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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Втори междурегионален тематичен семинар по проект  
POWERTY на тема “Регулаторна рамка на ЕС, подпомагаща 

намаляването на енергийната бедност” 

8 и 9 Април, 2021, онлайн 

 

 

 

На 8 и 9 април 2021г. „Енергийна Агенция Оверн-Рона-Алпи“ организира втория междурегионален 

тематичен семинар в рамките на проект POWERTY на тема “Регулаторна рамка на ЕС, подпомагаща 

намаляването на енергийната бедност” и по-конкретно - използването на ВЕИ сред уязвимите групи.  

Семинарът се проведе в рамките на два дни и в него се включиха 137 участника от цяла Европа.  
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През първия ден семинарът беше фокусиран върху това как Зелената сделка на ЕС може да допринесе 

за увеличаване на използването на ВЕИ от уязвими групи, докато през втория ден се предостави 

информация относно преодоляването на бариери от нормативен характер. 

В семинара бе представен опитът на други европейски проекти, свързани с местни политики, 

насърчаващи ВЕИ, както и добри практики, произтичащи от заинтересовани организации от страните, 

партньори по проекта. Участниците имаха възможност да посетят виртуално "Préau des Colibris in Voiron" 

(France) - социално жилище от споделен тип, на който са инсталирани фотоволтаични и соларно-

термални инсталации, финансирани от трети страни. 

1 ДЕН 1: КАК ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА МОЖЕ ДА СПОМОГНЕ ЗА 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА ВЕИ СРЕД УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ?  

Патрик Биард - ръководител на европейските и международни отношения  в „AURA-EE“, откри първия 

ден на семинара като представи целите му.  

Хоакин Вилар Родригес от Андалуската енергийна агенция, водещ партньор на POWERTY, припомни 

на публиката основните цели на проекта. 

Първата сестия представи бъдещите направления по темата с енегийната бедност.  

Тереза Аристеги - ГД „Енергетика“ на Европейската комисия, заяви, че енергийната бедност е 

преплетена с целите на ЕС за Зелена сделка, предложени от Комисията както и в плана за Справедлив 

преход. В контекста на пакета „Fitfor55“ Комисията преразглежда директивата за възобновяемата 

енергия, Директивата за енергийна ефективност, Директивата за енергийната общност и Вълната за 

обновяване и ще гарантира, че въпросът за енергийната бедност е разгледан във всички аспекти. 

Комисията е публикувала препоръки и документи с насоки за държавите-членки с цел да улесни 

определянето и идентифицирането на енергийната бедност и да помогне за разпространението на 

добри практики.  

Тереза Аристеги също подчерта местните инициативи на ГД „Енергетика“ - като Обсерваторията за 

енергийна бедност и Европейския семестър. В заключение тя подчерта важността на финансирането от 

програма. 

Имахме удоволствието да посрещнем Katharine Krell, тематичен експерт по нисковъглеродна 

икономика, програма Интерег Европа. Тя обясни полезността на платформата за обмен на политики 

(Policy Learning Platform) при проектите за териториално сътрудничество. Платформата предлага 

възможности за онлайн обучение с експертна поддръжка и онлайн сесии за политики, персонализирани 

съвети относно политики, както и база данни с добри практики, където могат да се намерят всички добри 

практики на партньорите на POWERTY. 

Втората сесия беше свързана с анализ на състоянието на регулаторната рамка в страните по 

отношение на енергийната бедност. Всеки партньор представи оценка на съществуващото 

законодателство, свързано с енергийната бедност, транспонирането на директивата за възобновяема 

енергия и директивата за енергийните кооперативи в националното законодателство. Сесията заключи, 

че само във Франция и Испания съществуват стратегии, свързани с енергийната бедност, 

разработени дефиниции и фонд за солидарност за сметки за енергия. Във Франция, Литва и Испания 

функционира национална обсерватория за енергийната бедност. Във Франция е въведена практика за 

енергийни сертификати в помощ за намаляване на енергийната бедност. РБългария е единствена 

страна, в която липсват към момента директни субсидии за енергийно обновяване на жилищата на 

енергийно бедните.  

Раян Уебър - представител на Nordregio, координатор на проект „Social Green“ (Интерег Европа), 

представи предложения за политически решения за смекчаване на енергийната бедност. Той подчерта 

ролята на енергийните общности като ключова концепция за справяне с възникващите технически, 

обществени и икономически предизвикателства, както и необходимостта от решения за развитие с 

подход „отдолу-нагоре», при който водещи организации да проправят пътя. 
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Роланд Туал от REScoop, представи гледната точка, при която местните енергийни общности могат да 

намалят енергийната бедност, проправяйки по-лесен достъп до ВЕИ за уязвимите групи.  Той 

демонстрира как Европейските директиви служат да подпомогнат създаването на местни приобщаващи 

енергийни общности, включващи уязвими групи, и даде някои вече съществуващи примери.  

В рамките на третата сесия, Патрик Биард модерира кръгла маса, която постави на дневен ред 

дискусията как ревизията на Европейските директиви може да подкрепи намаляването на енергийната 

бедност. Участниците предоставиха обратна връзка, участвайки в онлайн допитване. От дискусиите се 

стигна до извода, че използването на ВЕИ сред уязвимите групи може значително да намали 

енергийната бедност. Националните плановете за енергетика и климат могат да са ефективен 

инструмент за разработване и изпълнение на мерки за смекчаването на енеригйната бедност, но към 

момента действието им е насочено предимно към енергийната ефективнсот в сградите.  Специфични 

индикатори трябва да подпомагат изпълнението на ВЕИ мерките.  

В допълнение, Европейският енергиен пакет установява ясна свързаност между енергийните 

кооперативи и енергийната бедност.  Общностното производство на енергия предоставя възможнсот на 

дадени групи от населението да участват в енергийния предход, които иначе не биха могли да го 

направят, като това бе едно от най-споделите мнения сред участниците. Организирането на уязвимите 

групи в енергийни общности е необходимо да бъде насърчено чрез мерки, които осигуряват:   

  

• Подпомагане на разходите от държавите-членки или регионалните власти; 

• Техническата помощ, която се предоставя от властите за преодоляване на всички правни, 

технически и финансови проблеми. 

В допълнение - ефективна техническа помощ е необходимо да се създаде в съгласие с уязвимите групи. 

Мерките за създаване на „едно гише“ е необходимо да бъдат насърчени.  Предложението на Комисията 

за разширяване използването на ЕСКО механизми и прилагане на решения, позволяващи 

преодоляването на високите начални разходи се счита за ефективна мярка в подкрепа на проекти за 

ВЕИ за уязвимите групи. 

 

2 ДЕН 2: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ОТ 

НОРМАТИВЕН ХАРАКТЕР  

През вторият ден на семинара се представиха местни инициативи и добри практики за преодоляване 

на бариерите от нормативен характер.   

Франческо Филипи от Фондация „MUSOL“, партньор  по проект  „Local4Green по програма Интерег, 

представи информация от разработени методики за зелени фискални политики, промотиращи ВЕИ, 

които се базират на местните особености.   

След това бе преставена реализираната във Франция практика zero-rated eco-loan scheme , която 

насърчава ВЕИ. Тя позволява на собственици на сгради да вземат заем в размер от €7,000 до  €30,000,  

за да финансират енергийно обновяване, със срок на погасяване до 15 години.  

Мод Легро, част от Енеригйния отдел на Френското Министерство за Екологичен Преход Maud 

представи схемата energy voucher , която представлява директна помощ за плащане на енергийните 

сметки, която се предоставя годишно на 5.8 милиона уязвими потребители във Франция и се базира на 

доходите на домакинствата.  

Рената Адомавичиене - представител на „VIPA“, представи policy changes, въведени в Литовското 

законодателство, които улесняват изграждането, таксуването и инсталирането на фотоволтаични 

инсталации. Целта е да се насърчи изграждането на малки PV инсталации сред домакинствата.  

В събитието се вкючи Педро Мигел Ромеро -  Регионално Министерство на Равенството, Испания, 

който говори относно енергийната бедност сред възрастните като многоизмерен проблем. Той 

представи First Andalusian plan for the Elderly 2021 - 2023, програма с бюджет от над 164 милионра 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5280/the-energy-voucher-an-automatic-aid-for-vulnerable-households/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5273/strategic-plan-to-alleviate-energy-poverty-in-the-elderly-in-andalusia/
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евро. Програмата включва 5 стратегически направления, като например предотвратяване на 

зависимост, внимание към особено уязвими възрастни хора, насърчаване на доброто отношение към 

възрастните хора и борба с нежеланата самота, където енергийната бедност въздейства върху четири 

от тях. Една от програмите на този план, която се фокусира върху намаляването на енергийната бедност 

при възрастните хора, е повлияна от проекта POWERTY. 

Катаржина Ясинска - „АOT“,  представи как местното правителство в Ополе е въвело система за 

управление на качеството на въздуха посредством организацията и внедряването на единна система 

за управление и повишаване на осведомеността в сферата на качеството на атмосферния въздх, чрез 

засилване на участието на местните власти, НПО и местни организации.  

 

 

Накрая, участниците 

посетиха виртуално 

Френската добра практика 

good practice “Préau des 

Colibris” във Воарон.  The 

Préau des Colibris е 

ефективно споделено 

местообитание, изградено с 

екоматериали. На покрива на 

сградата са реализирани 

фотоволтаична и соларно-

термална инсталации.  Това 

споделено жилище е 

собственост на граждани, главно пенсионери с ниски доходи, много отдадени на екологията. 

 

Манон Бърбидж от Университета в Манчестър завърши двудневния семинар, напомняйки за 

значението на отчитането на различните налични уязвимости. Поставянето на енергийната бедност като 

един от ключовите елементи на Зелената сделка на ЕС за справедлив преход е положителен знак за 

националните и местните нива. 

Следващият международен семинар по POWERTY е планиран за 17 и 18 Юни, 2021г. и ще се заеме с 

ангажирането на местните власти и гражданите в енергетиката, както и за повишаване на 

осведомеността им относно енергийната бедност. 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4838/production-of-renewable-energies-through-collective-investments-of-citizens-in-voiron/

