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ВЪВЕДЕНИЕ

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите План REPowerEU — COM/2022/230 final

2 https://climact.com/en/opportunities-to-get-eu-industry-off-natural-gas-quickly/#:~:text=Natural%20gas%20is%20
mainly%20used,needs%20(petrochemicals%20and%20fertilizers). 

3 Според оценките на МЕА въглищата трябва да бъдат постепенно изключени от енергийния микс в Европа до 
2030 г., за да се стигне до нулево нетно потребление до 2050 г. Вж. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 

Европа е изправена пред тежка енергийна криза. Целта на Европейската 
комисия за бързо отказване от руските изкопаеми горива1 добавя 
допълнителна спешност към усилията за пестене на енергия и 
използването на алтернативни, сигурни и идеални независими енергийни 
източници. За да се съгласуват и подкрепят усилията на ЕС в борбата с 
климатичната криза, заедно с инвестициите в енергийната ефективност и 
съхранението на енергия, планът RePower EU на ЕС следва да се постигне 
предимно чрез енергия от възобновяеми източници, произхождаща в 
повечето случаи от вятърна и слънчева енергия. Особено внимание трябва 
да се обърне на топлофикационния сектор, на който се падат около 35 % от 
потреблението на изкопаем газ в ЕС.2

Въгледобивните региони са на преден план при енергийния преход. Те са изправени 
пред огромни промени, тъй като икономическата политика и политиката в областта 
на климата предвиждат използването на въглища за производство на електроенергия 
да бъде прекратено в Европа до 2030 г.3 Въпреки че настоящата криза доведе до 
увеличаване на търсенето на въглища в някои региони, това увеличение може да 
бъде само краткотрайно. Увеличаването на емисиите от горенето на въглища води 
до повишаване цената на въглеродните емисии в рамките на Европейската система 
за търговия с емисии (СТЕ) и намалява рентабилността на въглищата в сравнение с 
много по-евтината енергия от възобновяеми източници. Въгледобивните региони, 
които приемат прехода към енергия от възобновяеми източници сега, в съчетание с 
допълнителни инвестиции в умения и технологии за пестене и съхранение на енергия, 
ще избегнат прехода към пропаст в полза на един по-координиран, по-безопасен и по-
проспериращ път напред. 

Справедливият преход от въглища към енергия от възобновяеми източници изисква 
добре управляван подход. Преходът от въглища включва много повече от преминаване 
от една технология или индустрия към друга: социалната и културната същност 
на общностите трябва да бъде запазена, а понякога и възстановена. Въпреки че 
заместването на загубата на работни места, причинена от постепенното прекратяване 
на замърсяващите производства, е важно, то е само част от картината. Новосъздадените 
работни места трябва да бъдат подходящи, както и многобройни, а много от тях трябва 
да бъдат достъпни за тези, които преди това са били заети на работни места, свързани 
с генерирането на енергия от изкопаеми горива или с производството на изкопаеми 
горива. С този документ имаме за цел да представим полезна информация за кметовете 
и общините относно потенциала на ръководените от общините проекти за енергия от 
възобновяеми източници — включително енергийните общности — да играят централна 
роля в справедливия преход на въглищните региони в Европа. 

Въпреки че всеки ръководен от община проект за енергия от възобновяеми източници е 
специфичен, документът предоставя първоначално проучване на примери, възможности 
и потенциални ползи от ръководени от общини проекти за енергия от възобновяеми 
източници с цел улесняване на справедливия преход в европейските въгледобивни 
региони. Като изтъкваме признати пречки, ние също така формулираме препоръки 
относно потенциала на енергията от възобновяеми източници за справедлив преход във 
въгледобивните региони в Европа. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2022:230:FIN&qid=1653033742483
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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КАКВИ КОНКРЕТНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
СТОЯТ ПРЕД ВЪГЛЕДОБИВНИТЕ РЕГИОНИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД?

5 Картата показва регионите, предложени от Европейската комисия като допустими за финансиране от Фонда за справедлив преход, включително въгледобивните региони на ЕС. 
Относно оригиналната карта вж. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf 

6 Доклад „Справедлив преход към неутралност по отношение на климата, 2020 г.“: В него беше направен преглед на четири региона в Европа, в които е извършено проучване 
на прехода отвъд въглищата. В него се анализират целевите региони и техните нужди за осигуряване на справедлив преход, като се илюстрира, че въпреки че всеки регион е 
различен, предизвикателствата, пред които е изправен, за да се осигури справедлив преход отвъд въглищата, са поразително сходни. 

7 „Въгледобивните региони на ЕС: стимулиране на заетостта, икономиката и околната среда чрез справедлив преход» WWF, април 2021 г. Налично на адрес: https://wwfeu.awsassets.
panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf 

Причините за това защо въгледобивните региони (вж. картата на следващата страница5) 
са изправени пред такива предизвикателства за осигуряването на справедлив преход 
към неутралност по отношение на климата, са много, но има и много сходства между 
регионите.6 Въглищата често са крайъгълен камък на местната икономика, дори 
относителното въздействие на въглищната индустрия върху националния БВП да е 
малко. По същата причина тя е огромен работодател, както пряко, така и чрез свързаните 
с нея индустрии — в Стара Загора, България, над 36 000 работни места се оценяват като 
свързани с въгледобива в региона, чието население общо е приблизително 330 000 души7.

Друга обща черта е, че когато вече няма въглища, цялата социална структура на региона 
може да се разпадне. Мините и въглищните енергийни дружества често са сключили 
социален договор с местното население. Въпреки че местното население понася основната 
тежест на здравните разходи, свързани с добива и използването на въглища, компаниите 
често подкрепят общността, като предоставят местни услуги и изграждане на общности. 
Когато въглищата се изчерпат, ще изчезнат и тези услуги, особено ако общината не може 
да си позволи да ги продължи, след като загуби приходите от въгледобивните дейности.

В няколко региона миньорите получават 
и субсидирани въглища или отопление. 
Наличието на евтина топлинна енергия, 
а понякога и на електроенергия, може 
да означава, че след като въглищата 
изчезнат, енергийната бедност ще се 
увеличи; риск, който ще се задълбочи 
поради преобладаващите лошо изолирани 
жилища във въгледобивните региони.

В същото време много региони са 
изправени пред значителни проблеми, 
свързани с екологично замърсяване и 
други наследени проблеми. Това не само 
пречи на връщането към предишните 
начини на използване на земя (напр. 
селското стопанство), но и намалява 
привлекателността на региона за нови 
инвестиции.

Тези физически и социални 
предизвикателства се усложняват 
от демографските пречки, 
включително недостига на умения 
сред местната работна сила за новите 
и нововъзникващите отрасли. Липсата 
на възприемани и реални възможности 
може допълнително да допринесе за 
„изтичане на мозъци“, при което младите 
хора напускат, за да търсят възможности 
в по-динамични региони, което води до 
застаряване на населението и увеличаване 
на натиска върху местните услуги, 
затвърждавайки регионалния упадък.

И накрая, въгледобивните общности 
(често) се гордеят с приноса си за 
регионалното и националното развитие. 
Те празнуват миньорските традиции 
и често се гордеят с енергийното си 
наследство. Залезът на ерата на въглищата 
може да породи дълбоко усещане за 
културна загуба. Междувременно 
предишен опит или слухове за 
несправедлив преход на други места също 
могат да предизвикат съпротивата на 
местното население срещу прехода.

ПРЕХОДЪТ КЪМ НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА КЛИМАТА Е ОТ ПОЛЗА ЗА ОБЩЕСТВОТО

4 Международната организация на труда (МОТ) изчислява, че „зеленият“ преход ще създаде нетно два милиона нови работни места в Европа, а Европейската комисия признава, че 
той ще бъде положителен като цяло за европейската и световната икономика. Вж. също графиката по-горе. 

Преходът от изкопаеми горива, като въглища, нефт и газ, 
успоредно с ограничаването на глобалното повишаване на 
температурата с 1,5 ℃ ще донесе множество ползи за обществото 
като цяло. Преходът не само ще подобри качеството на въздуха, 
с което ще бъдат избегнати хиляди преждевременни смъртни 
случаи и други негативни последици за здравето всяка година, 
но и ще предотврати най-тежките последици от изменението 
на климата, които имат най-голямо въздействие върху най-
уязвимите общности. Освен това ще се създадат нови работни 
места, като повечето оценки сочат, че в условията на една 
устойчива, неутрална по отношение на климата икономика ще 
има повече работни места.4

Но не всяка група или регион ще се възползва автоматично 
от всичките предимства на тази промяна. Въгледобивните 
региони и техните общности са изправени пред различни, 
но сложни пречки пред успешния преход, тъй като 
икономическите дейности на тези региони често са свързани — а 
благосъстоянието им е дълбоко преплетено — с въгледобива 
или индустриите, базирани на въглища. Поради това местните и 
национални власти се стремят активно да управляват прехода, за 
да гарантират, че тези региони и техните жители няма да бъдат 
„изоставени“. Това е известно като справедлив преход.

Прираст и спад на работните места по сектори

До 2030 г.

Енергия

Транспортиране

Индустрия

Сгради

Селско стопанство

Нетна промяна

+2.4 +0.8 +1.6

-0.6 -0.1 -0.5

-1.1 -0.4 -0.7

+1.3 +0.5 +0.8

+0.1 +0.1 +0.0 0.1

-0.3

-0.6

Пряко Непряко и 
индуцирано

Спад на 
работните места

Прираст на 
работните места

1.3

2.7

-1.1

McKinsey, 2020: Пътят към нулево нетно потребление може да създаде 2,2 милиона нетни работни места в ЕС до 2030 г. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ВЪВ 
ВЪГЛЕДОБИВНИТЕ РЕГИОНИ

• Съществува конкретна подкрепа от ЕС, а в някои случаи и национална подкрепа за „справедлив преход“, която може да се 
използва за общински проекти за енергия от възобновяеми източници.

• Въгледобивните региони често имат висок потенциал за енергия от възобновяеми източници:
• Енергията от възобновяеми източници може да създаде значителен брой работни места и да послужи за основа на нови 

икономически екосистеми.
• Енергията от възобновяеми източници може да бъде подходяща за използване на замърсени земи. 
• Енергията от възобновяеми източници може да предложи решения на енергийната бедност, включително на местно 

равнище.
• Дори когато потенциалът на енергията от възобновяеми източници е по-малък, енергийният преход, ръководен от общините, 

който поставя нуждите на местните граждани на първо място, може да осигури ползи от гледна точка на справедливия преход, 
включително:
• Облекчаване на местната енергийна бедност 
• Създаване на отговорност за прехода и укрепване на социалната структура.

8 Принцип на партньорство и Европейски кодекс на поведение за партньорството (Делегиран регламент 240/2014 на Комисията)

Отчитайки тези специфични 
предизвикателства и по-специално 
необходимостта от преодоляване на 
инвестиционните бариери, националните 
правителства и ЕС разработиха 
специални механизми за подкрепа. 
Например ЕС създаде Фонда за 
справедлив преход (ФСП) на стойност 
17,5 млрд. евро, който предоставя целева 
подкрепа за преодоляване на социалните 
последици от прехода от въглища и други 
изкопаеми горива. Фондът — и сродните 
му схеми по Механизма за справедлив 
преход, в комбинация с подходящите 
национални и частни фондове — са 
огромна възможност за преминаване към 
устойчива, неутрална по отношение на 
климата икономика. 

Средствата и инвестициите обаче трябва 
да бъдат насочени към правилните неща 
и да се ангажират местните общности, 
за да могат успешно да ги определят и 
да осигурят справедлив преход. Макар 
че ФСП дава пълномощия за участие на 
заинтересованите страни в съответствие 
с принципа на партньорство,8 много от 
заинтересованите страни, включително 
местните граждани, нямат време или 
знания, за да го направят ефективно. 

Проучванията показват, че много въгледобивни региони имат 
огромен потенциал за енергия от възобновяеми източници. В 
доклад на Съвместния изследователски център (JRC) за 2020 г. 
се посочва, че в повече от половината от 42-те въгледобивни 
региона в ЕС инвестициите в чиста енергия могат да създадат 
повече работни места, отколкото съществуват в момента във 
въгледобивния сектор — общо до 460 000 работни места до 
2050 г.9 В този доклад се посочва, че въгледобивните региони 
имат потенциал за до 821 GW вятърни мощности, а в други 
доклади е установен значителен потенциал за слънчева 
енергия.10 

Възобновяемите енергийни източници, като вятърната и 
слънчевата енергия, могат да предложат особени предимства, 
тъй като могат да използват замърсени земи (напр. засегнати 
от повърхностен добив на въглища), които вече не могат да 
се използват за земеделие или обитаване. Когато е възможно 
земята да се използва за други цели, те могат да бъдат 
интегрирани и в системи за многократно използване на земята, 
напр. инсталации за вятърна енергия върху земеделска земя, 
която до голяма степен остава използваема за земеделие, или 
използване на плаващи фотоволтаични модули върху изкуствени 
езера.

В същото време инвестициите в енергия от възобновяеми 
източници създават работни места, запазват енергийното 
наследство на регионите и могат да използват съществуващата 
мрежова инфраструктура. Както и в миналото, наличието 
на енергия на достъпни цени също е ключов фактор за 
индустриалните инвеститори, а поради драстичното намаляване 
на разходите им (вж. графиката вляво), наличието на вятърна 
и слънчева енергия е явно предимство на местоположението. 
Както се доказва от няколко скорошни инвестиционни решения, 

9 Технологии за чиста енергия във въгледобивни региони, доклад на СИЦ за 2020 г. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117938 
10 СИЦ, 2019 г. „Производство на електроенергия от слънчева фотоволтаична енергия: спасителна линия за европейските въгледобивни региони в преход“ 
11 https://www.cleanenergywire.org/factsheets/teslas-berlin-gigafactory-will-accelerate-shift-electric-cars 
12 https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html 

напр. „гигафабриката“ на Tesla в Бранденбург, Германия11 и 
производството на микрочипове, както и новите изследователски 
съоръжения на Intel в няколко държави — членки на ЕС12, 
потенциалът за производство на вятърна и слънчева енергия 
е оказал влияние на конкретни инвестиционни решения 
на стойност милиарди евро, като подобни производства са 
възможна опора за цели нови икономически екосистеми.

По същия начин наличието на местно производство на енергия 
от възобновяеми източници за местните потребители на 
енергия в общността може да бъде от полза за домакинствата 
и предприятията, които иначе биха били изложени на риск от 
енергийна бедност.

Въпреки това е ясно, че не всички региони могат да се възползват 
от инвестициите в мащаба на комуналните услуги. За някои 
региони, разгледани в доклада на JRC, беше установено, че имат 
само „ограничен потенциал за декарбонизиране на заетостта“, 
което означава, че те ще трябва да насочат икономическата 
диверсификация към други отрасли, като устойчиво селско 
стопанство, туризъм или ИТ, а не към нововъзникващите сектори 
на „чистата енергия“. Това обаче не означава, че инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници не могат да донесат ползи за 
тези региони. Напротив, тези региони могат да извлекат особена 
полза от енергийния преход, ръководен от общините, които 
поставят нуждите на местните граждани на първо място при 
осъществяването на този преход.

Повече подробности са представени в раздела по-долу, но 
ползите от ръководените от общините проекти за енергия от 
възобновяеми източници, дори и в малък мащаб, могат да 
варират от справяне с енергийната бедност до изграждане на 
умения и укрепване на социалната структура и др.

Цена на електроенергията от нови електроцентрали
Цените на електроенергията се изразяват в „изравнени разходи за енергия“ (LCOE). LCOE 
отразява разходите за изграждане на самата електроцентрала, както и текущите разходи за 
гориво и експлоатация на електроцентралата през целия ѝ експлоатационен период.
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КАК УПРАВЛЯВАНАТА ОТ ОБЩИНИТЕ ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ МОЖЕ ДА ОТКЛЮЧИ 
ПОЛЗИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ

• Приходите от възобновяемата енергия, собственост на общината, могат да бъдат рециклирани в подкрепа на общинските услуги или 
използвани за намаляване на местната енергийна бедност.

• Националните правителства следва да бъдат насърчавани да включват неценови критерии, напр. собственост на общността и 
местните власти, в схеми за субсидии/подкрепа за възобновяема енергия. 

• Ето защо планирането и проектите за енергия от възобновяеми източници, ръководени от общините, могат да отключат всички ползи 
от постепенното премахване на въглищата за местните общности, напр. чрез:
• Подчертаване необходимостта от ползи на местно равнище, напр. качеството на въздуха.
• Включване на местните граждани в процесите на вземане на решения, създаване на отговорност за прехода и укрепване на 

социалната структура.

• За да се избегнат непредвидени отрицателни въздействия, общините не трябва да инвестират в нови водноелектрически централи от 
екологични съображения и трябва да бъдат изключително предпазливи по отношение на проектите за биомаса, тъй като те могат да 
увеличат емисиите в сравнение с изкопаемите горива и да окажат сериозно въздействие върху качеството на въздуха. 

13 Вж. раздела за правните форми на страница X. Общностите за възобновяема енергия са определени в член 2, параграф 16 и член 22 от Директивата за възобновяема енергия 
(RED II), но транспонирането на тези определения в националното законодателство е отговорност на държавите членки и те могат да бъдат доразвити в зависимост от 
националните условия. Ръководен от общината проект или общност за възобновяема енергия трябва да гарантира, че всеки заинтересован може действително да участва и да 
получи ползи, независимо от способността му да финансира първоначалните инвестиционни разходи или собствеността върху земята.

14 При горенето на дърва се отделят прахови частици (включително PM 2.5), въглероден диоксид, въглероден оксид и други замърсители, които са свързани с респираторните 
заболявания и преждевременната смърт. Вж. напр. „Здравна перспектива на горенето на дърва в региона на Западните Балкани“, HEAL, януари 2022 г. Налично на адрес: https://
www.env-health.org/wp-content/uploads/2022/01/Biomass_brief_EN.pdf

15 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719 
16 Възможни са и други устойчиви решения, напр. проекти за топлинна слънчева енергия.

Досега е отделено малко внимание на потенциала на енергията 
от възобновяеми източници, управлявани от общините, за 
подпомагане на справедливия преход. Всъщност тя често 
се пренебрегва, тъй като фокусът най-често е насочен към 
непосредствената необходимост от заместване на работните 
места, загубени при постепенното премахване на въглищата, 
а не към по-широките елементи, които са необходими както 
за цялостния справедлив преход, така и за дългосрочното 
развитие на устойчива и диверсифицирана икономика. Въпреки 
това, като се предостави изборът на бъдещето на енергетиката 
във въгледобивните региони в ръцете на местните власти, 
ръководената от общините енергетика, включително под 
формата на енергийни общности13, може да гарантира, че 
местните ползи са в основата на прехода, някои примери за което 
са разгледани по-долу.

Тъй като качеството на въздуха се подобрява с постепенното 
премахване на горенето на въглища, планирането на енергията 
от възобновяеми източници, ръководено от общините, може 
да предпази електроцентралите или отоплителните системи 
от смяна на горивото, което може да подкопае тази полза. 
В този контекст те трябва да обърнат особено внимание на 
страничните ефекти от горенето на дървесина или друга твърда 
биомаса, което има сериозно въздействие върху здравето 
поради отделяните в атмосферата частици14 и може да увеличи 
емисиите на парникови газове за десетилетия или дори векове 
в сравнение с изкопаемите горива15. Поради това не следва да 
се подкрепя преобразуването на въглищните електроцентрали 
или на инсталациите за комбинирано производство на енергия в 
такива, които горят дърва; вместо това инвестициите във вятърна 
и слънчева енергия или, за отопление, в термопомпи в общински 
мащаб или геотермална енергия16, съчетани със съществуващи 
или нови топлофикационни мрежи и съхранение, са много 
по-добри решения. Като „усвоят“ този вид решения и дават 

приоритет на местното въздействие пред чисто икономическите 
изчисления, общините могат да гарантират, че гражданите 
действително се възползват от енергийния преход, включително 
чрез по-чист въздух. Националните правителства могат да 
подкрепят тези усилия, като включат неценови критерии 
в схемите за субсидиране/подпомагане на възобновяемата 
енергия, които да стимулират участието на общините пред чисто 
икономическите изчисления.

Що се отнася до аспектите, свързани с разпределението, 
ръководената от общините енергия от възобновяеми източници 
може да гарантира, че приходите, генерирани от новите 
форми на производство на електроенергия или топлинна 
енергия, остават в региона и се разпределят справедливо 
между местните граждани. В тази връзка гражданите могат да 
станат съсобственици на съоръжения за възобновяема енергия, 
напр. чрез компенсиране на първоначалните инвестиционни 
разходи за гражданите, които не могат да си платят сами, като се 
използват наличните структурни фондове. Част от приходите от 
възобновяемата енергия, управлявана от общината, също могат 
да остават в общинския бюджет и да се използват за подобряване 
на обществените услуги, например грижи за деца и дейности 
за отдих, като по този начин се увеличава привлекателността 
на региона и се подкрепя общественото сближаване. Важното 
е, че гражданите трябва да участват в процеса на вземане на 
решения относно начина на изразходване на средствата, за да 
се гарантира, че действителните и предполагаемите ползи са 
максимални.

Освен това енергийните проекти, ръководени от общините, могат 
да осигурят връзка за развитието на нови умения в региона. 
Дори в малък мащаб те могат да помогнат за демонстриране на 
решения за енергия от възобновяеми източници и да осигурят 
вдъхновение за нови дейности в региона.

ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ, РЪКОВОДЕНА ОТ ОБЩИНИТЕ

17 Споразуменията за закупуване на електроенергия (PPA) са дългосрочни договори за закупуване на електроенергия, сключени между оператора на инсталация за възобновяема 
енергия, напр. вятърни турбини или слънчеви панели, и потребител на електроенергия, напр. завод. Обикновено в тях се определя цена на дребно за по-дълъг период (напр. 
няколко години), което дава сигурност и на двете страни по отношение на цената на електроенергията. 

ПОКРИВНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
Върху общински сгради

Общините могат да използват съществуващите покриви 
на обществени сгради, за да разкрият потенциала на 
възобновяемата енергия чрез покривни соларни инсталации. 
Наистина, често именно тук се обръща най-голямо внимание на 
управляваната от общините енергия от възобновяеми източници. 
Когато общината вече притежава своите офиси или покривни 
площи, това може да бъде най-простият вариант.

Предложенията на Европейската комисия REPowerEU 
включват задължение за инсталиране на фотоволтаични 
или топлинни слънчеви инсталации на всички подходящи 
обществени и търговски сгради до 2028 г. (до 2027 г. за нови 
сгради). По принцип това може да се финансира чрез заеми, 
тъй като потенциалът за производство е добре известен и 
често се гарантира възнаграждение на фиксирана цена. 
Ако не съществува схема за подпомагане с фиксирана цена, 
споразуменията за изкупуване на електроенергия (PPA)17 могат 
да предложат решение за осигуряване на стабилни потоци от 
приходи, за да се подобрят условията за финансиране.

Местни предприятия и жилищни сгради

Възможностите за използване на непублични сгради за покривни 
соларни инсталации зависят от правните определения на 
общностите за възобновяема енергия в съответната държава или 
регион. В случаите, когато съществуват правни пречки — каквито 
могат да възникнат например в сгради с много обитатели, 
където не е възможно инсталацията да бъде собственост на един 

оператор — общините могат да се съсредоточат върху улесняване 
развитието на общности за възобновяема енергия, дори и да не 
играят роля в тях, с цел намаляване на енергийната бедност. 
Възможно е също така на общината да бъде предоставено или 
да се отдаде под наем срещу символична такса покривното 
пространство или земята на съществуващи жилищни или 
търговски сгради за разработване на ръководени от общината 
проекти за слънчева енергия, които са от полза за местните 
жители или предприятия.

Подобно на покривните соларни инсталации върху обществени 
сгради, местните предприятия могат да бъдат мотивирани 
да използват целия си съществуващ потенциал за покривни 
соларни инсталации много преди предложеното задължение 
за покривни соларни инсталации върху всички подходящи 
търговски сгради. За тази цел общините могат да използват 
съществуващите бизнес обединения и асоциации, включително 
за координиране на пътищата за инсталиране и стимулиране 
на регионалната добавена стойност, напр. чрез предоставяне 
на договори за инсталиране на местни строителни фирми (вж. 
по-горе). 

Накрая, за да се включат покривите на жилищните сгради, 
партньорствата с местни групи и организации, като квартални 
инициативи, социални кооперативи или доверени лица, могат 
да улеснят сътрудничеството с отделните собственици на 
жилищни сгради. Разработването и улесняването на общности 
за възобновяема енергия, както е определено в член 2, параграф 
16 и член 22 от Директивата за възобновяема енергия, може 
да спомогне за намаляване на индивидуалните първоначални 
инвестиционни разходи (напр. чрез разпределянето им между 
всички заинтересовани граждани).
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ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, 
КОЯТО НЕ Е ПОКРИВНА
Модел за развитие на вятърната енергия от общините може 
да бъде насърчаване обединяването на подходящи за вятърна 
енергия земи. Това означава, че приходите от наеми се 
разпределят справедливо между гражданите, за да се избегнат 
ситуации, в които собствениците на земя се противопоставят 
един на друг.18

По този начин чрез обединяване на земи за вятърна 
енергия и отдаване под наем общините могат да облекчат 
конфликтите, които иначе биха могли да възникнат по време 
на териториалното планиране, разработването на проекта или 
процедурата по издаване на разрешителни. Обединяването на 
земи и разработването на проекти за енергия от възобновяеми 
източници в най-подходящите райони може да се осъществи и 
под формата на общност за възобновяема енергия, което може да 
помогне за запазване на по-голям дял от приходите в региона.

В конкретния случай с въгледобивните региони земята може 
да стане достъпна след прекратяване на дейностите, свързани 
с въглищата. Тези терени често са замърсени или трудни за 
разработване, но могат да бъдат подходящи за проекти за 
енергия от възобновяеми източници. Всъщност изследването 
„Europe Beyond Coal“ (Европа отвъд въглищата) показа, че 
приблизително половината от откритите въглищни мини в 
Турция са подходящи за преобразуване в соларни паркове, които 
потенциално биха могли да произвеждат достатъчно енергия 
за 6,9 милиона домове. Достъпът до тези земи за целите на 
ръководени от общините проекти за енергия от възобновяеми 
източници може да изисква сътрудничество с националните 
правителства (в случай на държавна земя) или може да се 
наложи да бъдат закупени.

ТОПЛОФИКАЦИОННИ МРЕЖИ
При ръководена от общините политика за генериране на енергия 
от възобновяеми източници, следва да се обърне специално 
внимание на топлофикационните мрежи и централизираното 
топлоснабдяване, особено в случаите, когато съществуващата 
топлофикационна инфраструктура (напр. когенерация на 
електроенергия/топлина или предоставяне на въглища за 
отопление с отстъпка) е засегната от постепенното спиране на 
използването на въглища. Първата стъпка в този процес следва 
да бъде разработването на местни топлофикационни карти, както 

18 „Моделите за обединяване на наеми на земя/социализиран наем на земя съществуват от поне две десетилетия. Това са практики отгоре-надолу, обикновено ръководени от 
предприемачи , предлагащи на собствениците на земя справедливи споразумения за споделяне на наема. Това е в противовес на традиционния модел, при който разработчиците 
се обръщат към всички собственици на земя в района на проекта, но се възползват само тези, чиито парцели са окончателно избрани. Този традиционен модел се възприема 
като създаващ напрежение между съседите и противопоставне на проектите и като такъв дава началото на моделите за обединяване като отговор. Техниката за разпределяне на 
арендата при моделите за обединяване на усилията е различна: при някои от тях се използват концентрични пръстени около крайните места за разполагане на турбините, като 
парцелите на собствениците на земя в най-вътрешните пръстени печелят повече от тези, които са по-отдалечени. Други използват процеси на обсъждане между собствениците 
на земя, за да се споразумеят за правилата за разпределение. Моделите за обединяване на арендата на земя могат също така да разрешат напрежението при проекти за 
презареждане с енергия с по-малко на брой и по-мощни турбини. Тъй като не всички собственици на земя в даден район, които преди това са разполагали с турбини, могат да 
гарантират, че ще разполагат с такива в проекта за презареждане с енергия, обединяването на арендата може да разсее тези опасения. Асоциациите на собствениците на земя за 
вятърна енергия (АСЗВЕ) са по-скоро практика отдолу нагоре, при която собствениците на земя активно се самоорганизират, за да управляват използването на вятърния ресурс. 
По този начин собствениците на земя увеличават своята сила при договаряне и следователно „намаляват силата на разработчиците““. (Wade & Ellis, 2022, p. 13, https://www.mdpi.
com/1996-1073/15/10/3744/pdf) 

19 https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/ 
20 https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf 
21 Член 2, параграф 16 и член 22 от Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II)
22 Вж. например Radtke & Ohlhorst, 2021, Community Energy in Germany — Bowling Alone in Elite Clubs? https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X
23 Вж. „Система за проследяване на транспонирането“ от RESCoop, която проследява напредъка на всяка държава — членка на ЕС на транспонирането на определенията на 

Общността за възобновяема енергия (ОВЕ) и Гражданската енергийна общност (ГЕО) в националното законодателство. Разберете как изглежда енергийната общност от правна 
гледна точка във вашата държава. Налично на адрес: https://www.rescoop.eu/policy

вече това е задължително за всички общини в Нидерландия и 
части от Германия19. Но дори и без да са задължени да правят 
това, общините могат да извлекат полза от изготвянето на такива 
планове и да гарантират, че публичната финансова подкрепа 
(включително от фондовете на ЕС) се използва там, където е най-
полезна за местните граждани, като по този начин се избягват 
ненужни активи като нови газови котли, когато е възможно 
свързване към топлофикационната мрежа.20

ПРАВНИ ФОРМИ
В зависимост от националната правна рамка ръководената от 
общините енергия от възобновяеми източници може да бъде 
под формата на общности за възобновяема енергия, както е 
определено в Директивата за възобновяемата енергия (RED II)21, 
но не е задължително. Тя може да има и други форми, като пряка 
собственост на общината върху съоръжението за възобновяема 
енергия (напр. финансирана чрез заеми или с използване на 
средства от ЕС) или свободно коопериране между общината и 
местните собственици на земя или сгради. 

Следва да се отбележи също така, че енергийните общности 
в традиционното им определение, които често не включват 
участието на общини или избрани местни/регионални 
власти, също могат да доведат до конфликти, свързани с 
разпределението, тъй като често изискват членовете им да 
могат да финансират първоначалните инвестиционни разходи 
и по този начин могат да предизвикат социално изключване22. 
Ръководен от общината проект или общност за възобновяема 
енергия в идеалния случай трябва да гарантира, че всеки 
заинтересован може действително да участва и да получи ползи, 
независимо от способността му да финансира първоначалните 
инвестиционни разходи или собствеността върху земята.

Точните правни определения на общностите за възобновяема 
енергия могат да бъдат различни. В някои държави 
определенията от RED II са транспонирани в националното 
законодателство и това може да улесни развитието на енергийни 
общности, в които общините официално си партнират — 
или улесни сътрудничеството — с предприятия, граждани и 
граждански групи в производството на възобновяема енергия, 
използването ѝ и разкриването на ползите от нея. В други 
случаи може да се окаже, че общините ще трябва да инвестират 
индивидуално в проекти за енергия от възобновяеми източници. 
Налице е богата информация за определенията във всяка 
държава — членка на ЕС, която може да бъде получена от 
RESCoop23.

https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf
https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/
https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X
https://www.rescoop.eu/policy
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ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
РЪКОВОДЕН ОТ ОБЩИНА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

24 Вж. https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf 
25 https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf 

За общините, които искат да създадат проект за енергия от 
възобновяеми източници, следвайки примерите по-горе, са 
налични множество насоки, които да им помогнат в процеса. 
В рамките на проекта „Подкрепа на акционерното участие 
на потребителите за енергия от възобновяеми източници“ 
(SCORE) по линия на програма „Хоризонт 2020“ са публикувани 
инструкции стъпка по стъпка (вж. графиката по-долу) и съвети 
за това как да се даде възможност за участие на домакинствата с 
ниски доходи.24 

Макар че общностите за възобновяема енергия могат да 
помогнат за намаляване на необходимите първоначални 
инвестиционни разходи за отделните домакинства (вж. по-горе), 

за някои домакинства или потенциални членове на такава 
общност все пак може да се наложи да поемат изцяло своя дял, 
напр. чрез финансиране на инсталациите за възобновяема 
енергия чрез дарения или безвъзмездни средства (напр. с 
помощта на финансиране от ЕС) или чрез общинския бюджет. 
Освен това участието на домакинствата с ниски доходи може 
да бъде улеснено чрез привличане на съществуващи групи и 
инициативи, с които те имат доверителни отношения.

Същият изследователски консорциум прави преглед на правната 
ситуация в няколко държави членки, напр. Чешка република, 
Германия, Италия, България и Полша.25 Общ преглед може да 
бъде намерен в карето по-долу

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩНОСТИТЕ ЗА 
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ИЗБРАНИ ДЪРЖАВИ 
ЧЛЕНКИ
• Чешка република: „Общност за възобновяема енергия“ все още 

не е създадена по силата на националното законодателство 
(очаква се в началото на 2023 г. като част от „Нов закон за 
енергията“) 

• Германия: Все още няма определение за общност за 
възобновяема енергия (която да действа като потребител26), но 
кооперациите могат да се квалифицират като доставчици на 
енергия.

• Италия: Общности за възобновяема енергия за инсталации с 
мощност до 200 kW.

• България: „Общност за възобновяема енергия“ все още не е 
създадена в националното законодателство, няма правна рамка 
за т.нар. произвеждащи потребители (в ход е наказателна 
процедура на ЕС ).

• Полша: „Общност за възобновяема енергия“ все още не 
е създадена съгласно националното законодателство, но 
в момента се обсъжда проект за преразглеждане (срок: 
декември 2022 г.) 

Макар че общностите за възобновяема енергия са определени в 
RED II, може да съществуват и други правни рамки за отделни 
домакинства, действащи като просуматори или „граждански 
енергийни общности“, както е определено в Директивата за 
вътрешния пазар на електроенергия на ЕС. Изчерпателен преглед 
на правната рамка и схемите за подпомагане на възобновяемата 
енергия във всички държави — членки на ЕС можете да намерите 
тук: http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/.

REScoop също така предоставя много полезен преглед на това 
докъде са стигнали държавите членки в транспонирането на 
определенията за енергийни общности съгласно Директивата 
за възобновяеми източници в „Системата за проследяване на 
транспонирането“27 на неговия уебсайт.

26 Потребителят е едновременно производител/
доставчик и потребител на енергия и 
например продава на пазара само излишък от 
електроенергия, като преди това произвежда 
електроенергия и топлина за собствено 
потребление.

27 Налично на адрес: https://www.rescoop.eu/policy

Източник: Проект SCORE.

Стъпки за общините за създаване на проект за енергия от възобновяеми източници, 
собственост на потребителите, под формата на „План за акционерно участие на 
потребителите“ (ПАУП).

Определяне на 
проект и партньори
Определяне на 
партньори
Вземане на решение за 
технологията
Определяне на 
подходяща земя или 
сгради
Търсене на възможности 
за финансиране

Организиране на 
съсобственост
Намиране на канали за 
достигане до гражданите
Разработване на модел на 
собственост
Създаване на юридическо 
лице

Реализиране на 
проекта
Планиране и инсталиране на 
инсталация за възобновяема енергия
Поддържане на инсталацията и 
управление на организацията

https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf
https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf
http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/
https://www.rescoop.eu/policy
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КАКВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС СЕ 
ПРЕДЛАГА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА РЪКОВОДЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ 
ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ?
В рамките на политиката за сближаване на ЕС регионите 
получават широка гама от помощи, които могат да бъдат 
използвани за подпомагане на ръководени от общините 
проекти за енергия от възобновяеми източници.

28 Регламент за ЕФРР: 
29 Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е определено в членове 31—34 от Регламента за 

общоприложимите разпоредби на ЕС (вж. бележка под линия 32). Това е подход за местно развитие отдолу 
нагоре, при който местните групи за действие имат за задача да разработят местни стратегии за използване на 
структурните и кохезионните фондове на ЕС.

30 Местните инициативни групи (МИГ) трябва да се състоят от „представители на публичните и частните местни 
социално-икономически интереси, в които нито една група по интереси не контролира вземането на решения“.

Вж. член 31 от Регламента за общоприложимите разпоредби, „Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 юни 2021 година за определяне на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и 
визовата политика“. 

31 Определение и карта можете да намерите тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_policy_of_the_European_
Union#Less_developed_regions 

32 Вж. член 32 от Регламента за общоприложимите разпоредби.
33 Член 22, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 

24 юни 2021 година за определяне на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и 
визовата политика

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)28 може да подкрепи инвестиции 
в инфраструктура, които могат да включват проекти за енергия от възобновяеми 
източници. 8 % от националната сума, отпусната по линия на ЕФРР, следва да се 
изразходва и за устойчиво градско развитие.

Докато традиционното финансиране на проекти от ЕФРР може да бъде твърде голямо 
за проекти за енергия от възобновяеми източници, ръководени от отделни общини, 
воденото от общностите местно развитие (ВОМР)29 предлага възможност. Освен това 
проектите, разработени в рамките на воденото от общността местно развитие от „местни 
инициативни групи“30, могат да получат предимство от 10 % съфинансиране, което 
означава, че могат да получат до 95 % безвъзмездно финансиране от ЕС (за по-слабо 
развитите региони31).

ВОМР не е подходящо за единични проекти, а се реализира чрез разработването на 
стратегии за водено от общностите местно развитие, които следва да бъдат подкрепени 
от управляващите органи32. Обърнете внимание, че възможността за използване на 
ВОМР — и свързаните с него повишени проценти на съфинансиране — се прилага за 
всички фондове на политиката на сближаване, включително Фонда за справедлив 
преход и Европейския социален фонд+. В съответната оперативна програма следва 
да бъдат предоставени подробности в рамките на специфичните цели, като се посочи 
планираното използване на интегрирани териториални инвестиции, водено от 
общностите местно развитие или други териториални инструменти за всяка конкретна 
целева територия.33
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ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА ЕС
Фондът за справедлив преход (ФСП) на ЕС е първият стълб на 
Механизма за справедлив преход на ЕС34. Фондът предлага 
безвъзмездни средства за проекти, които подпомагат 
регионите — и хората в тях — изправени пред най-големите 
предизвикателства на прехода към неутралност по отношение 
на климата. ФСП е насочен към социалните, икономическите и 
екологичните последици от прехода към постигане на целите 
на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и към 
неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 
2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение.

Сред допустимите дейности са инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и в енергийна ефективност. Ето защо 
в рамките на ФСП са възможни схеми за енергийна ефективност 
или енергия от възобновяеми източници, ръководена от 
общините, при условие че са част от стратегия, която помага за 
справяне със социалните, икономическите и/или екологичните 
последици от прехода — и може например да включва мерки, 
които помагат за намаляване на енергийната бедност.

За да може да получи подкрепа от ФСП, регионът трябва да 
има одобрен от Европейската комисия Териториален план за 
справедлив преход (ТПСП). Този ТПСП дава достъп и до другите 
два стълба на Механизма за справедлив преход.

Безвъзмездните средства се предоставят на базата на процент на 
съфинансиране — 85 % за по-слабо развитите региони, 70 % за 
регионите в преход и 50 % за по-развитите региони.

34 Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Фонда за справедлив преход
35 Информация за заемите от Европейската инвестиционна банка можете да намерите тук: https://www.eib.org/en/projects/sectors/regional-development/index.htm#just-transition 
36 Регламент (ЕС) 2021/1229 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година относно механизма за заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив 

преход
37 Обща информация за Механизма за заеми в публичния сектор можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20

Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf. 
Повече подробности можете да намерите в поканата за кандидатстване:
• За индивидуални проекти (най-малко 25 млн. евро): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-

projects
• За схеми за заеми (комбинация от няколко проекта, които заедно трябва да възлизат поне на 12,5 млн. евро): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

screen/opportunities/ 
topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes 

38 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/jtm
39 Вижте този уебсайт, който води до просто проучване за достъп до подкрепа: https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_bg 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 
НА ЕС
Освен ФСП, Механизмът на ЕС за справедлив преход предлага на 
публичните органи, включително на общините, и възможността 
да получат безвъзмездно финансиране заедно със заем, отпуснат 
от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)35 чрез Механизма 
за заеми в публичния сектор (МЗПС)36. Целта е да се привлекат 
инвестиции в публичния сектор на справедливия преход и 
следователно допустимите бенефициери са организации от 
публичния сектор (които могат да включват и общини). Това 
е третият стълб на Механизма за справедлив преход, който 
допълва стълба InvestEU и стълба ФСП, описани подробно по-
горе.

Допустимите проекти са тези, които не генерират достатъчно 
приходи, за да покрият инвестиционните си разходи. Те не 
трябва да получават подкрепа от други програми на Съюза, 
освен за подготовката им. Приоритет следва да имат проектите 
на субектите от публичния сектор, които са приели планове за 
декарбонизация със съответната йерархия от критерии.

За да получи достъп до подкрепата от МЗПС, регионът, който се 
възползва от нея, трябва първо да има одобрен от Европейската 
комисия ТПСП. След това публичният орган трябва да 
кандидатства за заем от ЕИБ и може да получи до 15 % (или 25 % 
за проекти в по-слабо развити региони) от сумата на заема като 
допълнителна безвъзмездна помощ от Изпълнителната агенция 
за климатична инфраструктура и околна среда (CINEA)37. Поради 
факта, че проектите за енергия от възобновяеми източници 
имат постоянен приток на приходи, те могат да бъдат особено 
подходящи, напр. за комбинация между заем и безвъзмездни 
средства. 

Многогодишните покани за представяне на предложения се 
публикуват на портала за обществени поръчки TED на ЕС38 за 
отделни проекти или за рамкови схеми за заеми. Рамковите 
схеми за заеми са необходими за проекти, които трябва да бъдат 
подкрепени на стойност под 25 млн. евро, а 12,5 млн. евро е 
минималната стойност на заем от ЕИБ. В случай че е необходимо, 
може да се предвиди сътрудничество с подобни проекти в други 
общини от региона.

Консултантска подкрепа, включително за административен 
капацитет, се предоставя и в рамките на консултантския център 
InvestEU39. 
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40 Подкрепата по линия на ФСП ще бъде насочена и към енергийния преход, адаптацията към земеползването и 
кръговата икономика (модернизация на енергийните системи, засилване на собственото производството чрез 
енергийни общности, възобновяеми енергийни източници, електронна мобилност и системи за съхранение на 
енергия)

Мащабните инвестиции в енергия от възобновяеми източници, допълнени от 
увеличаването на енергийната ефективност и решенията за съхранение на енергия, 
ще бъдат от основно значение за бързото отказване от руските изкопаеми горива и ще 
бъдат от решаващо значение за борбата с климатичната криза. Въгледобивните региони 
на ЕС могат и трябва да бъдат в челните редици на тази промяна, като изпълнят плана 
RePowerEU по устойчив и социално справедлив начин.

За да се разгърне напълно потенциалът за справедлив преход, общините трябва да 
бъдат в основата на промяната в своя регион, като отчетат нуждите и желанията на 
местната общност. В същото време проектите за енергия от възобновяеми източници 
предоставят значителен потенциал за подпомагане на въгледобивните региони да 
осъществят справедлив преход. Ето защо общините следва да поемат проактивна роля 
в разработването и координирането на проекти за енергия от възобновяеми източници. 
Тези проекти могат да бъдат под формата на местни топлофикационни мрежи или наред 
с другото разширяване на слънчевата и вятърната енергия. 

Особените предимства на управляваната от общините енергия от възобновяеми 
източници са, че те могат да използват предимствата на енергията от възобновяеми 
източници дори там, където операциите в търговски мащаб може да не са рентабилни. 
Те могат също така да гарантират, че ползите от големи и малки проекти за енергия от 
възобновяеми източници са справедливо разпределени и да ги включат в по-широки 
стратегии и местни икономически екосистеми или вериги за създаване на стойност. 

В подкрепа на тези усилия на разположение са няколко източника на финансиране 
от ЕС, напр. Фондът за справедлив преход и Механизмът за заеми в публичния сектор 
(третият стълб на Механизма за справедлив преход на ЕС). Възможно е обаче да има 
и други източници на финансиране под формата на подкрепа от Европейския фонд за 
регионално развитие или от национални източници на финансиране, както е в случая 
с гръцкия Фонд за справедлив преход, който разполага със специална подкрепа за 
енергийни общности40.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=JTM-2022-2025-PSLF;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=JTM-2022-2025-PSLF;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/jtm
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_bg
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