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ВЪЗМОЖНИ НИВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ПРОУЧВАНЕ И 
ПРЕДСТАВЯЕНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦАТА

МЕДИАЦИЯ И 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

МОДЕЛИ И РАМКА НА 
ДЕЙСТВИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО И 
ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

ПРАВНА РАМКА ДИАЛОГ КНОW HOW…
ИНСТИТУЦИОНАЛНА

ПОДКРЕПА



Общинските власти имат достъп до

възможно най-широкоспектърна

информация, която може да бъде

необходима за реализирането на

енергийни проекти:

Финансови инструменти

Технически решения

Контакти с институции и органи

Добри модели и практики

Проекти

ONE – STOP - SHOP

1 2ИНФОРМИРАНОСТ МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Общинска администрация може да

играе ролята на посредник и

свързващо звено между

заинтересованите страни и другите

компетентни органи и институции



При реализиране на съвместни

инвестиции в централи/инсталации за

енергия от възобновяеми източници,

администрациите могат да оказват

административна и техническа

подкрепа при подготовка на

документацията, комуникацията, както

и преференциални условия при

административното обслужване

Публично-частните партньорства могат да се реализират, 

както като неформално съдействие, при което местната 

власт осъществява и реализира предходните три дейности, 

а самите инвестиции се реализират от частния/частните 

субекти или като споделяне на икономическите тежести и 

ползи от реализирането на инвестицията.

1. Инициативата на Община Габрово за реализиране на 

ниско въглеродна индустриална зона – концепция EUCF

2. Реализиране на съвместни дейности със сдружения на 

собствениците за постигане на енергийна ефективност, 

чрез споделяне на ресурси и финансови инструменти. 

Съвместяване на проект EnergyMeasures и ПВУ проект 9а
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Енергийни 
общности

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ФИНАНСИРАНЕ

ЗНАНИЕ 



ЕО

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

БЛИЗОСТ

?

БИТОВИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 



1. Правен субект ≠ 
ЮЛ

2. ЮЛ е различно от 
собствениците на 
капитала !!!

3. В нашето
законодателство 
няма  легалното 
понятие за ЮЛ

1. Директивата 
предвижда участие 
на БП в ЕО

2. "Битов клиент" е 
клиент, който купува 
електрическа или 
….за собствени 
битови нужди.



Правна обосновка на изложеното

• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 11 декември 2018 година за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници - Член 22 

• ЗАКОН за енергетиката – Чл. 119; чл. 84 във вр. с чл. 39, ал. 4, т.1

• ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
РЕШЕНИЕ № 5605 11.05.2021 по адм. дело № 6707/2020 по описа на ВАС - Ясно е, че законът преценява като
определящи за вида на цената на електрическата енергия нуждите, които тя задоволява, а не вида на обекта, в
който се доставя. В конкретния случай ателието може да се ползва за различни цели и начинът на фактическото му
ползване ще определи вида на доставяната електрическа енергия и съответно, нейната цена.
Решение № 4873 от 15.09.2020 г. на АдмС - София по адм. д. № 6109/2020 г. - Заявителят [фирма] е наемател за
този обект, и като такъв се явява клиент на ЕР Юг, присъединен и заплащащ мрежови услуги на дружеството и не
са поставяни условия от дружеството. [фирма] има право да се ползва от законовите възможности на ЗЕВИ и да
инвестира сам в намаляване на производствените си разходи, ЕР Юг неоснователно е възпрепятствало неговото
законово искане да изгради Ф., при условията на чл. 25, ал. 1, без да ползва преференции. Посоченият довод от §
1, т. 7 от ДР на ЗЕВИ за прекратяване на процедурата е неоснователен, защото след направения по-горе анализ,
[фирма] ще бъде производител и консуматор на електрическата енергия от тази Ф..
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