
                           

 

Концепция за дискусия на тема: Ефекти от въвеждането на дефиниция за 
енергийна бедност и свързаните с нея механизми за социална защита 
върху представители на уязвими групи с акцент върху ромите 

Поканени за участие са: 1) представители на различни държавни институции, ангажирани с 
енергийната бедност или със сродни теми; 2) представители на академичните среди и други 
експерти, ангажирани с темата за енергийната бедност; 3) представители на НПО, които участват в 
Консултативния съвет за Европейската зелена сделка и специалната Комисия за енергийна 

ефективност и преодоляване на енергийната бедност към него 3) Неправителствени организации, 
включително ромски НПО, които имат дейности или публикации по темата за енергийната 
бедност; 4) Участници в неформали групи и дискусионни форуми, които имат позиции или идеи по 
темата за енергийната бедност. 

Дискусията е захранена с предварителна информация чрез представянето на основните 
публикации и дискусии около дефиницията за енергийна бедност в България с привличане на 
примери от други страни.  

Експертното обсъждане ще бъде организирано на два етапа в различен формат.  

1) За дискусиите от първият етап, които ще бъдат проведени в електронна среда на 1 
декември 2022 г. са поканени тесен кръг от експерти, които могат да допринесат с 
конкретни аналитични аргументи, идеи и предложения, свързани с потенциалния ефект от 
разработваната дефиниция за енергийна бедност върху ромите и други уязвими групи. 
Дискусията ще има кратка въвеждаща сесия, последвана от два паралелни експертни 
панела (групи) с еквивалентна тема за дискусия, но различен състав, за да се позволи на 
по-голям кръг от експерти да вземат пълноценно участие с по-продължителни изказвания. 
Групите ще бъдат записани, подробно транскрибирани и анализирани. 

2) На втория етап в присъствена форма, на 15 декември 2022 г.,  ще бъде организирано 
представяне на обобщените резултати от експертните панели, проведени в рамките на 
първия етап, последвано от дискусия. Кръгът от поканени е по-широк и включва 
заинтересовани лица и организации, които може и да нямат специална експертиза по 
темата за енергийната бедност.    

План за дискусиите от първия етап 

Въвеждаща сесия с приблизителна продължителност от около 30 мин. Ще въведе темата за 
енергийната бедност и основните компоненти на предлагана дефиниция за енергийна бедност, 
както и някои възможни допълнения или алтернативи на предлагалата дефиниция. Ще бъде 
поставен акцент върху потенциалните рискове, които отделните компоненти на дефиницията или 
дефиницията в нейната съдържат по отношение на пропуски в обхвата на отделни уязвими групи. 
Уводната част ще има структуриращ и насочващ характер, като участниците в експертните дискусии 
ще имат възможността да не се съгласят, да отхвърлят, да оборят или да допълнят изводите и 
насоките от уводната част.    

Дискусиите с приблизителна продължителност от около 50 мин. са проведени в две паралелни 
дискусионни групи с една и съща тема за обсъждане.  



                           

 
Тема за дискусия в Експертни панели 1 и 2. Какво трябва да се направи, за да се намали 
енергийната бедност? Какво трябва да включва една добра (добре работеща) дефиниция за 
енергийна бедност, за да има максимално полезен обществен ефект, т.е. да доведе до ефективно 
намаляване на енергийната бедност. Това, което знаем за дефиницията, която предстои да бъде 
приета съответства ли на критериите за добре работеща дефиниция за енергийна бедност? Има 
ли групи от уязвими потребители на енергия, които може да останат извън обхвата на 
дефиницията за енергийна бедност и съответно – на мерките за противодействие на енергийната 
бедност? Дали ромски групи може да останат извън обхвата на предлаганата дефиниция за 
енергийна бедност и свързаните с нея механизми за подпомагане? Поради кои 
компоненти/критерии/изисквания на дефиницията или поради кои механизми за подпомагане е 
възможно уязвими групи, включително роми да останат извън обхвата на дефиницията за 
енергийна бедност.  

На работните групи е поставена цел да търсят как да допринесат за постигането на няколко 
общественополезни цели: 

1) Възможни препоръки към дефиницията за енергийна бедност на последните етапи от 
нейното приемане или в рамките на публичните дискусии.  

2) Възможни препоръки относно механизмите за социална закрила, които се основават на 
дефиницията за енергийна бедност: а) механизмите схемите за подпомагане; б) нивата на 
подпомагане; в) други характеристики на подпомагането.   

- В своите изказвания участниците предлагат конкретни идеи за: а) важни компоненти на 
дефиницията за бедност; б) конкретни мерки механизми, нива на подпомагане и други 
конкретни елементи на политиката за социална защита, обвързана с дефиницията за 
енергийна бедност. 

- Насърчаваме участниците, доколкото това е възможно, да посочват чрез какви междинни 
стъпки и механизми и при какви външни условия, предложените от тях дефиниции за 
енергийна бедност, критерии за подпомагане, механизми, мерки и нива на подпомагане 
биха допринесли за крайния резултат. 

- За да е ясна посоката на въздействието на предлаганите дефиниции, критерии, мерки, 
схеми, нива на подпомагане и т.н. насърчаваме участниците да използват изрази като „ще 
подобри/влоши“, „ще увеличи/намали“, „ще направи по-чести/по-редки“ и други 
подобни.  

- Участниците имат общо до 8-10 минути (при 5-6 участника в група)1 за изказвания като в 
зависимост от динамиката на дискусията всеки участник може да се изкаже повече от 
един път. При няколко тура от изказвания всеки участник има възможност да чуе 
предложенията на останалите участници и евентуално да калибрира/настрои/уточни 
предложенията си спрямо тях. 

 

 

                                                           
1 При по-малко участници в група може да се даде повече време. Целта е да има възможност за 3-4 тура с 
изказвания и реакции/допълнения на изказванията и предложенията на останалите участници в групата. 



                           

 
Онлайн дискусия на тема: Ефекти от въвеждането на дефиниция за енергийна бедност и 

свързаните с нея механизми за социална защита върху представители на уязвими групи с 

акцент върху ромите, на 1 декември 2022 г. 

ПРОГРАМА 

14:00 – 14:15 Откриване и кратко представяне на Roma Policy Lab 

Модератор на дискусията: Илко Йорданов, Институт Отворено 

общество - София 

14:15 – 14:40 Дефиниции и мерки за ограничаване на енергийната бедност  

Боян Захариев, Институт Отворено общество - София 

14:40 - 15:40 Дискусия: 

Две паралелни дискусионни групи (Структурирана мозъчна атака), за 

обсъждане на серия от въпроси: 

Какво трябва да се направи, за да се намали енергийната бедност? Какво 

трябва да включва една добра (добре работеща) дефиниция за енергийна 

бедност, за да има максимално полезен обществен ефект? Има ли групи 

от уязвими потребители на енергия, които може да останат извън 

обхвата на дефиницията за енергийна бедност и съответно – на 

мерките за противодействие на енергийната бедност?, и др.  

На работните групи е поставена цел да търсят как да допринесат за 

постигането на няколко общественополезни цели: 

1) Възможни препоръки към дефиницията за енергийна бедност на 

последните етапи от нейното приемане или в рамките на публичните 

дискусии  

2) Възможни препоръки относно механизмите за социална закрила, които 

се основават на дефиницията за енергийна бедност: а) механизмите схемите 

за подпомагане; б) нивата на подпомагане; в) други характеристики на 

подпомагането.   

Очакван продукт: обобщени резултати от експертните панели, които ще 

бъдат представени на присъствена среща на 15 декември 2022 г. 

15:40 – 16:00 Обобщение на работата в групи и закриване 

 



                           

 
Дискусия в присъствен формат на тема: Ефекти от въвеждането на дефиниция за енергийна 

бедност и свързаните с нея механизми за социална защита върху представители на уязвими 

групи с акцент върху ромите,  

15 декември 2022 г., 14,30 ч. Министерски съвет, бул. “Дондуков” № 1, залата на ет. 3 

ПРОГРАМА 

14:30 – 14:45 Откриване и кратко представяне на Roma Policy Lab 

14:45 – 15:10 Дефиниции и мерки за ограничаване на енергийната бедност – 

представяне на резултатите от проведени онлайн дискусии с 

представители на институции и неправителствени организации  

Боян Захариев, Институт Отворено общество - София 

15:10 – 16:00  Дискусия по направените предложения. 

Всеки участник ще има възможност да допълва, коментира или 

надгражда списъка с направени предложения  

 

 

 


