
 
 
 
 

Участие на проект STRIDE в 

Дискусионен форум „Перспективи и технологии в енергийните 
общности 2023-2027 г.“ 

 

 

         На 28 ноември 2022 г. в Launchee space, ЦУМ, гр. София и онлайн в Zoom, Българският 
енергиен и минен форум (БЕМФ) представи проект STRIDE по време на Дискусионен форум 
„Перспективи и технологии в енергийните общности 2023-2027“. 

 

 
 

       Организатори на събитието са БЕМФ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), 
които са и партньори в проект STRIDE . 

 

       Фокус на събитието е развитието и функционирането на енергийните общности, 
включително съществуващото законодателство на ЕС, националният подход, технологичните 
платформи, предпоставките, стимулите и моделите за успешно сътрудничество. 

       Дискусионният форум беше организиран в три панела. Първият беше ръководен от 
персонала и външните експерти на БЕМФ и АУЕР в STRIDE. Директорът на АУЕР, г-н Ивайло 
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Алексиев, представи енергийните общности и мониторинга на енергийната ефективност 
според последните ангажименти и законодателство на ЕС. Г-н Алексиев сподели дефинициите 
за „Общност за възобновяема енергия” и „Енергийна общност”, възможностите за членство в 
тях и предназначението им. Г-н Алексиев представи новият портал за енергия от ВИ, 
разработен от АУЕР за гражданите. 

         Г-н Николай Налбантов, директор на дирекция „Стратегии и политики на ЕС“, 
Министерство на енергетиката, информира за актуалното състояние при хармонизирането на 
българското законодателство с изискванията на ЕС за либерализация на пазара на енергийния 
сектор. Той представи подробно процеса на транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 в 
българския Закон за ВЕИ, включително регистрацията, целите, правата и задълженията на 
общностите за възобновяема енергия. Г-н Налбантов представи базови правила при 
функционирането на Граждански енергийни общности, съгласно Директива (ЕС) 2019/944. 
 

 
 

         Резултатите от проект STRIDE, заедно с платформата за интелигентна енергия, бяха 
представени от експерти на БЕМФ. 
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       Ръководителят на проект STRIDE сподели информация за Хартата на енергийните 
общности – нова идеология за ускорено развитие на SMART енергията. 

 
 

        По време на втория панел Община Габрово, Столична община и инженери, работещи за 
Община Добрич и Община Варна представиха напредъка по няколко реални модела за 
интелигентни мрежи на местно ниво. Местните власти споделиха становища относно 
аспектите на градоустройството, местния потенциал за интелигентно енергийно развитие и 
разпоредбите на общинските политики. 

         Експерти на БЕМФ запознаха аудиторията с интегриран подход за управление на 
общинските ресурси с насоченост към енергийна независимост. 

         Събитието завърши с дискусия относно условията и стимулите за успешно развитие на 
енергийните кооперативи в хоризонт 2023-2027 г. 

 

Линк към презентациите от събитието: https://bulenergyforum.org/bg/arhiv-energiino-
subitie/mezhdunaroden-diskusionen-forum-0  
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