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ПРОЕКТ POWERTY ПРЕДСТАВИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОДОБЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНОТО БЕДНОСТ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ЕНЕРГИИ 

 

В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР 

 

Енергийна Агенция Андалусия, водещ 

партньор и координатор на проект 

POWERTY, заедно с  Агенцията за 

развитие на публичните инвестиции в 

Литва, организираха Първи 

междурегионален тематичен семинар 

по проект POWERTY. В семинара 

участваха повече от 120 души от 

различни страни, които оцениха 

положително събитието (70% от 

анкетираните оцениха събитието като много 

задоволително). 

 

Основната цел на семинара бе да се споделят добри практики, развити в различните участващи 

европейски региони в сферата на ВЕИ и енергийната бедност, с цел да се улесни тяхното 

мултиплициране в други региони. 

 

Събитието, което трябваше да се проведе на място в Литва, се проведе онлайн между 24 и 25 

ноември 2020г., поради съществуващите ограничения, свързани с мобилността, причинени от 

настоящата пандемия. Първият ден от семинара беше фокусиран върху подходящи иновативни 

технологични решения за преодоляване на енергийната бедност, с фокус върху внедряването 
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на ВЕИ, а през втория ден бяха представени финансови механизми, улесняващи използването на 

ВЕИ от уязвимите групи. 

Гвидас Даргужас (представител на публичната организация VIPA) коментира, че енергийната 

бедност става още по-важна тема, особено по време на пандемия, защото много хора губят 

работата си и не разполагат с най-добрите енергийни съоръжения (отопление, електроуреди, 

др.) у дома. За това обменът на нови идеи, представени по време на семинара, ще помогне за 

увеличаване на мерките за справяне с енергийната бедност. 

Франсиско Хавиер Рамирес подчерта значението на проект POWERTY и подчерта как 

възобновяемите енергии са важен инструмент за преодоляване на енергийната бедност, в 

допълнение на мерките за благосъстояние. Той също така посочи, че никой не трябва да бъде 

пропуснат от чистия, безопасен и справедлив енергиен преход, насърчаван от Европа чрез 

нейните различни стратегии и директиви, и следователно трябва да се търсят най-добрите 

формули, за да се гарантира, че уязвимите групи, страдащи от енергийна бедност, също имат 

водеща роля в енергийния преход. 

 

След това Андалусийската енергийна агенция 

представи основния прогрес по проекта и 

наличните публикации в уебсайта на проекта.  

Агенцията също така представи SWOT анализ на 

наличните финансови инструменти във всяка 

страна партньор, включително силните, слабите 

страни, възможностите и заплахите, 

идентифицирани във всеки участващ регион в 

консорциума. В резултат на анализираните 

нужди са идентифицирани добри практики от 

регионите-партньори. Добрите практики, които  са 

идентифицирани в сътрудничество с регионални заинтересовани страни, бяха представени по 

време на семинара 

 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/
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В семинара участва Университетът в 

Манчестър, организация, която 

координира Европейската 

обсерватория за енергийна бедност, 

водена от Стефан Бузаровски, който 

представи oбщ преглед на ситуацията 

с енергийната бедност в Европейския 

съюз и заключения от направените 

SWOT анализи. 

Литовският алианс на 

потребителските организации (LVOA) 

също взе участие в дискусията, като 

представи проект STEP Horizon 2020, свързан с решения за справяне с енергийната бедност. В 

допълнение – с участие и Европейският университет във Виадрина, който изследва общностни 

ВЕИ инсталации, енергийна справедливост и енергийна бедност. 

 

Заинтересованите страни от различни партньорски региони също представиха добри практики, 

свързани с темата на иновативните технологии: 

 

• Университетът в Уелва (Испания), представляван от своя директор по иновации, представи 

тема, свързана със слънчевите готварски печки, като допълнителна алтернатива за 

преодоляване на енергийната бедност  посредством използването на възобновяема 

енергия. В допълнение към стриктно изследователските дейности Университетът в Уелва 

също така провежда кампании за популяризиране на този тип технология, адаптирайки ги 

към различни профили на енергийно бедни. 

 

• Компанията Pylondata (Испания) представи усъвършенствани инструменти за управление на 

данни, които улесняват потребителите да използват колективни и общностни ВЕИ 

съоръжения, като са включени аспектите на самопотреблението. Инструментът представлява 

идеална алтернатива за уязвимите групи да се възползват справедливо от колективните ВЕИ 

инсталации.  
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• Заинтересованите страни от Полша представиха информация за разработването на модулни 

пасивни микро къщи, включващи интегрирани фотоволтаични инсталации, като част от 

жилищна програма за преодоляване на енергийната бедност. 

 

• AEELA (Франция) представи ВЕИ технологии, като част от проект - енергоспестяване във 

ферми. 

 

Относно темата за финансирането: 

• Андалуската компания Quantum Energía Verde (Испания) представи своя финансов продукт 

„Alquiler Quantico“, финансова алтернатива, базирана на наемането на ВЕИ съоръжения, 

улесняващ достъп до самопотребление, без извършването на първоначална инвестиция. 

• VIPA (Литва) представи видео и презентация за модернизацията на жилищни сгради с ВЕИ 

• Buxia Energies (Франция) представи инвестиции от граждански общности. 

• AOT (Полша) представи плановете на полското правителство във връзка с програмата им за 

чист въздух.  

 

100% от респондентите, присъствали на семинара, сметнаха представените добри практики за 

интересни. 

 

Семинарът протече с голям интерес към представените добри практики и тяхното възможно 

репликиране в други европейски страни. Участниците разсъждаваха върху ВЕИ технологии и 

различни финансови инструменти, адаптирани към уязвимите групи, като решение за 

преодоляване на енергийната бедност. 

 

През 2021г. ще се проведат два нови международни семинара, в които ще бъдат обсъдени 

аспекти, свързани с ВЕИ регулаторната рамка и участието на гражданите в социалните иновации, 

като се вземат предвид специалните обстоятелства на уязвимите групите. 

 


