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Какво е Зелената сделка?

• Стратегическа пътна карта за Европа 
за постигане на климатични цели до 
2030 г. и климатична неутралност до 
2050 г.;

• Нова стратегия за растеж за Европа;
• Включва конкретна глава „справедлив 

преход“. 

Европейската Зелена сделка



Защо специална политика в 
подкрепа на въглищните региони?

• Въглищният сектор ще претърпи рязък 
спад през следващото десетилетие, 
така че въглищните региони са 
особено уязвими от прехода;

• Моноиндустриални региони, които се 
нуждаят от подкрепа за 
декарбонизация и диверсификация на 
местната икономика. 

Подкрепа за европейските въглищни региони 
в преход



Общ бюджет: 17.5 млрд EUR 
Предвидени за България: 1.2 млрд EUR

• Предназначен за справяне със 
социално-икономическите последици от 
прехода на местно ниво;

• не се финансира енергийният преход на 
системно ниво;

• Подкрепата на ФСП е насочена към 
области, които се нуждаят най-много, 
т.е. където преходът ефективно ще се 
осъществи до 2030 г. 

Фондът за справедлив преход (ФСП) 

Процесът стъпка по стъпка

Изготвяне на 
териториалните планове 
за справедлив преход 
(ТПСП) от националните 
власти след консултация с 
местните заинтересовани 
страни

Одобрение на 
ТПСП от ЕК

Изплащане на 
пари от ФСП и 
изпълнение

Не могат да бъдат 
подпомагани изкопаеми 
горива, ядрена енергия, 
компании в затруднено 
финансово положение.

Подкрепяни дейнсти

Икономическа 
диверсификация (МСП, нови 
компании), възстановяване на 
земи, чиста енергия, 
енергийна ефективност, 
цифровизация, кръгова 
икономика, преквалификация, 
помощ при търсене на работа 
и др.

Изчерпателен списък:
Article 4 of JTF regulation

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0022


• Съществуват множество инструменти 
на ЕС за финансиране на прехода;

• Климатични промени: 30% от новия 
бюджет на ЕС (2021-2027) се 
изразходва за преход към чистата 
енергия и опазване на климата;

• Инструментите на ЕС могат да се 
управляват директно от Комисията или 
косвено от държавите-членки. 

Instrument Allocation
ЕФРР и 
Кохезионен фонд

~10 млрд EUR

Механизъм за 
възстановяване и 
устойчивост

~6 млрд EUR

ФСП ~1.2 млрд EUR
Модернизационен фонд ~400 mln EUR

Други инструменти на ЕС

EU funds in Bulgaria (2021-2027)
Selected EU instruments



• Срещи на инициативата за въглищни 
региони в преход - следващата е 
насрочена за април 2021 г.;

• Инструменти и казуси;
• Програма за техническа помощ START;
• Предстояща програма за обмен, която 

ще бъде стартирана през 2021 г.  

За повече информация

Отвъд финансирането - други форми на 
подкрепа от ЕС

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en


Thank you! 
Благодаря!
brieuc.posnic@ec.europa.eu
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