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ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата
енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната
енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива,
които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове,
диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта
от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и
газ. Законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни
източници се разви значително през последните 15 години. През 2009 г.
лидерите на ЕС си поставиха за цел делът на възобновяемите енергийни
източници в потреблението на енергия в ЕС да достигне 20 % до 2020 г.
През 2018 г. беше договорена целта за 32 % дял на възобновяемите енергийни
източници в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. През юли 2021 г.,
с оглед на новите амбиции на ЕС в областта на климата, на съзаконодателите
беше предложено преразглеждане на целта на 40 % до 2030 г. След руското
нашествие в Украйна и последвалата енергийна криза ЕС постигна съгласие
за бързо намаляване на зависимостта си от руските изкопаеми горива
преди 2030 г. чрез ускоряване на прехода към чиста енергия. Понастоящем се
обсъжда актуализираната политическа рамка за енергията от възобновяеми
източници за 2030 г. и периода след 2030 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Директива за енергията от възобновяеми източници
1. Директива за енергията от възобновяеми източници (RED I): към 2020 г.
Първоначалната директива за енергията от възобновяеми източници, приета
по процедурата за съвместно вземане на решения на 23 април 2009 г.
(Директива 2009/28/ЕО за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО),
определи задължителна цел за 20 % дял на възобновяемите енергийни източници
в потреблението на енергия в ЕС до 2020 г. Освен това всички държави
членки трябваше да постигнат 10 % дял на използваните в транспортния им
сектор горива от възобновяеми енергийни източници. Директивата също така
определи различни механизми, които държавите членки биха могли да прилагат
за постигане на своите цели, като например схеми за подпомагане, гаранции за

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0077&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0030&from=BG


Справочник за Европейския съюз - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

произход, съвместни проекти и сътрудничество между държавите членки и трети
държави, както и критерии за устойчивост на биогоривата.
До 2020 г. директивата потвърди съществуващите национални цели за енергията
от възобновяеми източници за всяка държава, като се вземат предвид началната
точка и общият потенциал за възобновяеми енергийни източници (дял на
възобновяемите енергийни източници, вариращ от 10 % в Малта до 49 %
в Швеция). Всяка държава от ЕС определи как възнамерява да изпълни
индивидуалната си цел и общата пътна карта за политиката си за енергията от
възобновяеми източници в национален план за действие относно енергията от
възобновяеми източници. Напредъкът по отношение на националните цели се
измерваше на всеки две години, когато държавите от ЕС публикуваха национални
доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници.
2. Директива за енергията от възобновяеми източници (RED II/III/IV): към 2030 г.
През юли 2021 г., като част от осъществяването на пакета за Европейския зелен
пакт, Комисията предложи изменение (RED II) на Директивата за енергията от
възобновяеми източници, за да приведе целите си за енергията от възобновяеми
източници в съответствие с новата си амбиция в областта на климата. Комисията
предложи обвързващата цел за възобновяемите източници в енергийния микс на
ЕС да се увеличи на 40 % до 2030 г. и насърчи използването на възобновяеми
горива, като например водорода в промишлеността и транспорта, с допълнителни
цели.
През май 2022 г., като част от своя план REPowerEU след руската агресия срещу
Украйна, Комисията предложи ново изменение (RED III), за да ускори прехода
към чиста енергия в съответствие с постепенното премахване на зависимостта
от руските изкопаеми горива. Комисията предложи инсталиране на термопомпи,
увеличаване на фотоволтаичните мощности за слънчева енергия и внос на
водород от възобновяеми източници и биометан, за да увеличи целта за дела на
възобновяемите енергийни източници за 2030 г. до 45 %.
На 9 ноември 2022 г. Комисията предложи ново изменение (RED IV) за регламент
на Съвета, с който се определя рамка за ускоряване на внедряването на
енергия от възобновяеми източници. Съгласно предложението ще се счита,
че инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници са от по-
висш обществен интерес, което би дало възможност за ускорени нови процедури
за издаване на разрешения и специални дерогации от законодателството на ЕС
в областта на околната среда.
Понастоящем се обсъжда рамката за политиката в областта на енергетиката
за 2030 г. и периода след 2030 г.
През декември 2018 г. влезе в сила преразгледаната Директива за енергията
от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001) като част от пакета
„Чиста енергия за всички европейци“, чиято цел е ЕС да продължи да бъде
световен лидер в областта на възобновяемите енергийни източници и, в по-
общ план, да помогне на ЕС да изпълни ангажиментите си за намаляване
на емисиите съгласно Парижкото споразумение. Преразгледаната директива
е в сила от декември 2018 г. и трябва да стане част от националното
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законодателство в държавите от ЕС до юни 2021 г., като влиза в сила, считано
от 1 юли 2021 г. Директивата определя нова задължителна цел за енергията от
възобновяеми източници за ЕС за 2030 г. за най-малко 32 % дял от крайното
потребление на енергия, с клауза за евентуално преразглеждане във възходяща
посока в срок до 2023 г., и увеличена цел за 14 % дял на използваните
в транспортния сектор горива от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.
При липсата на преразгледани национални цели националните цели за енергията
от възобновяеми източници за 2020 г. следва да представляват минималният
принос на всяка държава членка за 2030 г. Държавите от ЕС ще предложат
националната си енергийна цел и ще изготвят десетгодишни национални планове
в областта на енергетиката и климата по време на „Хоризонт 2030“, последвани
от доклади за напредъка на всеки две години. Тези планове ще бъдат оценени от
Комисията, която би могла да предприеме мерки на равнище ЕС, за да гарантира,
че те са в съответствие с общите цели на ЕС.
Б. Европейският зелен пакт
На 11 декември 2019 г. Комисията представи своето съобщение относно
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640). Този зелен пакт излага подробна визия
за превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент
до 2050 г. чрез снабдяване с чиста, достъпна и сигурна енергия.
1. Планът REPowerEU
На 18 май 2022 г., след руското нашествие в Украйна, законодателният пакет
относно енергетиката, включително преразгледаната Директива за енергийната
ефективност, беше изменен с плана REPowerEU с цел постепенно премахване
на зависимостта от руски изкопаеми горива. В новото изменение се предлага
повишаване на обвързващата цел за дела на възобновяемите енергийни
източници в енергийния микс на ЕС до 45 % до 2030 г. и привеждане на всички
подцели в съответствие с новите амбиции на REPowerEU, включително:
— поетапно задължение за инсталиране на слънчеви панели в нови сгради;

— цел за 10 милиона тона вътрешно производство и внос на водород от
възобновяеми източници до 2030 г.;

— удвояване на сегашния темп на внедряване на термопомпи в индивидуални
сгради;

— цел за възобновяемите горива от небиологичен произход (75 % за
промишлеността и 5 % за транспорта);

— увеличаване на производството на биометан до 35 милиарда кубични метра
до 2030 г.

2. Осъществяване на Европейския зелен пакт
На 14 юли 2021 г. Комисията публикува нов законодателен пакет относно
енергетиката, озаглавен „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“): постигане на
целта на ЕС в областта на климата до 2030 г. по пътя към неутралност по
отношение на климата“. В преразглеждането на Директивата за енергията от
възобновяеми източници тя предложи повишаване на задължителната цел за
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дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС на 40 %
до 2030 г. и въвеждане на цели на национално равнище, като например:
— нов базов показател за сравнение, предвиждащ използване на 49 % енергия

от възобновяеми източници в сградите до 2030 г.;

— нов базов показател за сравнение, предвиждащ средногодишно увеличение
от 1,1 процентни пункта на енергията от възобновяеми източници
в промишлеността;

— задължително годишно увеличение от 1,1 процентни пункта за държавите
членки при използването на енергия от възобновяеми източници за
отопление и охлаждане;

— индикативно годишно увеличение от 2,1 процентни пункта при използването
на енергията от възобновяеми източници и от отпадна топлина и студ
в районните отоплителни и охладителни системи.

С цел декарбонизация и диверсификация на транспортния сектор с него се
установяват:
— цел за намаляване с 13 % на интензитета на парниковите газове на

транспортните горива до 2030 г., като се обхващат всички видове транспорт;

— 2,2 % дял на биогоривата от ново поколение и биогаза до 2030 г., с междинна
цел от 0,5 % до 2025 г. (еднократно отчитани);

— цел от 2,6 % за възобновяемите горива от небиологичен произход и 50 %
дял на възобновяемите енергийни източници в потреблението на водород
в промишлеността, включително за неенергийни цели, до 2030 г.

Все още се обсъжда бъдещата политическа рамка за 2030 г. и периода след 2030 г.
3. Чиста енергия за всички европейци
На 30 ноември 2016 г. Комисията публикува предишния си законодателен пакет,
озаглавен „Чиста енергия за всички европейци“, в рамките на по-широката
стратегия за енергиен съюз. През декември 2018 г. влезе в сила преразгледаната
Директива за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001),
която насърчава използването на енергия от възобновяеми източници чрез:
— по-нататъшно внедряване на възобновяемите енергийни източници в сектора

на електроенергията;

— интегриране на възобновяемите енергийни източници в сектора на
отоплението и охлаждането (беше въведено индикативно годишно
увеличение с 1,3 % на дела на възобновяемите енергийни източници
в сектора на отоплението и охлаждането);

— декарбонизация и диверсифициране на транспортния сектор чрез въвеждане
на:

— 14 % дял на възобновяемите енергийни източници в общото
потребление на енергия в транспортния сектор до 2030 г.;
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— 3,5 % дял на биогоривата от ново поколение и биогаза до 2030 г.,
с междинна цел от 1 % до 2025 г. (двойно отчитани);

— таван от 7 % върху дела на биогоривата от първо поколение
в автомобилния и железопътния транспорт и планове за постепенно
преустановяване на използването на палмово масло и други
биогорива от хранителни култури, които увеличават емисиите на CO2,
до 2030 г. чрез схема за сертифициране;

— укрепване на критериите на ЕС за устойчивост за биоенергията;

— гарантиране, че задължителната цел на равнище ЕС е постигната навреме и
по разходно ефективен начин.

4. Механизъм за финансиране на възобновяемата енергия
Комисията създаде механизъм на ЕС за финансиране (Регламент 2020/1294)
въз основа на член 33 от Регламента относно управлението ((ЕС) 2018/1999)
в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Той е в сила от септември 2020 г.
и Комисията все още е в процес на изпълнение. Новите цели на REPowerEU
изискват допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро до 2027 г.
Основната цел на този механизъм е да помогне на държавите да постигнат
своите индивидуални и колективни цели за енергията от възобновяеми
източници. Механизмът за финансиране свързва държавите, които участват
във финансирането на проекти (държавите с финансово участие), с държавите,
които са съгласни да бъдат изградени нови проекти на тяхна територия
(приемащите държави). Комисията определя рамката за изпълнение и
средствата за финансиране на механизма, като установява, че държавите членки,
фондовете на ЕС или вноските от частния сектор могат да финансират действия
по линия на механизма.
Енергията, произведена чрез този механизъм за финансиране, ще се отчита
за постигането на целите за енергията от възобновяеми източници на всички
участващи държави и ще допринесе за амбицията на Европейския зелен пакт за
постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.
В. Бъдещи стъпки
1. Трансевропейска енергийна мрежа
През декември 2020 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на тези
правила, стремейки се да свърже регионите, които понастоящем са изолирани
от европейските енергийни пазари. Целта на преразглеждането е да се насърчи
значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници
в европейската енергийна система в съответствие с всеобхватната цел на
Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на климата
до 2050 г.
През юли 2020 г. Европейският парламент прие резолюция относно
преразглеждането на указанията за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E)
с цел да ги актуализира и приведе в съответствие с политиката на ЕС в областта
на климата. Първоначалното Решение № 1254/96/ЕО беше преразглеждано
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няколко пъти и с Регламент (ЕС) № 347/2013 бяха установени настоящите
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.
2. Преразглеждане на Директивата за данъчно облагане на енергийните
продукти и електроенергията
През юли 2021 г. Комисията публикува предложение за преразглеждане на
Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
(Директива 2003/96), в което се предлага данъчното облагане на енергийните
продукти да се приведе в съответствие с политиките на ЕС в областта
на енергетиката и климата, насърчават се чистите технологии и се
премахват остарелите освобождавания и намалените ставки, които понастоящем
насърчават използването на изкопаеми горива.
Г. Специфични въпроси относно ресурсите
1. Слънчева енергия
С плана REPowerEU беше въведена стратегия за удвояване на фотоволтаичните
мощности за слънчева енергия до 320 GW до 2025 г. и за инсталиране на 600 GW
до 2030 г. Планът включи и поетапно правно задължение за инсталиране на
слънчеви панели в нови обществени, търговски и жилищни сгради и стратегия за
удвояване на темпа на внедряване на термопомпи в районните и комуналните
отоплителни системи. Съгласно плана от държавите членки се изисква също
така да определят и приемат планове за специални предпочитани зони за
производство на енергия от възобновяеми източници, със съкратени и опростени
процедури за издаване на разрешения.
2. Биомаса и биогорива
Директивата за енергията от възобновяеми източници
(Директива (ЕС)2018/2001), която е в сила понастоящем, включва цел от 3,5 %
до 2030 г. и междинна цел от 1 % до 2025 г. за биогоривата от ново поколение
и биогаза в транспортния сектор. Въпреки че действащият таван от 7 % за
биогоривата от първо поколение се запазва в автомобилния и железопътния
транспорт, на равнище ЕС се въвежда задължението доставчиците на горива
да включват известен дял (6,8 %) горива с ниски емисии и от възобновяеми
енергийни източници и се разширява обхватът на въведените от ЕС критерии
за устойчивост за биоенергията (така че той да включва биомасата и биогаза,
използвани за отопление и охлаждане и за генериране на електроенергия).
През юли 2021 г. Комисията публикува предложение за Директива за енергията
от възобновяеми източници с цел от 2,2 % дял за биогоривата от ново поколение
и биогаза до 2030 г. и междинна цел от 0,5 % до 2025 г., което трябва да бъде
приведено в съответствие с новите цели на REPowerEU.
3. Водород
През юли 2020 г. Комисията прие Европейската стратегия за интегриране на
енергийните системи и нова стратегия за използването на водорода в Европа,
за да проучи как производството и използването на водород от възобновяеми
източници може да спомогне за декарбонизацията на икономиката на ЕС.
Стратегията за използването на водорода въвежда три цели: електролизьори
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за водород от възобновяеми източници в ЕС с мощност от най-малко 6 GW и
до 1 милион тона водород от възобновяеми източници, произведен до 2024 г.;
електролизьори за водород от възобновяеми източници с мощност от най-
малко 40 GW и до 10 милиона тона водород от възобновяеми източници,
произведен в ЕС до 2030 г. и внедряване на водород от възобновяеми източници
в широк мащаб от 2030 г. нататък. През май 2022 г. в своя план REPowerEU
Комисията определи цел за вътрешно производство на 10 милиона тона водород
от възобновяеми източници и внос на 10 милиона тона водород от възобновяеми
източници до 2030 г.
4. Вятърна енергия от разположени в морето инсталации
На 19 ноември 2020 г. Комисията публикува специална стратегия на ЕС относно
енергията от възобновяеми източници в морето, озаглавена „Стратегия на ЕС
за използване на потенциала на енергията от възобновяеми източници в морето
за неутрално по отношение на климата бъдеще“, в която се прави оценка на
потенциалния принос на възобновяемите енергийни източници в морето и се
излиза извън рамките на тясното определение на факторите за производство
на енергия. Тази стратегия има за цел да увеличи производството в ЕС на
електроенергия от възобновяеми източници в морето от 12 GW през 2020 г. до
над 60 GW до 2030 г. и 300 GW до 2050 г. Освен това в нея се предвижда
законодателно преразглеждане на трансевропейската енергийна мрежа, така
че тя да стане по-приложима за трансграничната инфраструктура в морето.
5. Океанска енергия
През януари 2014 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Синя
енергия: Необходими действия за оползотворяване на енергийния потенциал
на европейските морета и океани до 2020 г. и след това“. В съобщението
беше представен план за действие с цел подкрепа на развитието на океанската
енергия, включително генерираната от вълните енергия, енергията на приливите
и отливите, преобразуването на топлинна енергия и електроенергията от
градиента на солеността. В „Стратегията на ЕС за използване на потенциала
на енергията от възобновяеми източници в морето за неутрално по отношение
на климата бъдеще“ също така се подчертава, че секторът на морските
възобновяеми енергийни източници ще трябва да бъде увеличен 5 пъти до 2030 г.
и 25 пъти до 2050 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги се е застъпвал за използването на възобновяеми енергийни
източници и е подчертавал, че е важно да се определят задължителни цели
за 2020 г.[1], а отскоро и за 2030 г.
През февруари 2014 г. Парламентът прие резолюция, в която критикува
направените от Комисията предложения за рамката за политиките в областта

[1]Резолюции на Парламента от 29 септември 2005 г. относно дела на възобновяемите енергийни източници в ЕС и
предложенията за конкретни действия (ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 599), от 14 февруари 2006 г. относно отоплението
и охлаждането с използване на възобновяеми енергийни източници (ОВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 115), от 14 декември
2006 г. относно стратегия за биомасата и биогоривата (ОВ C 317 E, 23.12.2006 г., стр. 890) и от 25 септември 2007 г.
относно Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа (ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 82).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014IP0094


Справочник за Европейския съюз - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

на климата и енергетиката за периода до 2030 г. като късогледи и лишени от
амбиция. Той призова за задължителен 30 % дял на възобновяемите източници
в потреблението на енергия на равнище ЕС, който трябва да бъде постигнат чрез
индивидуални задължителни национални цели, и за удължаване на целите за
горивата в транспортния сектор след 2020 г.
През юни 2016 г. Парламентът прие резолюция относно доклада за напредъка
в областта на енергията от възобновяеми източници, като призова Комисията
да представи по-амбициозен пакет за енергетиката и климата за 2030 г., в който
целта на ЕС за възобновяемите енергийни източници следва да се завиши до
поне 30 %, като това се постигне с помощта на индивидуални национални цели.
Вече договорените за 2020 г. цели трябваше да служат като минимална основа
при преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници.
През януари 2018 г., с оглед на преразглеждането на Директивата за енергията
от възобновяеми източници през 2018 г., Парламентът подкрепи задължителна
цел за Съюза за най-малко 35 % енергия от възобновяеми източници през 2030 г.
и подсили собственото потребление като право. След преговори със Съвета
задължителната цел на ЕС беше намалена до най-малко 32 %.
През януари 2020 г. Парламентът прие резолюция относно Европейския зелен
пакт, в която отправи редица препоръки, включително за снабдяване с чиста,
достъпна и сигурна енергия. В този дух той призова за преразглеждане на
Директивата за енергията от възобновяеми източници и за определяне на
обвързващи национални цели за всяка държава членка и препоръча принципът за
поставяне на енергийната ефективност на първо място да се прилага във всички
сектори и политики.
През май 2021 г. Парламентът прие две резолюции относно европейска стратегия
за интеграция на енергийните системи и европейска стратегия за водорода,
които подкрепиха декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни
източници в производството на електроенергия и водород. Той също така призова
Комисията да предостави гаранция за произход на водорода от възобновяеми
източници и да очертае дискусията в контекста на преразглеждането на
Директивата за енергията от възобновяеми източници, както и преразглеждането
на насоките относно държавната помощ с цел насърчаване на развитието на
възобновяемите енергийни източници.
През февруари 2022 г. Парламентът прие резолюция относно европейска
стратегия за енергията от възобновяеми източници в морето. В резолюцията се
отбелязва, че изградената мощност за вятърна енергия от разположени в морето
инсталации следва да бъде 70—79 GW, за да се постигне конкурентоспособно
от гледна точка на разходите намаление с 55 % до 2030 г., и се призовават
държавите членки и публичния и частния сектор да надхвърлят целта за
намаление с 55 % до 2030 г.
В своята позиция на първо четене от 14 септември 2022 г. относно
преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници
(RED III) Парламентът подкрепи предложението на Комисията за увеличаване
на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на
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енергия на ЕС до 45 % до 2030 г. С доклада беше изменено предложението
на Комисията, като бяха увеличени някои подцели за сектори като транспорта,
сградите и районните отоплителни и охладителни системи. Транспортният сектор
ще трябва да намали емисиите си на парникови газове с 16 %, като използва
по-голям дял биогорива от ново поколение и повече възобновяеми горива от
небиологични източници, като например водород. Промишлеността следва да
увеличи използването на възобновяеми енергийни източници с 1,9 процентни
пункта годишно, а мрежите за районно отопление – с 2,3 пункта. Всяка държава
членка ще трябва да разработи два трансгранични проекта за разрастване
на зелената електроенергия, а държавите членки с годишно потребление
на електроенергия от над 100 TWh ще трябва да разработят трети проект
до 2030 г. Парламентът също така прие изменения, в които се призовава за
постепенно намаляване на дела на първичната дървесина, считана за енергия
от възобновяеми източници.

Matteo Ciucci
09/2022
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