
популязираща използването на енергия от възобновяеми източници 



   През последните години енергетиката се променя с бързи 

темпове. Либерализация на производството, преминаване 

към по-устойчиви източници на енергия, нови технологии за 

соларно и вятърно производство, и най-вече повече 

осъзнатост сред обществото – всичко това преосмисля 

        начина, по който създаваме и потребяваме необходимите ни 

енергийни ресурси. В центъра на тази промяна постепенно се 

позиционира идеята за енергийните граждани. Тя е свързана 

        с увеличаващата се роля на потребителите на енергия като 

активни участници в енергийната система – процес, който 

неизменно съпътства нарастването на дела на 

възобновяемите енергийни източници. Днес все по-голям 

брой домакинства, обществени организации и малки 

предприятия се интересуват от възможността сами да 

произвеждат енергията си, да бъдат гъвкави по отношение на 

търсенето или да съхраняват енергия в моменти на 

свръхпредлагане. Именно това е истинската либерализация, 

която може да донесе реална промяна в този ключов за 

обществото ни сегмент. Новите закони на Европейският съюз 

за чиста енергия заедно с Директивата за енергията от 

възобновяеми източници е сериозна промяна за гражданите. 

Сега гражданите и енергийните общности в ЕС имат редица 

гаранции, които им дават сигурност да инвестират във 

възобновяеми източници и да участват в енергийния преход. 

Европейското законодателство вече не само признава ролята 

на гражданите, но и ги подкрепя, като им дава право да 

произвеждат, консумират, продават и съхраняват 

възобновяема енергия. Това е нова и важна възможност за 

насърчаване на произведената от общности възобновяема 

енергия, с която да се постигне бъдеще със 100% 

възобновяема енергия.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юпитер е постоянно 

покрит с плътен 

облачен слой. 

Голямото червено 

петно е особено 

интензивна буря.  



        Има различни начини, по които гражданите могат да участват в 
производството на възобновяема енергия:  

      • Индивидуално: хора, семейства и МСП (малки и средни 
предприятия) могат да инсталират своя собствена система за възобновяема 
енергия на покриви и сгради; 

      • С етажната собственост: новата директива дава право на хората, 
живеещи в жилищни блокове, да разработват съвместно проекти за 
възобновяема енергия.  Съвместната им инициатива за инсталиране на 
системи за възобновяема енергия може да бъде най-добрият начин да се 
възползват от възобновяемата енергия;  

  • Чрез енергийни общности: хората, местните власти и МСП могат да 
се обособят като юридическо лице, за да си сътрудничат в производството 
на възобновяема енергия. Чрез енергийна общност гражданите вече могат 
да генерират приходи, за да предоставят услуги или да задоволят местни 
нужди. Директивата дава възможност на компаниите да инсталират системи 
за възобновяема енергия в частни домове;  

  • Агрегатори: участници на пазара, които обединяват по-малки 
независими производители, като подпомагат оптимизирането на 
използваните от тях инсталации и съветват основно консумирането, 
продаването или съхраняването на генерираната електроенергия; 

  • Търговия между равнопоставени партньори: тази система 
позволява на потребителите да търгуват с възобновяема енергия помежду 
си без посредници, което води до по-изгодни цени и по-бърза 
възвращаемост. 

 

        



 Енергията от възобновяеми източници има голям потенциал да намали сметките за електроенергия, да 

ограничи енергийната бедност и дори да допринесе за намаляване на неравенството в доходите.  

 Възобновяемата енергия играе жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други 
форми на замърсяване, като подобрява сигурността на енергийните доставки и поддържа технологичната 
индустрия за чиста енергия. Много хора се опитват да живеят по-екологосъобразно. Възобновяемата 
енергия ще ни даде възможност да разнообразим енергийните си източници и да намалим прекомерната си 
зависимост от газ, въглища и нефт. Следователно тя е най-лесното средство, с което разполагаме, за да 
намалим вредните емисии и да повишим сигурността на енергийните си доставки. Освен това, във време на 
икономическа несигурност технологичната индустрия за възобновяема енергия е тази, която се разраства, 
осигурява работни места, разработва нови технологии в областта на промишлените иновации. Начинът, по 
който произвеждаме енергия, се намира в основата на усилията за борба с изменението на климата и 
намаляване на замърсяването. При възобновяемите енергийни източници, от друга страна, емисиите на 
парникови газове са ниски или такива изобщо не се отделят по време на жизнения им цикъл. 
Възобновяемата енергия ще допринесе и за намаляване на замърсяването на въздуха, като по този начин 
ще окаже пряко въздействие върху здравето ни.   

 



Енергията от възобновяеми 
източници може да се използва за 
всички наши енергийни нужди - 
производство на електроенергия, 
транспортни горива и отопление на 
домовете ни. Хидроенергията и 
вятърната енергия се използват 
изключително за производство на 
електричество, докато други ресурси, 
например биомасата (органична 
материя), геотермалната и 
слънчевата енергия, могат да се 
ползват за производството на 
електроенергия, така и за енергия за 
отопление.  

Възобновяеми  

Енергийни 

Източници 

Първоначална  

трансформация 

 

Продукт на пазара за 

крайно енергийно 

потребление 

Биомаса 

Директно, 

 без преработване 

 * дървесина 

 * битови отпадъци 

 * селскостопански отпадъци   

 * други 

Преработване 
 * брикети 

 * пелети 

 * други 

Преобразуване  

в биогорива 

 * твърди (дървени въглища)   

 * течни(био-етанол,    

    био-метанол, био-дизел) 

 * газообразни (био-газ,  

    сметищен газ) 

Преобразуване 

във вторични енергии 
 * електроенергия 

 * топлинна енергия 

Водна енергия 

 

Преобразуване (ВЕЦ)  * електроенергия 

Енергия на вятъра 
 

Преобразуване  

(Вятърни генератори)  * електроенергия 

Слънчева енергия 

 

Преобразуване  * топлинна енергия 

 

Преобразуване  * електроенергия 

Геотермална 

енергия 

 

Без преобразуване  * топлинна енергия 

 

Преобразуване 

    

 * електроенергия 





      

      ЕС започна подготовката за периода след 2020 г., за да осигури ранна яснота по 

политиката относно режима след 2020 г. за инвеститорите. Енергията от 

възобновяеми източници играе ключова роля в дългосрочната стратегия на 

Комисията, описана в нейната „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“. 

Предложените в пътната карта сценарии за декарбонизация за енергийния сектор 

сочат дял на енергията от възобновяеми източници от най-малко 30 % до 2030 г.  

      През следващите години ролята на енергийните граждани ще се увеличава. 

Очакванията са до 2050 г. половината от всички граждани на Европейския съюз да 

могат да произвеждат сами електроенергията, която потребяват, като по този 

начин задоволяват 45% от търсенето на електроенергия в Европа. В България 

един на всеки 7 българи може да произвежда 26% от електроенергията, 

необходима на страната. 

 



   Концепцията за енергийни граждани 

заема важно място в новия пакет от 

мерки в областта на чистата енергия, 

представен от Европейската комисия 

миналия ноември и като цяло – в 

усилията на Общността да развива 

устойчива енергийна политика. 

Енергийните граждани са активни 

потребители на енергия, включително 

физически лица, нестопански 

организации, публични организации и 

малки предприятия, които не само 

използват, а също произвеждат и 

продават енергия от възобновяеми 

източници. Това може да става, както 

индивидуално, така и колективно – 

чрез кооперации или сдружения. Те 

могат да допринесат много за 

енергийната ефективност и 

управлението на енергийната 

система като предоставят гъвкавост в 

отговор на търсенето. 



   От древни времена хората са търсили начин да бъдат енергийно 

независими и да си създават сами нужната за домакинството и 

работата им енергия – още преди тази функция да поемат 

електроцентралите и енергийните корпорации. Новото днес е 

нарастващата осъзнатост и желание на все повече граждани да водят 

един по-устойчив начин на живот в хармония с околната среда. И 

съответно – да откриват алтернативи на наложилите се в 

консуматорското общество методи за централизирана доставка на 

електроенергия, топлоенергия, хранителни продукти и други. 


