
 

 

 

С ползотворни теми и дискусии приключи и вторият ден на  
XVITA kонференция на АБЕА 

 
 

Вторият, заключителен ден от XVITA национална годишна конференция на Асоциацията на 

Българските Енергийни Агенции бе посветен на темата „Енергийният преход и енергийната 

бедност- новите предизвикателства“.  

Тематиката бе развита в рамките на два панела:  

 Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС 

(Панел III)  

 Решения за преодоляване на енергийната бедност (Панел IV). 

В Панел III участие взеха експерти от ЕнЕфект, СОФЕНА, Комисията за енергиен преход към 

КСЕЗС, Черноморски изследователски енергиен център, Грийнпийс, VISIAW. Дискутирани бяха 

предизвикателствата пред развитието на енергийните общности у нас. Отбелязано бе, че 

България все още се бави със създаването на енергийни общности и с приемането на 

законодателство, което да уреди начина, по който да функционират. Представени бяха добри 

практики от съществуването им в Европейския съюз. 

Неоспорим факт е, че енергийните общности са в основата на децентрализацията на 

енергийната система, като предоставят възможност на гражданите да бъдат свободни да 

произвеждат и продават своята енергия. Подчертано бе, че тези обединения не се правят с цел 

генериране на печалба и ще се явяват нетърговски участник на енергийния пазар. В общността 

ще се влиза свободно и доброволно, като основно тя е предназначена за малки бизнеси, частни 

лица, местни власти и общини. 

Извод от проведената дискусия, между лектори и присъстващи представители на публични 

органи, професионални организации, енергийни експерти и общини, бе необходимостта да се 

направят промени в българското законодателство в подкрепа на енергийните общности у нас, 

което от своя страна ще регулира съществуването и развитието им. 

Съдържанието на последния конферентен панел предложи на аудиторията възможни решения 

за преодоляване на енергийната бедност. Участие в него взеха експерти от Енергиен център 

София, СОФЕНА, Черноморски изследователски енергиен център и Център за устойчивост и 

икономическо развитие Пазарджик. Представена бе инициативата “Консултативен център на 

ЕС за енергийна бедност”, националните пътни карти за справяне с енергийната бедност по 

Проект PowerPoor, както и как да се кандидатства за техническа подкрепа от Консултативния 

център на ЕС за енергийна бедност. 

Заключителните презентации бяха на представителите на Черноморския изследователски 

енергиен център, които говориха по темите „Програми и инициативи за декарбонизация на 

отоплението и охлаждането на домакинствата“ и „Битово отопление - калкулатор за сравнение 

на отоплителни системи и резултати от обследвания в енергийно-бедни домакинства“. 

Отбелязано бе пренебрегването на ролята на отоплението в домакинствата, което е значима 

тема в потреблението на енергия. Представено бе също така предназначението на калкулатор 

за сравняване на отоплителни системи, който да служи като лесна и независима енергийна 

консултация по отношение на отоплението на жилищни сгради. 

 

 



 

 

Двудневният форум, който се проведе в хибриден формат приключи при подчертано изявен 

интерес от страна на представители на министерства, държавни институции, посолства, 

браншови организации, енергийни агенции и центрове, академичните среди, общини, експерти 

и фирми. Проявата  категорично отрази значимостта на темата енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници за всички нейни индустриални и неиндустриални 

потребители, като също така в рамките на нейното провеждане бяха анонсирани ценни и 

необходими новини за бранша. 


