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ДОБРЕ ДОШЛИ В 4-ТО ИЗДАНИЕ НА НАШИЯ БЮЛЕТИН 

По време на четвъртия семестър на проекта (от 01.02.2021г. до 31.07.2021г.) се проведоха  

вторият и третият междурегионален семинар. Акцентира се върху темите, свързани с 

националните регулации и овластяване на гражданите. Семинарите бяха последвани от 

регионални срещи с експерти в рамките, на които всеки проектен партньор предаде 

информацията от междурегионалните семинари. За подготовката на междурегионалните 

семинари и за гарантиране на качеството проектните партньори проведоха няколко 

срещи между европейските партньори. 

One of the Spanish good practices identified in the framework of the POWERTY project was 

selected by Interreg Europe to be presented in a specific webinar on jobs and skills for the energy 

transition. 

Една от добрите практики, произтичаща от Испания и идентифицирани в рамките на проект 

POWERTY, бе избрана от Interreg Europe да бъде представена в специален уебинар относно 

работни места и умения за енергийния преход. 

3-те пилотни действия, представени на Interreg Europe от партньори по проекта POWERTY, 

са одобрени и започнаха изпълнението си. Освен това се изпълнява споразумение между 

регионалното правителство на Андалусия и Университета в Уелва за популяризиране на 

слънчевите печки сред уязвимите групи.  

POWERTY проведе различни дейности за информиране по време на „Европейската седмица 

на енергийната бедност“. 

POWERTY бе представен в рамките на Андалусийската работна група по собствена 

консумация, както и в рамките на голям брой международни събития, представени по-долу.  

POWERTY оказа голямо влияние върху мрежите от заинтересовани страни благодарение на 

втория епизод на полския влог „POWER and YOU“ и публикациите на нашия уебсайт.  

  

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/
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 ВТОРИ МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency 

(AURA-EE) организира вторият междурегионален 

тематичен семинар на POWERTY, заедно с 

подкрепата на Енергийна Агенция Андалусия - 

координатор и ръководител на проекта. Фокусът 

на семинара бе регулаторната рамка на 

Европейския Съюз, която има за цел да намали 

енергийната бедност по-специално чрез 

използването на възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ) от уязвимите групи. 

Този двудневен виртуален семинар проведен на , 8 

и 9 Април2021г., събра 137 участници от цяла 

Европа. 

 

През първият ден фокусът беше върху това как Европейската Зелена сделка може да 

допринесе за увеличаване на използването на възобновяема енергия от уязвимите групи, 

докато през втория ден се обсъдиха начините за преодоляване на регулаторните 

бариери. Други европейски проекти споделиха своя опит относно местните политики за 

насърчаване на възобновяемата енергия. В допълнение няколко добри практики бяха 

споделени на регионално ниво от партньорите на POWERTY и заинтересованите страни, 

работещи за справяне с енергийната бедност. Въпреки онлайн формата на този семинар, 

участниците имаха възможност да участват във виртуално учебно посещение в „ Preau des 

Colibris in Voiron “ (Франция), сграда със социално предназначение, на която са инсталирани 

фотоволтаични и топлинни слънчеви инсталации. 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
https://www.interregeurope.eu/powerty/contacts/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11785/powerty-ii-interregional-thematic-seminar-online/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11785/powerty-ii-interregional-thematic-seminar-online/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1618469369.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1618469369.pdf
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ДЕН1: КАК МОЖЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ОТ 

УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ? 

Патрик Биард , ръководител на европейските и международни въпроси в AURA-EE, откри 

първия ден на семинара, като представи неговите цели. Хоакин Вилар Родригес от 

Енергийна Агенция Андалусия, водещ партньор на POWERTY, напомни на публиката за 

основните характеристики на проекта. 

Европейската комисия смята, че енергийната бедност е в основата на справедливия 

преход. В контекста на пакета „Fit for 55“ Европейската комисия преразглежда Директивата 

за възобновяемата енергия, Директивата за енергийната ефективност, Директивата на 

Енергийната общност и Обновителната вълна и ще гарантира, че въпросът за енергийната 

бедност е разгледан във всички аспекти. Европейската комисия публикува препоръки и 

документ с насоки за държавите-членки, за да улесни дефинирането и идентифицирането 

на енергийната бедност и разпространението на добри практики. 

Тереза Аристеги също така наблегна на местните инициативи на ГД „Енергетика“ 

като Европейската обсерватория за енергийна бедност и Европейския семестър. Тя 

завърши, като подчерта важността на финансирането от Interreg и се увери, че цялото 

налично финансиране от ЕС се преплита ефективно. 

Имахме удоволствието да приветстваме  Катрин Крел, тематичен експерт по 

нисковъглеродна икономика, която представи Платформата за обучение по политики ( PLP ) 

на програмата Interreg Europe. Тя обясни нейната полезност за проектите за териториално 

сътрудничество. Платформата предлага възможности за онлайн обучение с експертна 

подкрепа и оценки на политики, както и персонализирани съвети за политики и база данни 

с добри практики, където може да се намерят всички добри практики на партньорите на 

POWERTY. 

Втората сесия за деня беше фокусирана върху състоянието на регулаторната рамка в 

страните партньори на POWERTY. Всеки партньор оцени съществуването на регламент за 

енергийната бедност, превода на директивата за възобновяемата енергия и директивата 

на енергийните общности в националното законодателство. Тази сесия подчерта, че само 

Франция и Испания имат национална стратегия за енергийна бедност , правилно 

определение за енергийна бедност и солидарен фонд за сметки за енергия или 

жилища . Франция, Литва и Испания имат национална обсерватория за енергийна 

бедност. Франция е единствената страна- партньор, която има енергийни сертификати, 

предназначени за намаляване на енергийната бедност . И накрая, България е единствената 

страна-партньор, която няма субсидии за енергийно обновяване на жилищата . 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX:32020H1563
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.energypoverty.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/
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Райън Вебер от Nordregio, лидер на проекта SocialGreen  проект (Interreg Europe), 

представи своите  решения за политики за смекчаване на енергийната бедност. Той 

подчерта ролята на енергийните общности като ключова концепция за справяне с 

възникващите технически, обществени и икономически предизвикателства, 

необходимостта от решения за развитие отдолу нагоре и водещите организации, които да 

проправят пътя. 

Роланд Туал , от REScoop , разработи своите възгледи относно местните енергийни 

общности като начин за намаляване на енергийната бедност чрез предоставяне на лесен 

достъп до възобновяема енергия за уязвимите групи. Той демонстрира как директивите на 

ЕС могат да подкрепят създаването на местни приобщаващи енергийни общности, 

включващи уязвими групи и даде някои вече съществуващи примери. 

Като трета сесия Патрик Биард модерира кръгла маса, на която се обсъди как 

преразглеждането на директивите на ЕС може да подпомогне за намаляването на 

енергийната бедност. Участниците можеха да реагират на гореспоменатите презентации в 

анкети. От дискусиите изглежда, че има силно споделено мнение, че производството на ВЕИ 

за и/или от уязвими групи може да помогне за облекчаване на енергийната 

бедност. NECP са ценни и ефективни инструменти за проектиране и прилагане на мерки за 

смекчаване на енергийната бедност, но в момента те са насочени главно към мерки за 

ефективност в сградите. Специални индикатори трябва да помогнат за наблюдение на 

изпълнението на мерки, свързани с въвеждането на ВЕИ. 

Освен това пакетът на ЕС за чиста енергия установява ясна връзка между енергийните 

общности и енергийната бедност. Общностната енергия също така дава възможност на 

определени групи домакинства да участват в енергийния преход, които иначе не биха 

могли да го направят. Това мнение се споделя често сред участниците. Включването на 

уязвими групи в енергийните общности трябва да бъде улеснено чрез мерки, гарантиращи, 

че: 

• Разходите за създаване се поддържат от държавите-членки или регионалните 

власти; 

• Техническата помощ се предоставя от властите за справяне с всички правни, 

технически и финансови теми. 

Освен това, ефективната техническа помощ трябва да бъде разработена съвместно с 

уязвимите групи. Решенията на едно гише на местно ниво трябва да бъдат 

подкрепяни. Предложението на Европейската комисия за разширяване на използването 

на ESCO  и прилагане на решения, позволяващи преодоляване на високи първоначални 

разходи, е силно подкрепено и се счита за ефективна мярка за подкрепа на проекти за ВЕИ 

от уязвими групи. 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/socialgreen/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/socialgreen/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.rescoop.eu/
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ДЕН 2: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДОХРАНЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ С НОРМАТИВЕН 

ХАРАКТЕР 

Вторият ден от семинара хвърли светлина върху местните инициативи и добри практики за 

преодоляване на бариерите от нормативен характер. 

Франческо Филипи от фондация MUSOL, партньор на проекта Local4GreeN , на програмата 

Interreg MED, разработи методология за дефиниране на зелени местни фискални политики 

за насърчаване на ВЕИ в зависимост от местните специфики. 

След това партньорите на POWERTY представиха своите добри практики, свързани с 

нормативната уредба. Noémie Zambeaux от AURA-EE представи схемата за еко-

кредити с нулева ставка за насърчаване на възобновяемата енергия. Тази добра 

практика позволява на наемодателите да получат заем за финансиране на енергийно 

обновяване на основното им жилище.  Отпуснат от банки, заемът е между 7 000 и 30 000 

евро и може да бъде възстановен за 15 години след извършване на работата.  

Мод Легро от енергийната дирекция на френското министерство на екологичния преход 

представи енергийния ваучер, който е автоматична помощ за плащане на сметки за 

енергия, дадена от държавата на 5,8 милиона уязвими домакинства годишно във Франция, 

въз основа на доходите и състава на домакинството. 

Рената Адомавичене , от VIPA, представи някои промени в политиките, въведени в 

литовското законодателство, за да направят възобновяемата енергия лесна за използване 

и инсталиране, чиято цел е да улесни инсталирането на малки ВЕИ инсталации,  да разшири 

законодателството, свързано с потребителите на възобновяема енергия и да насърчи 

използването на ВЕИ. 

Имахме честта да приветстваме Педро Мигел Манча Ромеро, Генерален директор към 

Регионалното министерство на равенството и социалните политики, който говори за 

енергийната бедност на възрастните хора като много голям проблем. Той 

представи Първия андалусийски план за възрастните хора 2021 - 2023г. с бюджет от над 

164 милиона евро. Тази добра практика включва 5 стратегически линии като превенция на 

зависимостта, с внимание към особено уязвими възрастни хора, насърчаване на доброто 

отношение към възрастните хора и справяне с нежеланата самота и въздействието на 

енергийната бедност по четири от тези линии. Една от програмите на Андалусийския план 

за възрастни хора се фокусира върху намаляването на енергийната бедност на възрастните 

хора и е повлияна от проекта POWERTY 

Катажина Ясинска , от AOT, обясни как местната власт в Ополе е въвела система за 

управление на качеството на въздуха в публичната администрация чрез 2 основни 

действия: организиране и прилагане на единна система за управление и повишаване на 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://local4green.com/es/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4931/the-zero-rated-eco-loan-scheme-to-encourage-renewable-energy-eco-ptz/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5280/the-energy-voucher-an-automatic-aid-for-vulnerable-households/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5273/strategic-plan-to-alleviate-energy-poverty-in-the-elderly-in-andalusia/
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обществената осведоменост в областта на качеството на въздуха, чрез засилване на 

участието на местните власти, обществото, НПО и местните субекти. 

• Линк към Програмата и презентациите: here 

• Линк към идентифицирани добри практики в POWERTY: here 
 

ТРЕТИ МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР 

Агломерация „Opole Trust” (AOT)  организира 

третия междурегионален тематичен семинар на 

POWERTY, заедно с подкрепата на Енергийна 

Агенция Андалусия (АЕА), координатор и 

ръководител на проекта. Семинарът се фокусира 

върху социалните иновации и уведомяване 

на гражданите и местните структури и по-

специално как да включат местните власти и 

гражданите за повишаване на осведомеността 

относно проблема с енергийната бедност и 

създаване на системни решения, полезни за 

уязвимите групи. Този двудневен виртуален 

семинар на 17 и 18 юни 2021 г. събра 130 

участници от цяла Европа, които оцениха положително събитието (70% от анкетираните 

оцениха събитието като много задоволително). 

Първият ден беше фокусиран 

върху социалните иновации за 

енергийния преход и преодоляването на 

енергийната бедност, а вторият ден беше 

посветен на овластяването на гражданите 

и местните власти. Други европейски 

проекти споделиха своя опит за овластяване 

на гражданите, биоенергетиката и 

енергийните общности. В допълнение, 

няколко добри практики бяха споделени на регионално ниво от партньорите на POWERTY 

и заинтересованите страни, работещи за справяне с енергийната бедност. Въпреки онлайн 

формата на този семинар, участниците имаха възможност да участват 

във виртуално учебно посещение,  възобновяеми съоръжения в провинция Ополе 

(Полша) , което включи представянето на решение за вятърна енергия - печеливш проект 

от състезанието „Съживете своята бизнес конкуренция“ , както и проектирането на 100% 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12383/powerty-iii-interregional-thematic-seminar-online/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1629367519.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1629367519.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4959/warm-up-your-business-as-an-opportunity-to-find-the-res-technologies-for-vulnerable-groups/
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възобновяеми микрокъщи или модулни къщи. Накрая бе представена информация за най-

модерната инсталация, която използва възобновяеми енергийни източници в „Научно-

изследователския институт отец Себастиан Кнайп“ и комплексът за рехабилитация и отдих, 

който използва фотоволтаична слънчева енергия. Повече информация в доклада от 

учебното посещение (връзка към доклада). 

ДЕН 1: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД И СПРАВЯНЕ С 

ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ 

След запознаване на участниците с правилата на срещата, думата бе дадена на директора 

на AOT г-н Пьотр Дацевич , който представи AOT и защо проектът POWERTY е важен за 

нас. След това г-н Хоакин Вилар Родригес от Енергийна Агенция Андалусия (AEA) говори 

за проекта POWERTY и предизвикателствата, пред които е изправена Европа при 

постигането на европейските цели за декарбонизация. 

След посрещането започна първата сесия за социални иновации за енергиен преход. Г-н 

Пьотр Новаковски от Националната агенция за опазване на енергията (KAPE) представи 

„Развитие на гражданската енергия в Полша“. Разбрахме за PV пазара в Полша, какво е 

положението на отделните потребители в Полша и енергийните общности. Поради 

наложените срокове и изискванията на Европейския зелен договор има много промени в 

полското законодателство. Научаваме какво подготвя полското правителство през 

следващите месеци и за проекта COME-RES – Общностна енергия за усвояване на 

възобновяеми източници в електроенергийния сектор. 

 

Следващият лектор – г-жа Аура Карамизару от Европейската комисия – представи 

„Европейски преглед на енергийните общности“. Развитието на енергийните общности е 

процес, започнал през 70-те години на миналия век. Каква е връзката между енергийните 

общности и енергийната бедност? Какви са енергийните общности в законодателството на 

ЕС? По време на презентацията успяхме да намерим отговори на тези и други въпроси.  

 

Фокусът на втората сесия бе върху местните власти. Тя започна с представянето на 

Генералния план за социални иновации на Градския съвет на Севиля от г-н Дейвид 

Пино, който подчерта, че енергийните общности трябва да бъдат не само елемент на 

спестяване на енергия, те трябва да се превърнат в истинска мрежа в рамките на локална 

екосистема за трансформация и устойчивост. Той акцентира и върху кооперацията като 

добра фигура за енергийните общности. 

В следващата лекция присъстващите чуха примери за използване на нови механизми за 

подкрепа на жилищната политика и термомодернизация в политиката на местното 

самоуправление от М.Ар. Цезари Чемплик и г-жа Катажина Пшибилска от Полската 

асоциация за естествено строителство. От презентацията участниците научиха за 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1629367519.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://come-res.eu/
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Социалната агенция за отдаване под наем (SRA), както и за нови решения в жилищните, 

социалните политики и политиките за енергийна ефективност. Освен това разбрахме и за 

естествена икономична сградна система и вътрешна и външна естествена изолация. 

Заключителната част на деня се фокусира върху участието на гражданите в усилията 

им към енергиен преход. Първата лекция беше изнесена от г-н Дариуш Грабовецки от 

Провинциалния фонд за опазване на околната среда и управление на водите в Ополе. Той 

представи темата „Общонационална система за консултантска подкрепа на публичния 

сектор, жилищното строителство и предприятията в областта на енергийната ефективност 

и ВЕИ”. Присъстващите се запознаха с целите и основните дейности на проекта По-

конкретно една от основните дейности в енергиен консултантски проект, който включва: 

Изграждане и управление на национална мрежа от консултантска подкрепа, консултантски 

услуги, подготовка и провеждане на обучение за общински енергийни съветници, 

изграждане и експлоатация на информационна система, популяризиране и проучване за 

ефективността на информационните и промоционални дейности, наблюдение и контрол на 

постигането на целите на проекта.  

Друга презентация на тема „Общностна биоенергия и насърчаване на нови връзки и 

партньорства” беше изнесена от г-жа Магдалена Затонска. Тя представи проект 

BECoop , който се фокусира върху мобилизирането на гражданите около биоенергийните 

инициативи, повишаването на познанията и приемането на биоенергията, особено за 

битово отопление. След това г-н Андрю Хънт, партньор на проекта COALESCCE (Interreg 

Europe) говори за „Собствена и водена от общността енергия за сигурност, изменение на 

климата и заетост“. Проектът е фокусиран върху енергията на гражданите за подобряване 

на  енергийната сигурност, целите за намаляване на въглеродните емисии и изграждането 

на местната икономика. COALESCCE е създадена, за да увеличи капацитета за общностни 

подходи за насърчаване на възобновяема енергия в цяла Европа с цел намаляване на 

въглеродните емисии, повишаване на енергийната сигурност и справяне с горивната 

бедност, като същевременно стимулира „зелен растеж“. Добрите практики като биобрикети, 

биоенергийни селища, преустройство на жилищни блокове се радват на много 

положителен прием от участниците в семинара. 

В програмата участваше и г-жа Марин Корнелис от Next Energy Consumer, която представи 

„Опитът да бъдеш посланик на Европейския пакт за климата “. Посланиците на Европейския 

пакт за климата информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в 

своите общности и мрежи. Тя подчерта, че опазването на здравето и благосъстоянието на 

гражданите е също толкова важно, колкото и опазването на климата и околната среда. Г-н 

Хосе Мигел Гранадос от COOPERASE представи участието на гражданите в енергийната 

общност Monachil в Андалусия (Испания) и как тя работи. 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.becoop-project.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.becoop-project.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/coalescce/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.nextenergyconsumer.eu/2020/12/16/ambassador-of-the-european-climate-pact/
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В края на първия ден на семинара координаторът на проекта POWERTY от Полша -  г-жа 

Анна Гродзинска (AOT) проведе секция за работа в мрежа, използвйки онлайн анкети, 

за да провери удовлетвореността на участниците от семинара и да се опознаят по-добре. 

ДЕН 2: ОВЛАСТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Вторият ден беше посветен на добрите практики на партньорите по проект POWERTY по 

темата ОВЛАСТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.  

Г-жа Елена Ватрачка , от Schneider Electric България, представи добрата практика 

за Устойчиво намаляване на потреблението на енергия на домакинствата с ниски 

доходи чрез енергийни съвети  (access to the GP). Целта на тази добра практика е да даде 

възможност на всички да се възползват максимално от енергията и ресурсите, свързвайки 

напредъка и устойчивостта за всички граждани в България. Основното му въздействие е 

върху ангажирането на общностите (доброволци; партньори, служители, граждани), 

повишаване на осведомеността (обучение и енергийни съвети), достигане до най-

уязвимите и подпомагане на положителното въздействие върху климата. 

Г-н Якуб Мицкевич от Lokalna TV и г-жа Anna Grodzińska (AOT), обясниха добрата практика 

относно Как да направите влог или интервю? Благодарение на представянето на тази 

добра практика на участниците беше показано как лесно да водят vlog  с мобилен телефон 

и статив на разположение, както и какви грешки не трябва да се допускат и как да избират 

темите на беседите, за избягване на енергийна бедност. Водещият показва как да 

използвате безплатните медии (YouTube Channel) с малки финансови разходи, за да 

достигнете до хора, които са бедни на енергия и как да записвате филми в непрофесионални 

условия. Излъчващият тематичен влог „POWER and YOU” (късометражни филми) е създаден 

от AOT за жителите на агломерацията Ополе (жители на 21 комуни), за да изпълняват 

образователна и информативна функция за енергията, давайки информация за получаване 

на субсидии за обмен на топлоизточниците, промени в политиката срещу смога, нова 

законова регулация, възобновяеми енергийни източници и др. Влогът е достъпен в 

YouTube, така че епизодите могат да се гледат или слушат на удобно място и време. 

Г-жа Gintarė Ermanaitė-Žalė (VIPA) сподели добрата практика Промяна на 

законодателството за насърчаване на програмата за обновяване на сгради, която 

включва уязвими групи  (access to the GP).  Тази добра практика представи прилагането 

на програмите за подкрепа и какви се често срещаните проблеми, както и какви ползи могат 

да бъдат получени и защо е толкова важна в Литва. Допълнителни ползи от програмата са: 

Предоставяне на субсидии за лихвен процент (базирани на резултат), предоставяне на 

допълнителни безвъзмездни средства на крайните бенефициенти, включително 

допълнителни безвъзмездни средства за вноска за ВЕИ (базирани на резултат, 

финансирани от фонд за изменение на климата и държавния бюджет), покриване на 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11393/power-i-ty-vlog-episode-no-2-replace-heat/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5303/change-of-legislation-to-foster-building-renovation-program-which-include-vulnerable-groups/
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месечни вноски за домакинства с ниски доходи (покрити от общински средства) и 

предоставяне на техническа подкрепа за финансиране на дългосрочно финансиране. 

 

Г-жа Noémie Zambeaux (AURA-EE) представи  добра практика за първата автономна 

сграда за граждани ( access to the GP ), реализиран в Гренобъл (Франция) в иновационен 

квартал до международната компания – Шнайдер. Резиденцията се състои от 62 социални 

жилищни единици, собственост на Grenoble Habitat, местна публична компания, социален 

наемодател, строител и предприемач на недвижими имоти, проектирани и построени от 

екипи за изследвания и разработки. Този проект е устойчиво изпълнение от местните 

власти и правителството. 

Г-жа Рут Борего Андраде (AEA) представи добрата практика за Компания за инсталиране 

на слънчеви панели, чиито служители са хора, изложени на риск от изключване от 

обществото ( access to the GP). Тя показа участниците в подобна инициатива и изтъкна 

резултатите от тази добра практика - създаването на първата компания (HAZ SOLAR) на 

инсталаторите на фотоволтаични системи, включващи хора в риск. В резултат от проекта са 

наети 6 души в уязвима ситуация. С цел тяхното професионално обучение и въвеждането 

им на пазара на труда те са участвали в инсталирането на 46 инсталации, с обща 

инсталирана мощност в размер 100kW (80% за жилищно ползване). Споделено бе, че 

степента на удовлетвореност на клиентите е висока, както по отношение на качеството на 

инсталацията, така и по отношение на човешкото отношение към членовете на екипа. 

Г-н Боско Валеро , асоциация MUTI , представи енергийната общност на Алумбра и 

нейния проект „Енергия в училището“, награден от Greenpeace Hackathon ( access to 

the GP). Участниците научиха как училищната общност е в състояние да постигне икономии 

на енергия, които да се инвестират в самото училище и как децата също могат да се научат 

как да пестят енергия в собствения си дом. Това се случва благодарение на въведените 

уроци по околна среда и отговорно потребление на енергия, колективно собствено 

потребление, уязвимост и правото на енергия. 

След това г-жа Елени Канелу, координатор на проект POWERPOOR (Хоризонт 2020), говори 

за „Овластяване на енергийно бедните граждани чрез съвместни енергийни 

инициативи“. POWERPOOR цели: 

• Подкрепа – енергийно бедните граждани да прилагат интервенции за енергийна 

ефективност и да участват в съвместни енергийни инициативи чрез разработване на 

програми и инструменти за подкрепа на POWERPOOR за облекчаване на енергийната 

бедност. 

• Улесняване – промяна в поведението на гражданите към използване на енергия и 

приемане на мерки за енергийна ефективност чрез споделяне на опит и знания, както 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5290/sustainable-reduction-of-energy-consumption-of-low-income-households-through-energy-advice/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://powerpoor.eu/
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и чрез съвместни енергийни инициативи и кампании за ангажиране на гражданите, 

насочени към групи потребители в енергийно бедни общности. 

• Насърчаване – проекти на енергийни общности/алтернативни схеми за 

финансиране и подпомагане на гражданите да търсят възможности за финансиране 

(напр. енергийни общности, енергийни кооперации и групово финансиране). 

• Линк към Програмата и презентациите: here 

• Линк към идентифицираните добри практики по POWERTY: here 

 

POWERTY РЕГИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ СРЕЩИ 
 

По време на срещите на регионални експерти всеки европейски партньор по проекта пре-

дава информацията от междурегионалните семинари на тези експерти. Тези срещи са опи-

сани подробно по-долу: 

 

• Енергийна Агенция Андалусия (AEA - Испания) 
 

На 13 юли 2021г. 50 експерти присъстваха на 

четвъртата среща на регионалните експерти на 

POWERTY, организирана от AEA, където бяха 

информирани за провежданите онлайн 

междурегионални тематични семинари и по-

специално за извършения обмен на добри 

практики и показаните учебни посещения.  В 

допълнение бе направена презентация на 

пилотните действия свързани със създаване и 

развитие на енергийна и образователна общност в уязвима зона (Торебланка в 

Севиля) .  

  

Специален акцент се поставя върху енергийните общности като основен метод за 

доближаване на ВЕИ технологиите до най-уязвимите групи, страдащи от енергийна 

бедност. По време на тази сесия бяха анализирани нуждите на заинтересованите страни, 

които са в процес на създаване на енергийни общности или подобни проекти с помощта на 

инструмента SWOT. Създадена е андалуска група за споделяне на информация за активни 

енергийни общности с различни заинтересовани страни (градски съвети, компании, 

промоутъри на енергийни общности и др.). 

 

• Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency (AURA-EE - 

Франция) 
 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12584/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
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На 8 юли 2021 г. 8 експерти присъстваха на 

3-та регионална експертна среща на 

POWERTY (онлайн), организирана 

от AURA-EE, за да информират 

заинтересованите страни за 

одобрението и стартирането на 

пилотния проект. По време на срещата 

бяха обсъдени три теми. Първата беше 

свързана с добрите практики от 

Франция и партньорските региони, 

споделени по време на втория и третия междурегионални семинари. Régis Largillier, 

председател на HOPE, сподели инициатива за за оборудване на хипермаркети с 

фотоволтаични модули и доставяне на излишъка от енергия на уязвими домакинства 

от квартала. 

След това дискусиите се съсредоточиха върху изпълнението на пилотния проект, който 

се състои в прилагане на система за финансиране с граждански компании за 

производство на възобновяема енергия и за развитие на възобновяема енергия в 

домакинства с ниски доходи. Накрая беше обсъдено разработването на регионалния 

план за действие, така че той да бъде готов до края на юли 2022 г. 

• Енергийна Агенция - Пловдив (ЕАП - България) 

На 5 юли 2021 г. 30 експерти присъстваха на 

третата регионална експертна среща на 

POWERTY, организирана от Енергийна 

Агенция - Пловдив, която се проведе 

присъствено във Велинград, тъй като 

ограниченията на COVID-19 към този момент 

позволяваха прилагането му. Събитието бе 

организирано съвместно с  

проект POWERPOOR,. 

Основната цел на PowerPoor е да подкрепя програми/схеми за енергийно бедни граждани 

и да насърчава използването на алтернативни схеми за финансиране (напр. създаване на 

енергийни общности/кооперации, групово финансиране). PowerPoor ще улесни обмяната 

на опит и знания, както и изпълнението на дребномащабни интервенции за енергийна 

ефективност и инсталирането на ВЕИ, повишавайки активното участие на гражданите. 

Съвместното събитие имаше за цел да осигури платформа за споделяне на знания за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия, споделяне на добри практики и 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12678/powerty-online-regional-workshop-in-france/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12810/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://powerpoor.eu/
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обучение на ментори за активиране на енергийно бедните граждани чрез 

съвместни енергийни инициативи, разчитащи на възобновяема енергия. По време 

на събитието г-н Петър Кисьов, представляващ Енергийна Агенция - Пловдив, представи 

проекта POWERTY, предоставяйки информация за неговата методология, цели и 

действия. Той също така сподели някои от добрите практики, идентифицирани в хода на 

проекта, които са възпроизведени и могат да бъдат приложени на местно ниво. 

Събитието събра и няколко ключови експерти, част от групата ключови заинтересовани 

страни на POWERTY, но също и ментори, които ще станат подкрепящи енергийно бедните 

домакинства. 

• Агломерация Ополе Тръст (AOT - Полша) 

На 23 Юли, 2021г. 30 експерти присъстваха на 

третата среща на регионалните експерти 

POWERTY (онлайн), организирана от AOT, за да 

представят добрите практики, представени на 

последните два междурегионални тематични 

семинара на проекта POWERTY . 

Срещата включваше и проучвателно посещение на най-интересните инвестиции в сектора 

на възобновяемата енергия в Ополско войводство и интервю с г-н Дариуш Грабовецки, 

ръководител на енергийния консултативен екип на WFOŚiGW в Ополе, който представи 

промените в програмата „Чист въздух“ и информация за проекта "Моето електричество", 

благодарение на който ще финансират покупката на електрически автомобили. 

• Агенция за публични инвестиции и развитие (VIPA - 

Литва) The Public Investment and Development Agency             
 

На 19 юли 2021 г. 15 експерти присъстваха на 

третата регионална експертна среща на 

POWERTY (онлайн), организирана от VIPA, за да 

информират заинтересованите страни 

за втория и третия междурегионални 

тематични семинари и да 

обсъдят дейностите по проекта . Освен това 

заинтересованите страни участваха в дискусия 

за добрите практики и идеи на литовския план за действие . 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12825/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12681/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
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По време на срещата г-жа Rūta Trainytė от ALCO актуализира информацията за 

проекта STEP (Решения за справяне с енергийната бедност), който се занимава 

със създаването на мрежа от енергийни съветници . Засега Алиансът на литовската 

потребителска организация (LVOA) приключи обучението на социални работници и 

направи тестове за получаване на сертификати на енергийни консултанти. Очаква се да има 

около 90 обучени социални работници.  По време на срещата беше постигнато съгласие, че 

подобни срещи наистина помагат на различните институции, които работят по въпроса от 

социална, правна и социална гледна точка в Литва. 

В срещата участваха Министерството на социалното осигуряване и труда, Министерството 

на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и 

Литовския алианс на потребителските организации. По-нататъшното участие ще бъде 

осигурено чрез предстоящи срещи на заинтересованите страни, редовни консултации, 

местни срещи и участие в различни събития. 

СРЕЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРИ 
 

Всички партньори на POWERTY взеха участие в следните срещи, за да се подготвят за втория 

и третия онлайн междурегионални тематични семинари и стъпките, които трябва да се 

следват през този семестър: 

• Координационна среща проведена на 23 февруари 2021 г., която се проведе по време 

на „Европейската седмица на енергийната бедност “. На тази среща партньорите бяха 

информирани за одобряването на  удължаването на проекта с 6 месеца, поради COVID-

19 , беше прегледан докладът за напредъка от последния семестър, анализирани бяха 

идентифицираните добри практики, особено по отношение на регулациите. 

• Координационна среща на 25 март 2021 г. и 6 април 2021 г. за подготовка на втория 

междурегионален тематичен семинар, организиран от AURA-EE, с подкрепата на 

AEA, и на 20 април 2021 г. , 19 май 2021 г. и 16 юни 2021 г. за подготовка на трети 

междурегионален тематичен семинар, организиран от AOT, с подкрепата на AEA. 

• Заседанието на управителния комитет на 8 юли 2021 г. присъства 

на заседанието на управителния комитет, където бяха 

прегледани докладът за напредъка от последния семестър и подготовката на 

следващия, бяха анализирани следващите стъпки, които са за проекта (план за 

действие и двустранни срещи) и беше направена презентация на пилотните 

действия, одобрени от Interreg Europe от испанските (AEA), френските (AURA-EE) и 

българските (EAP) партньори. На тази среща партньорите бяха информирани 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.stepenergy.eu/about-step/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11368/powerty-online-coordination-meeting/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11653/powerty-online-coordination-meeting/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11816/powerty-online-coordination-meeting/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12048/powerty-online-coordination-meeting/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12547/powerty-online-steering-committee-meeting/
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за модификацията на „Формуляра за кандидатстване“, включваща 3-те одобрени 

пилота. 

 

 POWERTY В АНДАЛУСИЯ - КРЪГЛА 

МАСА ЗА СОБСТВЕННО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

На 9 март 2021 г. , Андалусийския екип на POWERTY стана част 

от работната група „Енергийни общности“ на Андалусийската кръгла маса за 

собствено потребление, която се фокусира върху насърчаването на енергийните 

общности и колективното самопотребление, с цел да се улесни преходът на гражданите от 

потребител към производител и основен участник в енергийната система. POWERTY внася 

социалния нюанс и не оставя никого зад себе си. 

Повече информация относно Андалунсийската кръгла маса за собствена консумация: here. 

 

POWERTY ДОБРА ПРАКТИКА, ИЗБРАНА КАТО МОДЕЛ 

ОТ INTERREG EUROPE 
 

На 29 април 2021г. г. Рут Борего (AEA) и 

Лора Рамос (компания с нестопанска цел 

ECOOO) представиха пред повече от 300 

участници една от добрите практики, 

идентифицирани в рамката POWERTY, на 

тема „Овластяване“. Те представиха 

плана за обучение за фотоволтаични 

соларни инсталатори, предназначени за 

хора в риск от социално изключване в 

рамките на  уебинара „Работни места и умения за енергийния преход“ на платформата 

за обучение на Interreg Europe (PLP). 

Проверете добрата практика here , както и уебинара here 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕГИОНАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

НА АНДАЛУСИЯ И УНИВЕРСИТЕТА В УЕЛВА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕЧКИ СРЕД УЯЗВИМИ 

ГРУПИ 
 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11500/powerty-in-the-andalusian-self-consumption-table/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/transicion-energetica/mesa-de-autoconsumo
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11917/jobs-and-skills-for-the-energy-transition/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4429/an-installing-solar-panels-insertion-company-whose-employees-are-people-at-risk-of-exclusion/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11917/jobs-and-skills-for-the-energy-transition/
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На 29 май 2021г. регионалното правителство на Андалусия и университета в Уелва 

(регионален експерт POWERTY) обединиха усилията си в рамките на проекта POWERTY за 

популяризиране на слънчевите печки, като още една мярка, която допринася за 

преодоляването на енергийната бедност чрез разпространението на този тип 

технологии сред уязвими групи и образователни среди. 

Достъп до видеоклипа за това как да създадете своя собствена соларна готварска 

печка: here. 

 

POWERTY ПИЛОТНИ ДЕЙСТВИЯ 
 

В рамките на мерките за COVID-19, предприети през 2020г., програмата Interreg Europe откри 

възможност за проектите да поискат финансиране за осъществяване на пилотни действия, 

свързани с темата на проекта и вдъхновени от обмена на добри практики, осъществен до 

момента. 

От 5-те региона, участващи в POWERTY, са представени 3 пилотни действия (AEA-Испания, 

AURA-EE Франция и EAP-България), всички от които са одобрени на 24 юни 2021г. Ето повече 

подробности за пилотните проекти, които ще продължат до края на март 2022г. 

Достъп до информация от пилотните дейности: here 
 

• Създаване и развитие на енергийна и 

образователна общност в уязвима зона (Испания) 
 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11596/video-how-to-create-your-own-solar-cooker/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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Пилотният проект има за цел да тества 

създаването и развитието на енергийна и 

образователна общност в квартал 

«Torreblanca» в Севиля. Този квартал е 

класифициран от регионалното 

правителство на Андалусия като район в 

неравностойно положение и е включен като 

такъв в Андалусийската регионална 

стратегия за сближаване и социално 

включване. 

Този пилотен проект се състои от  фотоволтаични инсталации за колективно собствено 

потребление, които ще се изградят в два образователни центъра. Инсталациите ще 

доставят енергия на центровете, докато част от нея ще е насочена към най-малко десет 

уязвими жилища, разположени на по-малко от 500 метра от центровете, както е установено 

от Кралски указ 244/2019. За това ще има подкрепа за развитието на общност от този вид: 

правна, социална и техническа. Резултатите от споменатата помощ ще бъдат споделени с 

всеки, който се интересува от насърчаване на енергийните общности в уязвимите райони. 

Целта е да се даде възможност на уязвимите групи, засегнати от енергийна бедност, да имат 

достъп до възобновяема енергия, като спестяват от сметките си за ел. енергия  и по този 

начин да облекчат енергийната бедност, като същевременно се насърчава енергийната 

култура чрез интегриране на образователно и социално измерение, като обучение по 

енергийни въпроси, което допринася за декарбонизация на енергийната система. Този 

пилотен проект допринася за превръщането на уязвимия гражданин в протагонист на 

енергийния преход. 

 

 

Модел на финансиране за разработване на 

възобновяеми енергийни източници за домове с ниски 

доходи (Франция) 
 

Пилотният проект има за цел да тества модел на договор за енергийни услуги (ESCO) 

между енергийни общности и уязвими домакинства, разположени в селски и 

градски райони, с цел да се инсталира ВЕ в тях . В същото време ще бъдат тествани 

различни технологии за възобновяеми източници. 
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Този пилотен проект се състои от експериментиране 

с реализирането на ВЕИ решения сред десет 

домакинства в два типа територии: селски район и 

градски район. То ще се извършва съвместно с 

"местна агенция за енергия и жилища", която 

подкрепя домакинствата в ситуация на енергийна 

уязвимост и им помага да извършват 

енергоспестяващи дейности, но няма 

инвестиционни решения във възобновяемата 

енергия, които да предложи, а  също така 

„гражданските енергийни общности“, които вече съществуват в тези две територии и които 

вече са разработили граждански фотоволтаични проекти, но които не са насочени 

конкретно към уязвимите групи. 

Целта на пилотния проект е да изпита осъществимостта на концепцията с енергийна 

общност, която ще бъде собственик на ВЕИ съоръжението и ще поеме инвестицията в 

оборудването. Възстановяването на инвестицията ще е на база на платен наем от 

домакинството на основа на енергийните спестявания. Оборудването може да бъде 

прехвърлено в дома безплатно, след като бъде изплатено. 

• Фотоволтаична хибридна инсталация със система за 

съхранение в социални домове (България) 
 

Пилотното действие има за цел да тества 

иновативни хибридна инсталация в 

социални жилища, състояща се от 

фотоволтаици и системи за съхранение на 

енергията, като възможно решение за 

постигане значителна самостоятелност и по 

този начин да се намалят сметките за 

електроенергия.  

Този пилотен проект се състои от реализиране на 

3 фотоволтаични инсталации с приблизително 30 

kWp мищност и с капацитет за съхранение до 50 

kWh в социални сгради.  

Целта е значително да се намалят сметките за електроенергия, да се подобри 

комфортът за отопление/охлаждане и домакинствата да излязат от уязвимото 

състояние. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА POWERTY НА ПОЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО 

На 15 април 2021г. полският партньор (AOT) имаше възможност да представи проекта 

POWERTY на министерството. Бяха представени основните цели на проекта, партньорите, 

информация за обмяната на добри практики и създаването на Vlog „СИЛАТА и ВИЕ”, 

свързани с привеждане на мерки към гражданите за преодоляване на енергийната бедност. 

На срещата присъстваха приблизително 185 участници, идващи от различни региони и 

институции в Полша, където бяха обсъдени основните цели на програмите Interreg Europe, 

Interreg Europe Central и Interreg Baltic Sea Region в настоящата перспектива, както и в 

бъдещото програмиране за 2021-2027г. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТ POWERTY  
 

• ВЛОГ “POWER and TY” в ПОЛША 
 

На 9 февруари 2021г. полският партньор (AOT) организира второ представяне във Vlog 

„POWER and TY“, посветен на възможностите за жителите на Ополе (Полски регион) да 

заменят отплителните източници с екологични, включително термопомпи. От януари 2021г. 

до края на юни 2021г. жителите на Ополе (граждани и жилищни сдружения) могат да 

кандидатстват за финансова подкрепа по две налични в момента програми: 

• „Екологична Ополе замяна на топлоизточници с по-екологични“, реализирано с 

участието на средства от ЕС от Оперативна програма Ополско Воеводство Региони 

Регионално за 2014-2020 г. Действие 5.5 Опазване на въздуха. 

• „Чиста глътка въздух  за Ополе“, финансиран от бюджета на град Ополе. 

Тези програми за помощ са насочени към увеличаване на използването на възобновяема 

енергия от хората, живеещи в енергийна бедност. 

Достъп до епизод  # 2: here 

 

• POWERTY в Европейската седмица на енергийната бедност 
 

Европейска седмица на енергийната бедност (последната седмица на 

февруари) отбелязва третата и последна от изключителните студени вълни, които заливат 

Европа през февруари 1956г. През този месец Европа претърпява изключителнo силни 

студове в продължение на почти един месец.Това е най-суровата зима в Европа откакто 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11798/powerty-presente-d-to-ministry-poland/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11393/power-i-ty-vlog-episode-no-2-replace-heat/
https://www.youtube.com/watch?v=XqUFZwVosHc&feature=youtu.be
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съществуват записи. Затова POWERTY желаят да присъстват през тази седмица в честването 

на различни събития, като: 

• Координационна среща между партньорите на 23 февруари 2021г. 

• Университетът в Манчестър представи резултатите от своето изследване за 

енергийната бедност в частния сектор за отдаване под наем на онлайн събитие 

на 24 февруари 2021г. за проекта ENPOR, като се спомена проектът POWERTY. 

• Българският партньор (ЕАП) участва в радио интервю на 26 февруари 2021г. по 

проекта POWERTY по „австрийското” радио за ситуацията на енергийната бедност в 

четири държави, включително България. 

 

POWERTY като модел за обмяна на опит в проекта 

EmpowerMed и STEP-IN 
 

С цел обмяна на опит на 18 май 2021г. Петър Кисьов (ЕАП) представи проект POWERTY с 

партньорите по проекта EmpowerMed (срещане на енергийната бедност в крайбрежните 

райони на средиземноморските страни, с особен акцент върху жените, пола и здравето) и 

Проект STEP-IN H2020 (мрежа Living Labs в цяла Европа за определяне на политики за 

намаляване на енергийната бедност). 

По време на събитието Петър Кисьов изтъкна пред заинтересованите страни 

необходимостта от улесняване реализирането на ВЕИ инсталации с цел осигуряване на 

чиста и безопасна енергия на уязвимите домакинства чрез подобряване на инструментите 

на публичната политика на регионално ниво във всеки партньорски регион. Той подчерта 

методологията на POWERTY за постигане на тези цели. 

• POWERTY конференция свързана със здраве, 

спестявания и комфорт посредством ефективни 

сгради 
 

На 10 март 2021г. Хоакин Вилар (AEA) представи 

раздел на тема „Енергийна бедност, възможност за 

енергийна рехабилитация“ в конференцията 

„Здраве, спестявания и комфорт с ефективни 

сгради“, в която беше представено наученото от 

проект POWERTY. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11368/powerty-online-coordination-meeting/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11588/energy-poverty-in-the-private-rented-sector/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11430/bulgarian-interview-on-the-austrian-radio/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12068/powerty-in-the-empowermed-project/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12822/energy-poverty-opportunity-for-rehabilitation/
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• POWERTY в Университетът в Севиля – Факултет по 

Архитектура  
 

На 11 май 2021г. испанският партньор 

(AEA) представи на студентите от 

специалност „Основи на 

архитектурата“ на Университета в 

Севиля някои от европейските 

проекти, които поставят региона като 

еталон в енергийния сектор.  По-

конкретно, Рут Борего представи проект POWERTY за енергийна бедност и възобновяеми 

енергии, заедно с проекта EXCESS (сгради с положителна енергия) и проекта IMIP (здрави 

строителни материали: корк и дърво). 

• POWERTY на събитие за енергийните общности  
 

POWERTY беше представен на следните 3 събития за енергийни общности: 

• На 14 май 2021г. испанският партньор (AEA) 

представи проект POWERTY във Feria Natura 

в Малага и по-специално 

в събитието „ Енергийни общности: 

Суверенитет на енергийния гражданин “, 

в което Ангел Саез (AEA) говори за 

популяризиране на тези общности в 

Андалусия. AEA насърчава енергийните 

общности като възможна алтернатива за 

подкрепа на уязвими групи в региона, чрез 

участието си в работна група за самостоятелно потребление. 

 

• На 14 юни 2021г. испанският партньор 

(AEA) представи проект POWERTY на 

онлайн среща, свързана с енергийните 

общности, в рамките на цикъла 

разговори-колоквиум „ Възобновяеми 

енергийни източници в геопарка 

Гранада: възможности и заплахи “, организиран от Групите за местно развитие на 

региона Altiplano de Granada и Guadix, заедно с Асоциацията за устойчив туризъм на 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11992/powerty-in-the-university-of-architecture-of-seville/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12382/powerty-in-energy-communities-event-malaga-spain/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12380/powerty-in-re-conference-in-granada-spain/
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Granadinas и Platform ParticipAcción Altiplanos Granadinos, в която Ángel Sáez (AEA) 

разгледа ролята на публичните администрации за насърчаване на енергийните 

общности, както и съществуващата регулаторна рамка. Освен това той представи 

основните действия, които AEA развива в областта на енергийните общности, по-

специално в рамките на европейския проект POWERTY за възобновяема енергия и 

енергийна бедност 

В деня участваха две енергийни общности, които се развиват в Андалусия и които са 

отличени с различни награди на национално ниво: енергийните общности 

на Алмосита (Алмерия) и Рио Монахил (Гранада). 

Срещата завърши със съвместна работа на всички присъстващи. 

 

• На  1 юли 2021г., испанският партньор (AEA) 

представи проект POWERTY в рамките на срещата 

за енергийните общности, организирана от 

Училището по социална икономика в Осуна 

(Севиля). На нея се популяризира проектът 

„Кооперативни енергийни общности“. Проектът 

има за цел иновациите и социалната икономика с 

предпоставката за сътрудничество и обмен на 

опит и знания между представителни единици на 

социалната икономика и други агенти на знанието. 

Ángel Sáez (AEA) адресира ролята на публичните администрации в насърчаването на 

енергийните общности, както и съществуващата регулаторна рамка. Освен това той 

представи основните действия, които AEA развива в областта на енергийните общности, 

по-специално в рамките на европейския проект POWERTY за възобновяема енергия и 

енергийна бедност. 

Две енергийни общности, които се развиват в Андалусия и са отличени с различни 

национални награди: енергийна общност Алумбра в Аройомолинос де Леон, Уелва 

и енергийна общност Монахил в Гранада. В инициативата EKIOLA на Страната на 

баските също ще участва. 

Срещата завърши след съвместна работа между всички участници. 

• POWERTY в проекта Relay of TOMORROW  
 

На 24 юни 2021г. , като част от закриването на обучението по аналитични и съвместни 

инструменти за агенти на промяната, които желаят да допринесат за прехода за 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.almocita.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp%3Fp%3DAlmocita%26documentId%3D9AF1A05AA297F458C12586CB002086EE
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.cooperase.org/comunidades-energeticas/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12548/powerty-in-energy-communities-event-osuna-spain/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://alumbra.asociacionmuti.com/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.cooperase.org/comunidades-energeticas/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://alumbra.asociacionmuti.com/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://ekiola.eus/es/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12849/powerty-and-relay-of-tomorrow-project/
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устойчивост в градовете в рамките на проекта TOMORROW , Рут Борего (AEA) и Инес дел 

Реал ( Msc. Sustainable Development Utrecht University) представиха приложението на 3 от 

тези инструмента: 

o Системен демаркатор: Инструмент за дефиниране на границите на анализа на 

система. Подчертана е необходимостта освен от географски, институционални и 

секторни граници на проекта да се вземе предвид и нова граница, социалната, 

поради важността на уязвимите групи в POWERTY и нейната дефиниция. 

o Многостепенна перспектива : 

Инструмент за лесно идентифициране на 

напрежението и предизвикателствата във 

взаимоотношенията между елементите в 

системата. Използва се за анализ на мярка, 

която трябва да бъде разгледана в Андалусийския регионален план за действие 

на POWERTY: насърчаване на енергийните общности. 

o Четири нива на управление: Инструмент за размисъл върху това, което се 

случва в момента в системата, като помага да се диагностицират дейностите, в 

които участват различни участници в системата (включително местни власти, 

граждани, компании, институции на знанието и НПО) във връзка с преходите към 

устойчивост. Бяха обяснени различните нива, на които са необходими 

интервенции за прилагане на мярка в Плана за действие, а именно насърчаване 

на енергийните общности. 

 

• POWERTY в други международни събития 
 

Стефан Бузаровски от Университета в Манчестър е представлявал проекта POWERTY на 

различни събития като лектор, модератор или панелист: 

• 18/02/2021: Правото на справедлива енергия 

• 24/02/2021: Енергийна бедност в частния жилищен сектор (с Манон Бърбидж) 

• 04/03/2021: Конференция за справедлив декарбонизационен преход  

• 15/03/2021: Конференция за енергийна оценка 

• 16/03/2021: Форум за право на енергия 

• 15/04/2021: Кръгла маса на Международната енергийна агенция за интелигентни, 

устойчиви и устойчиви градове 

• 17/05/2021: C40 Уебинар на Декларацията за градовете с чист въздух относно 

справедливите енергийни действия 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://energy-cities.eu/publication/workbook-for-urban-transition-makers/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11589/powerty-in-the-right-to-fair-energy/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/11588/energy-poverty-in-the-private-rented-sector/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12843/powerty-in-the-decarbonisation-fair-conference/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12842/powerty-in-the-energy-evaluation-conference/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12841/powerty-in-the-right-to-energy-forum/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12840/powerty-in-the-iea-roundtable/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12837/powerty-in-the-webinar-on-equitable-energy-action/
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• 18/05/2021: Трансформация към енергийна демокрация“, Green European 

Foundation 

• 18/05/2021: Семинар за европейска зелена сделка и общество, 

• 04/06/2021: Експертна група за бъдещето на газа в Европа 

• 08/06/2021: Уебинар на EU Science Hub: „Как можем да постигнем справедлив 

преход на зелено? 

• 10/06/2021: Уебинар за достъп до енергия и енергийна бедност, Споразумение 

на кметовете 

• 30/06/2021: Форум за справедлив преход на енергийната общност 

• 22/07/2021: Кръгла маса COP26 Градове и климатична справедливост 

 

• POWERTY в пресата и радиото 
 

През този семестър изявите в пресата, свързани с POWERTY, включват: 

• 22/02/2021 : Енергийното обновяване на домовете помага за намаляване на 

разходите за здравеопазване с до 4000 евро. 

• 04/03/2021 : I Национален форум на агенциите за енергийна ефективност. 

• 05/03/2021 : „Здраве, спестявания и комфорт с ефективни сгради“, нова онлайн 

конференция на Андалуската енергийна агенция. 

• 31/03/2021 : Енергийна революция: популяризиране на връзката със 100% 

андалуското слънце. 

• 17/05/20201 : Съобщение за пресата на втория междурегионален семинар. 

• 29/05/2021 : Junta и UHU обединяват усилията си в проекта Powerty за създаване 

на слънчеви печки за борба с енергийната бедност. 

• 20/06/2021 : Гражданинът поема юздите на енергийния преход. 

• 22/06/2021 : Това са (някои от) енергийните общности, които вече работят в 

Андалусия 

Прессъобщение: here 

 

• POWERTY уебсайт 

https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12839/powerty-in-the-webinar-about-energy-democracy/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12838/powerty-in-the-workshop-on-european-green-deal/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12836/powerty-in-the-expert-group/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12835/powerty-in-webinar-of-the-european-commission/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12834/powerty-in-webinar-about-energy-poverty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12833/powerty-in-energy-community-just-transition-forum/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12832/powerty-in-cop26/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.inmodiario.com/186/29231/rehabilitacion-energetica-viviendas-reduce-gasto-sanitario-hasta-eneuros.html
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.eneragen.org/es/2021/03/03/i-foro-nacional-de-agencias-por-la-eficiencia-energetica/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://smart-lighting.es/salud-ahorro-confort-edificios-eficientes-jornada-online/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://sevilla.abc.es/economia/sevi-revolucion-energetica-popularizando-conexion-100-por-ciento-andaluza-202103302320_noticia.html
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12029/powerty-press-release-about-ii-seminar/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-uhu-unen-proyecto-powerty-crear-cocinas-solares-luchar-contra-pobreza-energetica-20210529163008.html
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/el-ciudadano-toma-las-riendas-de-la-transicion-energetica
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/estas-son-algunas-de-las-comunidades-energeticas-20210622
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Internacional/powerty_aea_dossier_prensa_castellano.pdf
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На уебсайта на проекта можете да се консултирате с генерираната информация: 

• Новини, свързани с вашата тема, в секция НОВИНИ . 

• Добри практики, идентифицирани в раздела ДОБРИ ПРАКТИКИ , които са включени 

в базата данни на платформата за обучение по политики с оценка от експерти на 

Interreg Europe. 

• В секцията БИБЛИОТЕКА са налични следните документи: 

o Ръководството за добри практики в раздела РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ, което съдържа повече добри практики от тези, показани в раздела 

ДОБРИ ПРАКТИКИ, тъй като съдържа добри практики от страни, които не са част 

от проектния консорциум. 

o Отчетите за извършените до момента учебни посещения в раздел УЧЕБНО 

ПОСЕЩЕНИЕ . 

o Презентациите и материалите, споделени по време на междурегионалните 

семинари: 

o  ВТОРИ МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР и ТРЕТИ МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН 

СЕМИНАР . 

Фокус върху Агломерацията Ополе Тръст (AOT) 
 

Агломерацията Ополе е създадена по силата на Споразумението 

за създаване на агломерация Ополе по волята на 20 общини, 

концентрирани във функционалната зона на Ополе. На 19 март 

2014г. община Туловице се присъедини към Асоциацията на 

агломерацията на Ополе. 

Понастоящем агломерацията се състои от 23 местни власти: град Ополе, 8 градско-селски 

общини, както и 12 селски общини и 2 окръга. Целта на създадената платформа за 

сътрудничество е преодоляване на трудностите и бариерите, възпрепятстващи социално-

икономическото развитие на агломерацията, подобряване на качеството на живот на 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/news/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/good-practices/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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жителите й, както и повишаване на конкурентоспособността на партньорските комуни. 

Основните области, в които Партньорите са решили да си сътрудничат, са включени в 

Споразумение. Агломерацията Ополе фокусира дейността си около областите от ключово 

значение за членовете на партньорството: стратегическо и териториално планиране, 

икономическо развитие и съвместни усилия за привличане на инвеститори, трансфер на 

нови технологии от изследователски центрове в Ополе към бизнес субекти на 

агломерацията, обществен транспорт, защита на природни ресурси, опазване на околната 

среда, защита от наводнения, образование, култура, спорт и туризъм. 

Агломерационният тръст на Ополе е една от институциите в Ополско войводство, която 

разпределя средства на ЕС за регионално развитие. През 2014-2020г. Са подписани 73 

договора за много дейности за развитието на региона Ополе. Общият принос на средствата 

на ЕС за всички тези дейности е почти 79 000 000 €. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ НА  ПРОЕКТA POWERTY  
 

За следващия семестър (01.08.2021г. до 31.01.2022г.) в резултат на учебния процес от 

четирите предишни семестъра ще бъде разработен Регионален план за действие на 

всеки от партньорите по проекта, който ще се фокусира върху „Възобновяеми енергии за 

уязвими групи“, оказвайки влияние върху обществените инструменти и социалните, 

културните и местните условия за благоприятстване на тяхното изпълнение и 

дълготрайност. 

През предходните семестри бяха идентифицирани над 35 добри практики и осъществени 4 

учебни посещения по време на междурегионалните семинари. В резултат на това всеки 

партньор е идентифицирал добри практики за прехвърляне в своя регион. През следващия 

семестър ще се проведат двустранни срещи, на които партньорите по проекта и 

заинтересованите страни могат да научат повече подробности за тези добри практики и да 

видят начини да ги адаптират към своите региони. 

За да бъде процесът на обучение ефективен, устойчив и интегриран в регионалната 

политика, активното участие на регионалните експерти (заинтересованите страни) е 

ключов елемент. Тяхното участие ще се осъществява непрекъснато през целия проект чрез 

участие в двустранните срещи. Те също така ще поемат съответна роля в разработването, 

валидирането и мониторинга на планове за действие чрез модел на управление съгласно 

принципите на откритост, участие и отговорност, а също така ще допринесат за 

разпространението на знания, генерирани на регионално ниво. Освен това някои от тези 

регионални експерти ще играят по-активна роля като технически експерти в 

наставничеството и съветването на регионите при прилагането на добри практики. 
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POWERTY КОНСИРЦИУМ 

 

 

КОНТАКТИ: 
 

POWERTY Координатор  

Andalusian Energy Agency - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

POWERTY Координатор България 

Енергийна Агенция – Пловдив – Петър Кисьов – petar.kisyov@eap-save.eu  

POWERTY двугодишен бюлетин.  Ако не искате да получавате бюлетини POWERTY, моля, отговорете на този имейл, като 

напишете „отписване“ в темата. 

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the Interreg Europe programme. The contents 

of this document are the sole responsibility of the Andalusian Energy Agency and can under no circumstances be regarded as reflecting the 

position of the European Union or of the Programme’s management structures. 

The Interreg Europe programme of the European Union is an initiative of territorial cooperation for the period 2014-2020 which aims to 

encourage cooperation between regions of the European Union. The aim is to help European regions to design and implement regional policies 

and programmess more effectively, particularly Growth and Jobs programmes of the European Structural Funds and Investment, but also 

programmes of the European Territorial Cooperation, through the exchange of experiences, knowledge and best practices between stakeholders 

of all European regions. The programme has four thematic objectives: research and innovation, SME competitiveness, low-carbon economy, 

the environment and resource efficiency. The Interreg Europe programme covers the entire territory of the European Union, Norway and 

Switzerland. 

POWERTY is part of the Interreg Europe programme, with a total budget of 1.127.226 euros, and co-financed with European Regional 

Development Fund up to 83,7%. 
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