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Информация за проекта 
o Проектът е финансиран по рамковата програма за научни изследвания и

иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз съгласно договор №

101022585

o В основата на проекта – идеята за енергийно гражданство. То би

позволило на гражданите да имат основна роля във въвеждането на ниско-

въглеродни енергийни решения.

Идеята за енергийно гражданство – отговаря на стратегическите цели 
на ЕС 

Декарбонизация 
на сградите

Внедряване на 
възобновяеми 

източници 

Съхранение на 
енергия 

Устойчива 
мобилност 
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Ролята на CSD

Активна работа с 
експерти от цяла 
Европа 

Създаване на 
връзка между 
научните 
изследвания и 
реалните 
политики 

Формулиране на 
конкретни 
препоръки за 
създателите на 
политики 

Създаване
на 

политики 
Провеждане на 
Лаборатория за 
гражданско участие 

Работа с активисти, 
зелени асоциации, 
енергийни общности 
за по-добро 
разбиране на  
енергийното 
гражданство. 

Започване на 
дискусия по темата 
енергийно 
гражданство и 
енергийна бедност с 
разнообразна група 
жени

Работа с 
граждани



5

Лаборатория за гражданско участие  в 
Белене 

o Част от серия Лаборатории в осем държави – България, Германия,

Гърция, Италия, Канада, Норвегия, Турция, Швейцария.

o Провежда се в сътрудничество с Асоциация на Дунавските общини и

община Белене

o Включва участници от Белене, Свищов и Ценово

o Основни цели:

- повишаване на обществената осведоменост за енергийното гражданство;

- по-голямо общественото участие и особено включване на жените в

дискусии по темата;

- насърчаване на диалога на разнообразна група от граждани и увеличаване

на капацитета им за постигане на енергийна достатъчност;

- повишаване на енергийната сигурност в региона чрез намаляването на

енергийната бедност.
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Основни теми на Лабораторията 
T

E
M

A
 1 • Ангажираност 

с енергийни 
теми и

• Участие в 
дискусии, 
посветени на 
енергията

Т
Е

М
А

 2 • Социално 
приемане на 
ниско-
въглеродните 
технологии

Т
Е

М
А

 3 • Обществени 
нагласи към 
създаването 
на енергийна 
общност като 
начин за 
справяне с 
енергийната 
бедност
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Енергиен преход
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Енергийната политика на ЕС
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Енергийната политика на ЕС до 2030 г. 

До 2030 г. ЕС цели да постигне:

o Емисиите на парникови газове да бъдат намалени с поне 55%

o Дял на енергия от възобновяеми източници - поне 45%

o Намаление на крайното енергийно потребление с най-малко 40 % до 2030 г.

и на първичното енергийно потребление - 42,5 %

o Икономиката на ЕС да произвежда нулеви нетни емисии на парникови

газове до 2050 г.
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Енергийна ефективност

o Дефиниция за енергийна ефективност –

съотношението между изходната и вложената

енергия.

o „Енергийната ефективност на първо място“ е

един от основните принципи на енергийната

политика на ЕС
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Ангажираност с енергийни теми

o Участвате ли в разговори, дебати или

инициативи, свързани с потреблението на

енергия? На какви теми са те?

o Защо участвате (или не участвате)? С кого

обсъждате най-често подобни теми?

o Полагате ли усилия да намалите

потреблението на енергия във Вашето

семейство? Защо? Защо не? Какви усилия

полагате?
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Нисковъглеродни технологии

o Дефиниция за нисковъглеродни технологии – технологии, които отделят ниски

нива на емисии от въглероден диоксид

o Примери за нисковъглеродни технологии:

- Фотоволтаични топлинни инсталации

- Слънчеви топлинни инсталации

- Геотермална енергия

- Биомаса и биогорива

- Вятърна енергия и офшорна вятърна енергия

- Зелен водород
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Социално приемане на 
нисковъглеродни технологии

o Бихте ли използвали някоя от тези

технологии, ако получавате финансиране

(общинска помощ, заем и др.)?

o Какви според Вас са рисковете и

възможностите, свързани с някоя от тези

технологии?

o Според вас какъв бил ефектът от

използването на подобни технологии?

o Как виждате енергийното бъдеще на

региона след 20 години? Кои от тези

енергийни източници и технологии ще

играя основна роля в местната енергийна

стратегия?
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Ролята на гражданите в енергийния 
преход

o Възобновяемите технологии създават

нови възможности за гражданите да

станат производители на енергия за

собствено потребление

o Активно участие на гражданите -

„просумеризъм“

o Постигане на социална и икономическа

устойчивост

o Справяне с енергийната бедност
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Енергийни общности

o Какво е енергийна общност?

o Примери за енергийни

общности в Европа

o Вие бихте ли се присъединили

към енергийна общност? Какви

са възможностите и пречките за

това?

Енергийна общност в Крижевци, Хърватия
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Права на гражданите

o Според новата ВЕИ директива, гражданите имат право:

- Да произвеждат, консумират, съхраняват и продават собствена енергия от

възобновяеми източници, без да подлежат на дискриминационни данъци и такси

- Да извършват тези дейности индивидуално, т.е. в домакинства и неенергийни

малки и средни предприятия (МСП), или като част от ВЕИ общности,

организирани като независими юридически лица

- На достъп до всички енергийни пазари директно или чрез трета страна, като

могат да търгуват енергия от възобновяеми източници помежду си

- Да не бъдат несправедливо таксувани за енергията, която сами произвеждат

- Да бъдат възнаграждавани и подкрепяни финансово при производството на

ВЕИ източници

- Да получават информация за това как да упражняват тези права
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Модел за дялово участие на 
потребителите
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Ролева игра

Един от съседите в жилищния ви блок инициира идея за създаване на

енергийна общност в сградата. Свиква се събрание, за да се обсъди как да

бъде сформирана тази енергийна общност, откъде обитателите могат да

получат повече информация, как ще се финансира и с какво ще допринесе

всеки обитател и каква е процедурата.

Взима се решение да се потърси съдействие от общината, която в създала

единно информационно гише за такива процедури и може да съдейства за

частичното финансиране на тази инициатива, както и да се кандидатства за

европейски средства за инсталирането на соларни панели на покрива на

сградата за споделено потребление на енергията между жителите ѝ.

Общината се свързва и с местен клон на банка, за да се информира за

подходящ финансов механизъм/ микрокредит за този инвестиционен проект.

Ангажираният съсед се свързва и с местното ЕРП, за да подаде молба за

свързване към мрежата на соларните панели...
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Роли

 Домоуправител

 Ангажиран съсед

 Скептичен съсед

 Заинтересован, но неинформиран съсед

 Представител на общината

 Представител на банката

 Представител на местното електроразпределително дружество (ЕРП)

 Местен политик
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Цели на дискусията

 Ангажираният съсед трябва да обясни за ползите на енергийната

общност на другите съседи

 Другите съседи трябва да задават въпроси - доколко това е

осъществимо, какви са рисковете, как ще се финансира подобно

начинание, дали си заслужава

 Представителят на общината трябва да предложи варианти как да

се създаде енергийна общност, да предложи по кои европейски

програми може да се кандидатства и каква е процедурата

 Банката трябва да обясни какви банкови продукти/ финансови

механизми има и предлага и какви са условията и сроковете

 Представителят на ЕРП да предложи варианти за включване в

мрежата, цена и условия
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Рефлексия

o Какво научихте?

o Кое ще ви бъде полезно в

бъдеще?



Благодарим за вниманието!


