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Изменения, приети от Европейския парламент на 10 ноември 2022 г. към 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за REPowerEU в плановете за 
възстановяване и устойчивост и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060, 
Регламент (ЕС) 2021/2115, Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 2015/1814 
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))1

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

1 Въпросът е отнесен обратно до компетентната комисия за междуинституционални 
преговори съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността 
(A9-0260/2022).



[Изменение 1, освен ако не е посочено друго]

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2022/0164(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за REPowerEU в 
плановете за възстановяване и устойчивост и за изменение на Регламент (ЕС) 

2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/2115, Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 
2015/1814

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 175, трета алинея, член 177, първа алинея, член 192, параграф 1, 
член 194, параграф 2 и член 322, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията 
се посочват със символа ▌.

1 OВ C , г., стр. .
2 OВ C , г., стр. .



(1) След приемането на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост1 
безпрецедентни геополитически събития, предизвикани от непровокираното и 
незаконно военно нашествие на Русия в Украйна, и техните преки и косвени 
социално-икономически последици засегнаха значително обществото и 
икономиката на Съюза, неговите граждани и неговото икономическо, 
социално и териториално сближаване. По-специално стана по-ясно от всякога, 
че енергийната сигурност и енергийната независимост на Съюза е абсолютно 
необходима за постигането на успешно, устойчиво и приобщаващо 
възстановяване от кризата с COVID-19, тъй като тя е и основен фактор, 
допринасящ за устойчивостта на европейската икономика. 

(2) Поради преките връзки между устойчивото възстановяване, повишаването на 
устойчивостта на Съюза и на енергийната му сигурност, намаляването на 
зависимостта от изкопаеми горива, по-специално от Русия, както и ролята на 
Механизма за възстановяване и устойчивост за осъществяването на справедлив и 
приобщаващ преход, Механизмът за възстановяване и устойчивост е подходящ 
инструмент, който може да подпомогне действията на Съюза в отговор на тези 
нововъзникващи предизвикателства, като същевременно се гарантира 
спазването на законодателството на Съюза2a и на съществуващите 
международни ангажименти. 

(3) Версайската декларация от 10—11 март 2022 г. на държавните и 
правителствените ръководители прикани Комисията да предложи до края на 
месец май план REPowerEU за постепенно премахване на зависимостта от вноса 
от Русия на изкопаеми горива, което впоследствие бе потвърдено в заключенията 
на Европейския съвет от 24—25 март 2022 г. Това следва да бъде постигнато 
много преди 2030 г. по начин, който е в съответствие със Зеления пакт на ЕС и с 
целите в областта на климата за 2030 г. и 2050 г., залегнали в Европейския закон 
за климата. Поради това Регламент (ЕС) 2021/241 следва да бъде изменен, за да 
може по-добре да подпомага реформите и инвестициите, целящи 
диверсифициране на енергийните доставки, по-специално изкопаемите горива, 
както и за да увеличи сигурността, достъпността, включително 
финансовата достъпност, и устойчивостта на енергийната система, по-
специално чрез навлизането на възобновяемите източници на енергия, 
повишаването на енергийната ефективност и увеличаването на 
капацитета за съхранение на енергия, благодарение на което ще се засили 
стратегическата автономност на Съюза успоредно с наличието на отворена 
икономика. Следва да бъде предоставена подкрепа и за реформите и 
инвестициите за повишаване на енергийната ефективност и икономиите на 
енергия на икономиките на държавите членки чрез по-добра съгласуваност с 

1 Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 
2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 
18.2.2021 г., стр. 17).

2a Директива 92/43/ЕИО на Съвета, Директива 2009/147/ЕО, Директива 
2000/60/ЕО, Регламент (ЕО) № 1367/2006, Регламент (ЕС) 2021/1767 и 
предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
възстановяване на природата (COM(2022)0304).



Директивата за енергията от възобновяеми източници, Директивата за 
енергийната ефективност, Директивата относно енергийните 
характеристики на сградите и Регламента за екопроектирането на 
устойчиви продукти. 

(3а) Постепенното премахване на зависимостта от вноса на руски изкопаеми 
горива следва да доведе до намаляване на общата енергийна зависимост на 
Съюза. В съответствие с Механизма за възстановяване и устойчивост, 
главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост следва 
да допринесат за увеличаване и укрепване на стратегическата автономност 
на Съюза, без да увеличават прекомерно зависимостта му от вноса на 
суровини от трети държави.

(4) За да се увеличат максимално взаимното допълване, последователността и 
съгласуваността на политиките и действията, предприети от Съюза и държавите 
членки с цел насърчаване на независимостта и сигурността, както и 
устойчивостта на енергийните доставки на Съюза, тези свързани с енергетиката 
реформи и инвестиции следва да бъдат включени чрез специална глава за 
REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост. 

(4а) С оглед на утвърждаването на целите на Договора за функционирането на 
Европейския съюз за икономическо, социално и териториално сближаване, за 
изготвянето на главите за REPowerEU държавите членки следва да 
гарантират, че средствата се разпределят по подходящ начин между 
регионите, като същевременно се вземат предвид нуждите и 
предизвикателствата на всеки регион.

(4б) Специално внимание следва да се обърне на отдалечените, периферните и 
изолираните региони и островите, които вече изпитват допълнителни 
ограничения.

(5) За да се увеличи максимално обхватът на ответните действия на Съюза, от всички 
държави членки, които представят план за възстановяване и устойчивост след 
влизането в сила на настоящия регламент, следва да се изисква да включат глава 
за REPowerEU в него. Това изискване следва да се прилага по-специално за 
преразгледаните планове, представени от държавите членки от 30 юни 2022 г. 
нататък, за да се вземе предвид актуализираното максимално финансово участие. 
Ненужната административна тежест следва да се избягва.

(6) Главата за REPowerEU следва да включва нови реформи и инвестиции, които 
допринасят за постигането на целите на REPowerEU и които спомагат за 
справяне с последиците от кризата, предизвикана от руската военна агресия 
срещу Украйна. Освен това тя следва да съдържа описание на други мерки, 
финансирани от източници, различни от Механизма за възстановяване и 
устойчивост, които допринасят за постигането на свързаните с енергетиката цели, 
посочени в съображение 3. Описанието следва да обхваща мерките, които трябва 
да бъдат изпълнени между 1 февруари 2022 г. и 31 декември 2026 г. — периода, 
през който трябва да бъдат постигнати целите, определени с настоящия 
регламент. Наложително е бързо да се увеличат инвестициите в мерки за 
енергийна ефективност, като например навлизането на устойчиви и 
ефикасни решения за отопление и охлаждане, които представляват 
устойчив и ефективен начин за справяне с някои от най-неотложните 



предизвикателства, свързани с енергийните доставки и разходите за енергия. 
С оглед на социалните последици от постоянно високите и нестабилни цени 
на енергията и като се отчитат принципите на Европейския стълб на 
социалните права, специално внимание следва да се обърне на справянето с 
енергийната бедност чрез подпомагане на енергийно бедните и уязвимите 
потребители. Що се отнася до инфраструктурата за природен газ, инвестициите 
и реформите в главите за REPowerEU за диверсифициране на доставките, които 
не идват от Русия, следва да се основават на нуждите, установени понастоящем 
чрез оценката, извършена и одобрена от Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи за газ (ENTSOG), която бе създадена в дух на солидарност във 
връзка със сигурността на доставките, и следва да са съобразени със засилените 
мерки за готовност, включително съхранението на енергия, предприети с цел 
адаптиране към новите геополитически заплахи, и също така следва да оказват 
дългосрочен принос към „зеления“ преход, като адаптират 
инфраструктурата за използването на водород. Главите следва да включват 
значителна част от мерките, които имат трансгранично или 
многонационално измерение или въздействие, като допринасят, наред с 
другото, за европейската добавена стойност. На последно място, главите за 
REPowerEU следва да съдържат обяснение и количествена оценка на последиците 
от съчетаването на реформите и инвестициите, финансирани от Механизма за 
възстановяване и устойчивост, и другите мерки, финансирани от източници, 
различни от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

(6а) Ефективният преход към екологосъобразна енергетика и бързото 
намаляване на енергийната зависимост следва да взема предвид 
нововъзникващите предизвикателства, пред които са изправени 
домакинствата и микро-, малките и средните предприятия, особено най-
уязвимите от тях. Тези предизвикателства се отнасят до енергийната 
бедност, която представлява неспособността, свързана с финансова 
недостъпност, за задоволяване на основните нужди от снабдяване с енергия 
и липса на достъп до основни енергийни услуги, за да се гарантира основно 
ниво на комфорт и здраве, достоен стандарт на живот и здраве, 
включително подходящо отопление, топла вода, охлаждане, осветление и 
енергия за захранване на електроуреди, в съответния национален контекст 
и при съществуващата социална политика и други актуални политики, в 
резултат на високи разходи за енергия и ниска енергийна ефективност на 
жилищата и сградите.

(6б) Освен това настоящият геополитически контекст изисква от Съюза да 
действа, за да запази енергийната си сигурност, т.е. постоянното и 
непрекъснато наличие на енергия, сигурност на доставките и техническа 
безопасност, постижими чрез повишаване на ефикасността и на 
оперативната съвместимост на преносните и разпределителните мрежи, 
насърчаване на гъвкавостта на системата, избягване на претоварвания, 
гарантиране на устойчивостта на веригите на доставки, киберсигурност и 
защита и адаптиране към изменението на климата на цялата 
инфраструктура, и по-специално на критичната инфраструктура, като 
същевременно се намалява стратегическата енергийна зависимост.

(7) Следва да се добави подходящ критерий за оценка, който да служи като основа за 
Комисията при оценката на реформите и инвестициите, включени в главите за 
REPowerEU, и като гаранция, че реформите и инвестициите са подходящи за 



постигането на специфичните цели, свързани с REPowerEU. За да бъде 
съответният план за възстановяване и устойчивост оценен положително от 
Комисията, следва да се изисква той да получи рейтинг А по този нов критерий за 
оценка.

(7а) Ефективният преход към екологосъобразна енергетика и бързото 
намаляване на енергийната зависимост по приобщаващ начин изискват 
мерки за повишаване на енергийната ефективност и икономии в сградите и 
за по-бърза декарбонизация на промишлеността. За да се ускори 
екологичният преход на Европа, делът на устойчивите и възобновяемите 
енергийни източници в енергийния микс трябва да се увеличи и трябва да 
бъдат предприети мерки за преодоляване на инфраструктурните проблеми 
и на недостига на работна ръка и умения. Потенциалът на цифровите 
умения и технологии следва да се използва в услуга на екологичния преход.

(8) Инвестициите в инфраструктура и технологии сами по себе си не са достатъчни, 
за да се осигури намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Следва да се 
заделят ресурси за преквалификация и повишаване на квалификацията на хората, 
за да може работната сила да придобие допълнителни „зелени“ умения. Това 
отговаря на целта на Европейския социален фонд плюс, чието предназначение е 
да помогне на държавите членки да осигурят квалифицирана и устойчива работна 
сила, която е подготвена за бъдещия свят на труда. Като се има предвид това, 
средствата, поискани от пакета на Европейския социален фонд плюс в подкрепа 
на целите на REPowerEU, следва да подпомогнат осъществяването на мерките 
за преквалифициране и повишаване на квалификацията на работната сила. 
Комисията ще прецени дали мерките, включени в главите за REPowerEU, 
допринасят съществено за преквалифицирането на работната сила в посока 
придобиване на „зелени“ умения.

(9) Прилагането на този режим не следва да засяга нито едно от другите правни 
изисквания по Регламент (ЕС) 2021/241, освен когато в настоящия регламент е 
предвидено друго.

(9a) Мерките в главите за REPowerEU не следва да подкопават цялостните 
равнища на екологичните и цифровите амбиции на вече приетите решения 
за изпълнение на Съвета за одобряване на плановете за възстановяване и 
устойчивост.

(10) Планът за възстановяване и устойчивост, включително главата за REPowerEU, 
следва да допринася за ефективно справяне с всички или със значителна част от 
предизвикателствата, посочени в съответните специфични за всяка държава 
препоръки, включително тези, които ще бъдат приети в рамките на цикъла на 
европейския семестър за 2022 г. и които се отнасят, наред с друго, до енергийните 
предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. 

(11) Ефективният преход към екологосъобразна енергетика и намаляването на 
енергийната зависимост са свързани със значителни инвестиции в областта на 
цифровите технологии. В контекста на Регламент (ЕС) 2021/241 държавите 
членки следва да обяснят начина, по който се очаква мерките в плана за 
възстановяване и устойчивост, включително мерките, включени в главата за 
REPowerEU, да допринесат за осъществяването на цифровия преход или за 
преодоляването на произтичащите от него предизвикателства, както и дали те 
представляват сума, допринасяща за постигането на целта за цифровите 
технологии въз основа на методиката за цифрово маркиране. При все това, като 



се имат предвид безпрецедентната неотложност и значение на енергийните 
предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, реформите и инвестициите, 
включени в главата за REPowerEU, следва да не се вземат предвид при 
изчисляването на общия размер на отпуснатите средства по плана за целите на 
прилагането на изискването за цел за цифровите технологии, определено в 
Регламент (ЕС) 2021/241. Въпреки това държавите членки следва да се 
стремят да включат във възможно най-голяма степен в главата за 
REPowerEU мерки, които да допринасят за постигането на целта за 
цифровите технологии въз основа на методиката за цифрово маркиране.

(11а) Прекомерната продължителност на административните процедури е една 
от основните пречки пред разгръщането на проекти за енергия от 
възобновяеми източници в съответствие с целите, определени за 
инвестициите във възобновяеми енергийни източници. Сред тях са и 
сложността в приложимите правила за избор на обекти и 
административните разрешения за проекти, сложността и 
продължителността на оценката на въздействието на проектите върху 
околната среда или липсата на достатъчно персонал в издаващите 
разрешения органи. Необходимо е допълнително опростяване и съкращаване 
на процедурите за издаване на административни разрешения, включително 
по-кратки и по-ясни срокове за решенията, които трябва да се вземат от 
компетентните органи, за да се гарантира, че Съюзът ще постигне целите 
си в областта на енергетиката и климата. За да се ускорят процедурите за 
издаване на разрешения, Комисията следва да подкрепя държавите членки 
при определянето на области, които са особено подходящи за разгръщането 
на проекти за енергия от възобновяеми източници, като същевременно 
прилага изцяло съответните достижения на правото в областта на 
околната среда, за които сроковете могат да бъдат по-кратки. 

(12) Съгласно член 18, параграф 4, буква р) от Регламент (ЕС) 2021/241 държавите 
членки следва да предоставят също подробен доклад относно задължителния 
и адекватен процес на консултации с местните и регионалните органи, 
социалните партньори, както и НПО и други заинтересовани страни, важни 
за постигането на целите на REPowerEU, включително, когато е уместно, от 
селскостопанския сектор, за реформите и инвестициите, включени в главата за 
REPowerEU. Тези обобщения следва да описват графика и етапите на тези 
консултации, да отбелязват консултираните заинтересовани страни, да 
съдържат обяснение на резултатите от тези консултации и да описват как 
получената информация е отразена в главите за REPowerEU, коя информация не 
е отразена и по каква причина, и как местните и регионалните органи и други 
заинтересовани страни ще бъдат включени в прилагането на главата за 
REPowerEU и неговото наблюдение. При спазване на националните правни 
рамки държавите членки се приканват да включат националните 
парламенти в разискванията, свързани с изменението на плановете. 
Стандартите на Съюза за участие на обществеността, и по-специално 
кодексът на поведение за партньорство, биха могли да послужат като 
вдъхновение за националните органи при провеждането на процеса на 
консултации. 

(13) Прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди е от съществено 
значение, за да се гарантира, че инвестициите и реформите, предприети като част 



от възстановяването от пандемията, се изпълняват по устойчив начин. Този 
принцип следва да продължи да се прилага за реформите и инвестициите, 
подпомагани от Механизма, с едно целево и тясно изключение, свързано с 
реформи и инвестиции, които трябва да започнат до 31 декември 2024 г., с 
цел преодоляване на непосредствените проблеми на ЕС в областта на енергийната 
сигурност, при условие че се прилага набор от кумулативни условия. Общият 
размер на ресурсите за реформи и инвестиции, които се ползват от това 
освобождаване, следва да бъде ограничен до максимален размер, който се 
определя от Комисията след всеобхватна, основана на потребностите 
оценка на непосредствените инфраструктурни нужди. Тази оценка следва да 
актуализира прогнозите на Комисията от май 2022 г., според които за вноса 
на достатъчно ВПГ и газ от тръбопроводи от други доставчици до 2030 г. ще 
са необходими инвестиции в размер на 10 млрд. евро за достатъчно равнище 
на газова инфраструктура, включително терминали за внос на ВПГ, и 
тръбопроводи, с цел свързване на недостатъчно използваните терминали за 
внос на ВПГ и мрежата на ЕС, както и капацитет за обратен поток.

(13а) Главите за REPowerEU следва да бъдат в съответствие с националните 
планове в областта на енергетиката и климата на съответната държава 
членка и с целите на Съюза в областта на климата, определени в Регламент 
(ЕС) 2021/1119.

(13б) Главата за REPowerEU следва да включва мерки с трансгранично или 
многонационално измерение или въздействие. В хода на целия процес 
Комисията и държавите членки следва да се стремят към постигане на 
тясно сътрудничество. Освен това държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да си сътрудничат взаимно възможно най-рано с оглед на 
създаване на мерки с трансгранично или многонационално измерение или 
въздействие, които да бъдат включени в главите за REPowerEU.

(14) Следва да се предвидят допълнителни стимули за държавите членки да искат 
заеми — чрез разясняване на процедурата за отпускане на заеми. В съответствие 
с Регламент (ЕС) 2021/241 държавите членки могат да подадат искане за заеми до 
31 август 2023 г., при условие че са информирали Комисията за намерението 
си да поискат подкрепа под формата на заем. Намерението за подаване на 
искане за заем следва да бъде съобщено на Комисията 30 дни след влизането в 
сила на настоящия регламент, за да може преразпределянето на оставащите 
средства да бъде направено по организиран начин и така, че държавите членки 
да искат такава подкрепа. При заявяване на намерение за искане на подкрепа 
под формата на заем и при подаване на такова искане за заем държавите 
членки следва да действат добросъвестно и доколкото е възможно, 
действително да искат такава подкрепа, за да гарантират 
предсказуемостта и ефективността на преразпределянето. Комисията 
следва да информира Европейския парламент и Съвета едновременно, при 
равни условия и без неоправдано забавяне относно статуса на исканията за 
заем и предложеното разпределение на подкрепата под формата на заем.

(14a) Държавите членки се насърчават да представят главите за REPowerEU 
възможно най-скоро и за предпочитане в срок от два месеца от влизането в 
сила на настоящия регламент за изменение, за да се насърчат полезните 
взаимодействия между главите за REPowerEU в националните планове за 
възстановяване и устойчивост. За да се гарантира бързо изпълнение, 
Комисията и Съветът следва да приключат оценката и одобрението на 



изменените планове за възстановяване и устойчивост, като включат 
възможно най-рано главите за REPowerEU, в идеалния случай в рамките на 
един месец след влизането в сила на настоящия регламент за изменение. По 
същия начин Комисията и държавите членки енергично се насърчават да 
сключат оперативни договорености най-късно един месец след приемането 
на решението за изпълнение на Съвета. За тази цел Комисията и държавите 
членки се насърчават да използват опита от предишните преговори за вече 
сключените оперативни споразумения.

(15) Освен това, за да се стимулира високо равнище на амбиция за реформите и 
инвестициите, които ще бъдат включени в главата за REPowerEU, следва да бъдат 
осигурени нови специални източници на финансиране.

(15a) Комисията прие предложение за регламент на Съвета относно спешна 
намеса за справяне с високите цени на енергията, което включва налог за 
солидарност за сектора на изкопаемите горива, приложим във всички 
държави членки. Дял от приходите, генерирани посредством този нов налог, 
може да се предостави под формата на външни целеви приходи в полза на 
главите за REPowerEU съобразно с нуждите за постигане на целите на 
REPowerEU.

(16) ▌Настоящата икономическа и геополитическа ситуация налага Съюзът да 
мобилизира наличните ресурси, за да диверсифицира бързо енергийните доставки 
на Съюза и да намали зависимостта от изкопаеми горива преди 2030 г. В този 
контекст ▌Директива № 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 
следва да бъде изменена, за да може търговията с квоти да се измести от 
максималната пределна стойност към реформите и инвестициите, 
допринасящи за постигане на целите на REPowerEU, в рамките на Механизма за 
възстановяване и устойчивост. В съответствие с целите на Директива 
2003/87/ЕО тези приходи не следва да подкрепят инвестиции за 
инфраструктура или съоръжения за изкопаеми горива.

(16a) Настоящият процент на прехвърляне на квоти към резерва за стабилност 
на пазара е необходим, за да се предотврати в дългосрочен план значително 
увеличение на излишъка от квоти при търговията с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на Съюза. Поради това Решение (ЕС) 2015/1814 
на Европейския парламент и на Съвета2a и Директива 2003/87/ЕО следва да 
бъдат изменени, за да може срокът за удвояването на процента за 
прехвърляне на квоти към резерва за стабилност на пазара на 24% да се 
удължи до 2030 г. и за да може горните и буферните прагове да се занижат 
пропорционално на намалението на количеството квоти в рамките на 
Съюза, считано от 2025 г.

1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета 
(ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

2a Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 
6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за 
стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на 
парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 
9.10.2015 г., стр. 1).



(16б) Комисията следва да определи допълнителни източници за допълване на 
финансирането за главите за REPowerEU, включително чрез предоставяне на 
гъвкавост по отношение на неизразходваните средства.

(16в) За разпределението на максималните финансови вноски, произтичащи от 
новите приходи за главите за REPowerEU, методиката, посочена в 
[приложения I/II/II], следва да бъде актуализирана, за да се вземат предвид 
новата геополитическа ситуация и променените обстоятелства. Такива 
показатели могат да бъдат един или повече от следните: степен на 
енергийна зависимост, по-специално зависимост от трети държави, а 
именно Русия; увеличаване на свързаните с енергията разходи на 
домакинствата за основни стоки и услуги; дял на изкопаемите горива от 
брутното вътрешно потребление на енергия.

(17) За да се предостави на държавите членки и регионите достатъчно гъвкавост 
при справянето с нововъзникващите предизвикателства, Регламент (ЕС) 
2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета1 следва да бъде изменен, за да 
се даде възможност за прехвърляне на до 7,5% от средствата по програми със 
споделено управление, за да се допринесе за постигането на целите на 
REPowerEU, установени в Регламент (ЕС) 2021/241, като се подкрепят 
мерките, посочени в член 21в, параграф 1, буква б) от него, с изключение на 
чистия водород, в член 21в, параграф 1, буква в) от него, с изключение на 
съоръженията, предназначени за транспортиране на изкопаеми горива, и в 
член 21в, параграф 1, буква г) от него, като същевременно се опростяват 
процедурните изисквания, свързани с изпълнението на програмата, в 
допълнение към съществуващата възможност за прехвърляне на до 5%, при 
условие че последната е напълно изчерпана. Тази възможност е оправдана от 
необходимостта да се обхванат целите на REPowerEU, като на държавите членки 
и на регионите се предоставя допълнителна гъвкавост, която е от решаващо 
значение, за да отговорят на тези спешни нужди, и  следва да бъде оправдана от 
по-голяма нужда от финансиране, свързана с допълнителните ▌инвестиции, 
включени в главата за REPowerEU на Регламент (ЕС) 2021/241.

(17а) Системата за търговия с емисии на ЕС беше въведена, за да се създаде 
ефективна, предвидима и пазарно ориентирана система за намаляване на 
емисиите и справяне с климатичните кризи. Въпреки че изменението на 
Директива 2003/87/ЕО е оправдано от извънредната ситуация, занапред ще 
бъде все така важно да не се подкопава доверието в пазара на СТЕ на ЕС чрез 
краткосрочни интервенции и поради това настоящото изменение следва да 
се разглежда като еднократна мярка, която няма да се повтаря.

(17б) За да се предостави допълнителна гъвкавост на държавите членки за 
преразпределяне на средства с цел осигуряване на индивидуализирани 
отговори на енергийната криза, Комисията следва да направи оценка на 

1 Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 
2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за 
финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 
231, 30.6.2021 г., стр. 159).



възможността за допускане на финансови трансфери по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ между ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и за двата 
програмни периода.

▌ 

(19) Отпускането на средства по линия на REPowerEU ще се извършва по правилата 
на Механизма за възстановяване и устойчивост до края на 2026 г. Плащанията във 
връзка със средствата, поискани в съответствие с член 26а от Регламент (ЕС) 
2021/1060, се извършват съгласно правилата на Регламент (ЕС) 2021/1060 и 
съответните регламенти за отделните фондове и зависят от наличието на 
средства, одобрени в годишния бюджет на ЕС.

(20) Искането за специално финансиране за мерките по REPowerEU, включително 
концентрирана в началото на периода търговия на квоти по СТЕ на ЕС 
съгласно член 26а от Регламент (ЕС) 2021/1060, ▌следва да бъде оправдано от 
по-голяма нужда от финансиране, свързана с допълнителните реформи и 
инвестиции, включени в главата за REPowerEU.

(20a) За да се гарантира предоставянето на финансова подкрепа в началото на 
периода с цел по-добра реакция на настоящата енергийна криза, по искане на 
дадена държава членка, което се представя заедно с главата за REPowerEU 
като част от преразгледан план за възстановяване и устойчивост, сума в 
размер до 20% от допълнителното финансиране, необходимо за финансиране 
на главата ѝ за REPowerEU, може да бъде изплатена под формата на 
предварително плащане в рамките на — доколкото е възможно и в 
зависимост от наличността на средствата — два месеца от приемането на 
правните задължения от страна на Комисията.

(21) Комисията следва да следи изпълнението на реформите и инвестициите, посочени 
в главата за REPowerEU, и техния принос към постигането на целите на 
REPowerEU, определени в Регламент (ЕС) 2021/241.

(22) Неотдавнашните геополитически събития значително се отразиха на цените на 
енергията, храните и строителните материали и предизвикаха също недостиг във 
веригите на доставки в световен план, доведоха до повишена инфлация и 
създадоха нови предизвикателства, включително риск от енергийна бедност 
и по-високи разходи за живот. Тези събития могат да повлияят пряко на 
способността за осъществяване на мерки, включени в плановете за 
възстановяване и устойчивост. Доколкото държавите членки могат да докажат, че 
заради такива събития даден ключов етап или дадена цел са изцяло или частично 
непостижими, тези ситуации могат да се изтъкват като обективни обстоятелства 
по член 21. Освен това, доколкото държавите членки могат да докажат, че 
постигането на даден ключов етап или дадена цел е в конфликт с 
постигането на целите на Механизма, включително целите на REPowerEU, 
тези ситуации могат също да се изтъкват като обективни обстоятелства 
по член 21. Освен това никое искане за изменения не може да подкопава 
цялостното изпълнение на плановете за възстановяване и устойчивост. 
Държавите членки следва също така да гарантират, че предложенията за 



изменение на техните планове за възстановяване и устойчивост 
съответстват на предизвикателствата, произтичащи от неотдавнашните 
геополитически събития;

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) 2021/241 се изменя, както следва: 

(1) В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1. В съответствие с шестте стълба, посочени в член 3 от настоящия регламент, 
съгласуваността и полезните взаимодействия, които създават, и в контекста на 
кризата с COVID-19 общата цел на Механизма е да се насърчава 
икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза чрез 
подобряване на устойчивостта, готовността за действия при кризи, капацитета 
за приспособяване и потенциала за растеж на държавите членки, чрез 
смекчаване на социалните и икономическите последици от тази криза, и по-
специално за жените, чрез допринасяне за прилагането на Европейския стълб на 
социалните права, чрез подпомагане на екологичния преход, чрез допринасяне 
за изпълнението на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г., посочени 
в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, чрез изпълнение на целта на ЕС 
за неутралност по отношение на климата до 2050 г., а също и за цифровия 
преход, чрез подобряване на устойчивостта, сигурността и издръжливостта 
на енергийната система на Съюза чрез значително намаляване на зависимостта 
от изкопаеми горива и чрез увеличаване на използването на възобновяема 
енергия, повишаване на използването на възобновяеми енергийни 
източници, енергийна ефективност и капацитет за съхранение на енергия 
и диверсифициране на енергийните доставки и увеличаване на производството 
на електроенергия и на капацитета за съхранение на газ на равнището на Съюза 
(цели на REPowerEU), като по този начин се допринася за увеличаване на 
икономическото и социалното сближаване, за възстановяване и насърчаване на 
устойчивия растеж и интеграцията на икономиките на Съюза, за насърчаване на 
създаването на висококачествена заетост, както и за стратегическата 
автономност на Съюза заедно с отворена икономика и се създава европейска 
добавена стойност.“

(1а) Вмъква се следният член:
„Член 13a

Предварително финансиране на REPowerEU
Планът за възстановяване и устойчивост, съдържащ глава за REPowerEU, 
може да бъде придружен от искане за предварително финансиране. При 
условие че Съветът приеме до 31 декември 2023 г. решението за изпълнение, 
посочено в член 20, параграф 1 и в член 21, параграф 2, Комисията извършва 
плащане по предварително финансиране на сума в размер до 20% от 
допълнителното финансиране, поискано за финансиране на главата му за 
REPowerEU съгласно член 12 и член 21а.“

(2) Член 14 се изменя, както следва:



(-a) параграф 2 се заменя със следното:

„Дадена държава членка може да поиска подкрепа под формата на заем 
едновременно с представянето на план за възстановяване и устойчивост, 
посочен в член 18, или в различен момент преди 31 август 2023 г., по правило 
при условие че уведоми Комисията относно намерението си да поиска 
такава подкрепа под формата на заем в срок от 30 дни след [влизането в 
сила на настоящия регламент за изменение]. В последния случай искането се 
придружава от преразгледан план за възстановяване и устойчивост, включващ 
допълнителни ключови етапи и цели. Комисията може да отпусне заем на 
държава членка, която не е изразила намерението си да поиска такава 
подкрепа в рамките на 30 дни след [влизането в сила на настоящия 
регламент за изменение], в зависимост от наличието на ресурси, след 
одобрение на исканията за подкрепа под формата на заем от страна на 
държавите членки, които са изразили намерението си в рамките на 30 дни 
след [влизането в сила на настоящия регламент за изменение]. “;
(а) В параграф 3 след буква б) се вмъква следната буква:

„ба) когато е приложимо, реформите и инвестициите в съответствие с член 21в, 
параграф 1;“; 

(б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Размерът на заема за плана за възстановяване и устойчивост на съответната 
държава членка не може да надвишава разликата между общите разходи за плана 
за възстановяване и устойчивост, евентуално преразгледан, когато е приложимо, 
и максималното финансово участие, посочено в член 11, включително, когато е 
приложимо, приходите по член 21а, както и, когато е приложимо, ресурсите от 
програми със споделено управление за подпомагане на постигането на целите на 
REPowerEU по член 21б.“ 

(в)  параграф 6 се заменя със следното:

„6. Чрез дерогация от параграф 5, в зависимост от наличието на ресурси, при 
извънредни обстоятелства размерът на подкрепата под формата на заем може да 
бъде увеличен, като се вземат предвид нуждите на отправилата искането 
държава членка, както и исканията за подкрепа под формата на заем, които вече 
са подадени или които се планира да бъдат подадени от други държави членки, 
като същевременно се прилагат принципите на равно третиране, солидарност, 
пропорционалност и прозрачност. За да се улесни прилагането на тези 
принципи, държавите членки съобщават на Комисията в срок от 30 дни след 
[влизането в сила на настоящия регламент за изменение] дали възнамеряват да 
поискат подкрепа под формата на заем. След като дадена държава членка 
изрази намерението си да поиска подкрепа под формата на заем, Комисията 
уведомява без ненужно забавяне Европейския парламент и Съвета 
едновременно и при равни условия. В рамките на 60 дни след [влизането в 
сила на настоящия регламент за изменение] Комисията съобщава без 
ненужно забавяне на Европейския парламент и на Съвета едновременно и 
при равни условия предложеното разпределение на подкрепата под 
формата на заем за държавите членки, които са изразили намерението си.“



(2а) В член 17 параграф 2 се заменя със следното:
„2. Мерките, започнали от 1 февруари 2020 г. нататък, са допустими, при 
условие че отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент, с 
изключение на мерките, включени в главите за REPowerEU, които могат да 
започнат да се прилагат едва от 1 февруари 2022 г. “

(2б) В член 18, параграф 4 буква з) се заменя със следното:

„з) посочване дали мерките, включени в плана за възстановяване и устойчивост, 
включват трансгранични или многонационални проекти. По отношение на 
главите за REPowerEU — потвърждение, че най-малко 35% от 
безвъзмездните средства и най-малко 35% от заемите, според случая, които 
ще бъдат използвани по главата за REPowerEU, се разпределят за мерки с 
трансгранично или многонационално измерение или въздействие, дори ако се 
изпълняват от една държава членка, и допринасят за постигането на 
целите, посочени в член 21в, параграф 1, освен ако на държавата членка е 
предоставена дерогация съгласно член 21в, параграф 1а;“

(2в) В член 18, параграф 4 се вмъква буква гa):

„га) обяснение, че мерките по член 21в, параграф 1, буква а) отговарят на 
условията, посочени в член 21в, параграф 4 и параграф 4а;“

(3) В член 18, параграф 4, буква р) се вмъква следното изречение:

„р) с оглед на изготвянето и когато е възможно, изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост подробен доклад относно процеса на 
консултации, който е задължителен, адекватен и се провежда в съответствие 
с националната правна рамка, с местните и регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации 
и други заинтересовани страни, и как приносът на заинтересованите страни е 
отразен в плана за възстановяване и устойчивост; по-специално в подробния 
доклад относно консултациите се описват графикът и етапите на 
консултациите с местните и регионалните органи, социалните партньори, 
както и НПО и други заинтересовани страни, свързани с достигане на целите 
на REPowerEU, отбелязват се заинтересованите страни, с които е 
проведена консултация, обяснява се резултатът от тези консултации 
относно реформите и инвестициите, включени в главата за REPowerEU, описва 
се как получената информация е отразена в главата за REPowerEU, коя 
информация не е била отразена и по какви причини, и как местните и 
регионалните органи и други заинтересовани страни ще бъдат включени в 
прилагането на главата за REPowerEU и наблюдението му;“

(4) В член 19, параграф 3 се вмъкват следните букви:

„-га) за мерките по член 21в, параграф 1, буква а) — да отговарят на 
условията, посочени в член 21в, параграф 4: 
- дали мярката е необходима за посрещане на непосредствените нужди, 
свързани със сигурността на доставките, както е посочено в член 21в, 
параграф 1, буква а); 
- дали има подходяща алтернатива на чистите технологии по отношение 
на разходите или графика за изпълнение за постигане на целите на 



REPowerEU съгласно член 21в, параграф 1, буква а); 
- дали потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС по смисъла на член 
17 от Регламент (ЕС) 2020/852 са ограничени до строго неизбежния мащаб;
- дали потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС се смекчават чрез 
съпътстващи мерки или други мерки, допринасящи за целите на REPowerEU, 
и дали целостта на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. 
не е застрашена;
- дали мярката трябва да започне да се прилага към 31 декември 2024 г.;“

„га) дали реформите и инвестициите, посочени в член 21в, параграф 1, 
допринасят ефективно за енергийната сигурност, за диверсифицирането на 
енергийните доставки на Съюза, за увеличаването на капацитета за 
съхранение на енергия или за значителното намаляване на зависимостта от 
изкопаеми горива преди 2030 г., за целите на Съюза за 2030 г., включително 
по отношение на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми 
източници, и за целта на Съюза за постигане на неутралност по 
отношение на климата“;

„еа) дали най-малко 35% от безвъзмездните средства и най-малко 35% от 
заемите, според случая, които ще бъдат използвани по главата за 
REPowerEU, се разпределят за мерки с трансгранично или многонационално 
измерение или въздействие, дори ако се изпълняват от една държава членка, 
и допринасят за постигането на целите, посочени в член 21в, параграф 1, 
освен ако на държавата членка е предоставена дерогация съгласно член 21в, 
параграф 1а;“
„ка) дали процесът на консултации, посочен в член 18, параграф 4, буква р), 
свързан с мерките, посочени в член 21в, параграф 1, е адекватен и 
приложимият принос на съответните заинтересовани страни е правилно 
отразен в съдържанието на главата за REPowerEU, както и дали в подробния 
доклад относно процеса на консултации се описват графикът и етапите на 
консултациите, отбелязват се заинтересованите страни, с които е 
проведена консултация, обяснява се резултатът от тези консултации и се 
описва как получената информация е отразена в главата за REPowerEU, коя 
информация не е била отразена и по каква причина и как заинтересованите 
страни ще бъдат включени в прилагането на главата за REPowerEU и 
наблюдението му;“

(4a) В член 21 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Когато планът за възстановяване и устойчивост, включително съответните 
ключови етапи и цели, вече не може да бъде постигнат частично или изцяло от 
съответната държава членка поради обективни обстоятелства, в това число 
кризата, причинена от руската военна агресия срещу Украйна, или, когато се 
изискват нови мерки за справянето с последиците от кризата, съответната 
държава членка може да отправи обосновано искане до Комисията да направи 
предложение за изменение или замяна на решенията за изпълнение на Съвета, 
посочени в член 20, параграфи 1 и 3. За тази цел държавата членка може да 
предложи изменен или нов план за възстановяване и устойчивост. Държавите 
членки могат да поискат техническа подкрепа за подготовката на такова 
предложение по линия на Инструмента за техническа подкрепа.“

(4б) В член 21 параграф 2 се заменя със следното:



„2. Когато Комисията счете, че причините, представени от съответната 
държава членка, обосновават изменение на плана за възстановяване и 
устойчивост, Комисията оценява изменения или нов план за възстановяване и 
устойчивост в съответствие с член 19 и прави предложение за ново решение за 
изпълнение на Съвета в съответствие с член 20, параграф 1 в срок от един месец 
от официалното представяне на искането. Ако е необходимо, съответната държава 
членка и Комисията могат да се споразумеят да удължат този срок с разумен 
период от време. Съветът приема новото решение за изпълнение по правило в 
срок от четири седмици от приемането на предложението на Комисията. “

(5) В член 23 параграф 1 се заменя със следното: 

„След като Съветът приеме решение за изпълнение, както е посочено в член 20, 
параграф 1, Комисията сключва със съответната държава членка споразумение, 
което представлява индивидуално правно задължение по смисъла на 
Финансовия регламент. За всяка държава членка правното задължение не 
надвишава общия размер на финансовото участие, посочено в член 11, 
параграф 1, буква а), за 2021 г. и 2022 г., актуализираното финансово участие, 
посочено в член 11, параграф 2, за 2023 г. и сумата, изчислена съгласно 
член 21а, параграф 2.“

(6) След глава III се добавя следната глава:

„ГЛАВА IIIа

План REPowerEU: 

Член 21a 
Използване на приходите, генерирани от схемата на ЕС за търговия с емисии 

(СТЕ на ЕС)

(1) В съответствие с член 10д, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО се 
предоставят 20 000 000 000 EUR по текущи цени за изпълнение съгласно 
настоящия регламент с цел повишаване на издръжливостта, 
сигурността и устойчивостта на енергийната система на Съюза чрез 
значително намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и 
диверсифициране на енергийните доставки, увеличаване на капацитета 
за съхранение на енергия на равнището на Съюза и стимулиране на 
инвестициите в енергийна ефективност и в генерирането на енергия 
от възобновяеми източници, като по този начин се гарантират 
достъпни цени на енергията в Съюза. Тази сума се предоставя под 
формата на външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от 
Финансовия регламент.

(2) Делът на ресурсите по параграф 1, които са на разположение на всяка 
държава членка, се изчислява въз основа на показателите, определени за 
максималното финансово участие и посочени в методиката в 
приложение II за 70% от сумата и методиката в приложение III за 30% от 
сумата.

(3) Сумата по параграф 1 се разпределя единствено за мерки по член 21в, 
параграф 1.



(4) Бюджетните кредити за поети задължения, покриващи сумата по 
параграф 1, се предоставят автоматично до съответните суми по същия 
параграф, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент 
за изменение]. 

(5) Всяка държава членка може да подаде искане до Комисията за 
разпределяне на сума, която не надвишава нейния дял, като включи в своя 
план реформите и инвестициите, описани в член 21в, параграф 1, и 
посочи свързаните с тях прогнозни разходи.

(6) В решението за изпълнение на Съвета, прието съгласно член 20, 
параграф 1 по предложение на Комисията, се определя размерът на 
приходите, посочени в член 10д, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, 
разпределени на държавата членка след прилагането на параграф 2, които 
трябва да бъдат изплатени на траншове, в зависимост от наличното 
финансиране, в съответствие с член 24 от настоящия регламент, след като 
държавата членка изпълни задоволително ключовите етапи и целите, 
определени във връзка с изпълнението на мерките, посочени в член 21в, 
параграф 1. 

Член 21б

Ресурси от програмите със споделено управление в подкрепа на целите на 
REPowerEU

(1) В рамките на ресурсите, разпределени им в режим на споделено 
управление, държавите членки могат, по тяхно искане, да подкрепят 
мерки, посочени в член 21в, параграф 1, буква б) от настоящия 
регламент, с изключение на чист водород, в член 21в, параграф 1, 
буква в) от настоящия регламент, с изключение на съоръжения, 
предназначени за транспортиране на изкопаеми горива, и в член 21в, 
параграф 1, буква г) от настоящия регламент при условията, посочени 
в член 26а от Регламент (ЕС) 2021/1060. Тези ресурси се използват 
единствено в полза на съответната държава членка.

а) Ресурси могат да се поискат съгласно член 26а от Регламент (ЕС) 
2021/1060 за подпомагане на мерките, посочени в член 21в, 
параграф 1, буква б) от настоящия регламент с изключение на 
чист водород, в член 21в, параграф 1, буква в) от настоящия 
регламент с изключение на съоръжения, предназначени за 
транспортиране на изкопаеми горива, и в член 21в, параграф 1, 
буква г) от настоящия регламент, при условие че държавата членка 
вече е поискала прехвърляния от даден фонд до тавана от 5% в 
съответствие с член 26, параграф 1, първа и втора алинея. 

▌ 

(2) Средствата, поискани съгласно параграф 1, се прилагат в 
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1060 и 



регламента за отделните фондове за съответния фонд със споделено 
управление. Свързаните плащания се извършват в съответствие с 
член 91 от Регламент (ЕС) 2021/1060, при условие че са налични 
средства.

(3) Комисията изпълнява тези ресурси при споделено управление в 
съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква б) от Финансовия 
регламент. 

Член 21в
Глава за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост
(1) Планът за възстановяване и устойчивост, представен на Комисията след 

[влизането в сила на настоящия регламент за изменение], съдържа глава 
за REPowerEU. Представянето на главите за REPowerEU се извършва 
възможно най-скоро след влизането в сила на настоящия регламент 
за изменение. Когато е целесъобразно, мерките, съдържащи се в 
главата за REPowerEU, дават съответния приоритет на нуждите 
на засегнатите от енергийна бедност, както и на намаляването на 
уязвимостите през следващите зимни сезони. В главата за REPowerEU 
се посочват реформите и инвестициите, считано от 1 февруари 2022 г. 
нататък със съответните им ключови етапи и цели, обяснение на 
приноса за справяне с енергийната бедност и за намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива, по-специално от Русия, и 
количествена оценка на икономиите на енергия, различни от мерките, 
посочени в параграф 2, буква а), и предназначени да допринесат за 
постигането на целите на REPowerEU чрез: 

а) подобряване на енергийната инфраструктура и съоръжения за 
посрещане на непосредствените нужди от сигурност на доставките 
на газ, включително втечнен природен газ, по-специално за да се 
даде възможност за диверсификация на доставките в интерес на 
Съюза като цяло, като същевременно се гарантира, че 
съответните инфраструктури са адаптирани за 
използването на водород,

б) повишаване на енергийната ефективност и икономиите на 
енергия на сградите, включително чрез инвестиционни схеми, 
насочени към уязвимите домакинства, МСП и 
микропредприятията, 

бa) декарбонизация на промишлеността, увеличаване на капацитета 
за съхранение на енергия, увеличаване на производството и 
навлизането на устойчив биометан, енергия от възобновяеми 
източници, възобновяеми горива от небиологичен произход и 
водород от възобновяеми източници или чист водород и 
ускоряване на процесите за издаване на разрешения за 
инсталации, произвеждащи енергия от възобновяеми 
източници, включително подобряване на свързаното 
производство на електроенергия и друга инфраструктура, 
включително чрез ускоряване на процедурите за издаване на 
разрешения,



бб) справяне с енергийната бедност, по-специално чрез мерки в 
полза на уязвимите домакинства и домакинствата с ниски 
доходи, 

бв) стимулиране на намаляването на търсенето на енергия, 
включително чрез подобряване на съществуващите решения за 
икономии на енергия,

бг) насърчаване на нисковъглеродни енергийни източници в 
рамките на Съюза, [Изм. 8]

в) преодоляване на вътрешните и междусистемните връзки и 
трансграничните затруднения при преноса на енергия, 
включително свързването на мрежи с нови възобновяеми 
енергийни източници, и подпомагане на транспорта с нулеви 
емисии и неговата инфраструктура по справедлив и приобщаващ 
начин, включително железопътните линии, като по този начин 
се подпомага гарантирането на финансово достъпни енергия и 
транспорт в Съюза,

г) подкрепа за целите, посочени в букви а), б) и в), чрез ускорено 
преквалифициране на работната сила към „зелени“ и свързаните 
с тях цифрови умения и енергиен преход, включително за 
административното изпълнение на тези цели, както и 
подкрепа за веригите за създаване на стойност в областта на 
ключовите материали и технологии, свързани с екологичния 
преход и използването на устойчиви строителни материали и 
продукти, като по този начин се намалява зависимостта от 
първични суровини от изключителна важност, свързани с 
енергийния преход.

(1а) Най-малко 35% от безвъзмездните средства и най-малко 35% от 
заемите, според случая, които ще бъдат използвани по главата за 
REPowerEU, се разпределят за мерки с трансгранично или 
многонационално измерение или въздействие, дори ако се 
изпълняват от една държава членка, и допринасят за постигането 
на целите, посочени в член 21в, параграф 1. По изключение 
Комисията може да предостави дерогация от това изискване на 
държава членка в един от следните случаи:

а) държавата членка може да докаже, че други мерки, включени в 
нейната глава за REPowerEU, биха постигнали по-добре 
целите, посочени в член 21в, параграф 1, или

б) държавата членка може да докаже, че няма достатъчно 
реалистични проекти с трансгранично или многонационално 
измерение или въздействие, или

 
в) на засегнатата държава членка е предоставено освобождаване 

от това минимално изискване в наднационалната оценка на 
нуждите от енергийна сигурност, посочена в член 21ва, или



г) държавата членка може да докаже, че никакви мерки с 
трансгранично или многонационално измерение или 
въздействие не могат да бъдат финализирани за срока на 
действие на механизма.

 (2) Главата за REPowerEU съдържа също така: 

а) когато е приложимо, подробно описание на реформите и 
инвестициите във вече приетите решения за изпълнение на Съвета, 
които се очаква да допринесат за постигането на целите на 
REPowerEU;

б) описание на други мерки, включително национални и 
финансирани от ЕС допълващи или съпътстващи мерки, 
допринасящи за постигането на целите на REPowerEU, със 
съответен график и финансово разпределение, които следва да 
бъдат изпълнени от 1 февруари 2022 г. до 31 декември 2026 г. без 
финансова подкрепа по линия на Механизма; 

в) подробна оценка на съгласуваността на всяка мярка, посочена 
в параграф 1, с другите мерки в плана и обяснение на начина, по 
който съчетанието от мерките, посочени в параграф 1 и букви а) и 
б) от настоящия параграф, е съгласувано, ефективно и се очаква да 
допринесе за постигането на целите на REPowerEU, включително 
количествена оценка на икономиите на енергия;

ва) качествено обяснение на начина, по който се очаква мерките в 
главата за REPowerEU да допринесат за екологичния преход, 
включително за биологичното разнообразие, или за 
преодоляване на произтичащите от него предизвикателства; 
целта в областта на климата от 37% се изчислява отделно за 
главата за REPowerEU и останалата част от плана за 
възстановяване и устойчивост.

(3) Прогнозните разходи за реформите и инвестициите по главата за 
REPowerEU съгласно параграф 1 не се вземат предвид при изчисляването 
на общия размер на разпределените по плана средства съгласно член 18, 
параграф 4, буква е) и член 19, параграф 3, буква е). Независимо от 
настоящата разпоредба Комисията насърчава държавите членки да 
предложат мерки в главите за REPowerEU, които улесняват, 
доколкото е възможно, постигането най-малко на цифровата цел на 
Механизма. 

(4) ▌Принципът за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 17 
от Регламент (ЕС) 2020/852 ▌се прилага за реформите и инвестициите, 
които се очаква да допринесат за постигането на целите на REPowerEU 
съгласно параграф 1, буква а) от настоящия член, освен ако са налице 
следните кумулативни условия:
а) мярката е необходима за посрещане на непосредствените нужди, 



свързани със сигурността на доставките, както е посочено в 
член 21в, параграф 1, буква а);
и
б) няма подходяща алтернатива на чистите технологии по 
отношение на разходите или графика за изпълнение за постигане на 
целите на REPowerEU съгласно член 21в, параграф 1, буква а);
и
в) потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС се смекчават 
чрез съпътстващи мерки или други мерки, допринасящи за целите 
на REPowerEU, и целостта на целите на ЕС в областта на климата 
за 2030 г. и 2050 г. не е застрашена;
и
г) мярката трябва да започне да се прилага най-късно към 31 
декември 2024 г.

(4а) Мерките, които се ползват от освобождаването от изискването по 
член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241, както е описано 
подробно в параграф 4 от настоящия член, се подлагат на следната 
оценка:

— дали има, или няма подходяща алтернатива на чистите 
технологии по отношение на разходите или графика за изпълнение за 
постигане на целите на REPowerEU съгласно член 21в, параграф 1, 
буква а); 

— дали потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС по смисъла 
на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 са ограничени до строго 
неизбежния мащаб;

— дали потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС се 
смекчават чрез съпътстващи мерки или други мерки, допринасящи за 
целите на REPowerEU, и дали целостта на целите на ЕС в областта 
на климата за 2030 г. и 2050 г. не е застрашена;

— дали мярката трябва да започне да се прилага най-късно към 31 
декември 2024 г.

(4б) Общият размер на ресурсите за реформи и инвестиции, които имат 
за цел да допринесат за постигането на целите на REPowerEU в 
съответствие с член 21в, параграф 1, буква а) от настоящия 
регламент, се ограничава до максимален размер от [  ] милиарда евро, 
определен от Комисията след всеобхватна основана на 
потребностите оценка на непосредствените инфраструктурни 
нужди. Размерът на приходите, които са на разположение в 
съответствие с член 10д, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО 
[приходи, набрани от системата на ЕС за търговия с емисии], не 
допринася за реформите и инвестициите съгласно член 21в, 
параграф 1, буква а) от настоящия регламент.



(5) Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към 
реформите и инвестициите по главата за REPowerEU, с изключение на 
инвестициите по главата за REPowerEU, финансирани от поискани 
ресурси съгласно член 26а от Регламент (EС) 2021/1060, като се 
прилагат специфични за средствата правила.

Член 21ва
Наднационална оценка на нуждите от енергийна сигурност

1. Комисията извършва оценка на нуждите от сигурност на енергийните 
доставки в Съюза като цяло преди одобряването на всеки план за 
възстановяване и устойчивост, съдържащ главата за REPowerEU. Тази 
оценка цели да представи нуждите от енергийна сигурност на Съюза от 
наднационална гледна точка с цел да подпомогне най-ефективното 
използване на ресурсите за постигане на целите на REPowerEU. За тази цел 
Комисията изготвя най-късно до ... [един месец след влизането в сила на 
настоящия регламент за изменение] доклад, установяващ и оценяващ най-
неотложните инфраструктурни и инвестиционни нужди с цел гарантиране 
на енергийните доставки в Съюза като цяло, включително предимно 
трансгранични или многонационални проекти.

2. Посоченият в параграф 1 доклад обхваща най-малко следното:

а) риска от прекъсвания на енергийните доставки във всяка държава 
членка в краткосрочен и средносрочен план; и

б) най-значимите инфраструктурни и инвестиционни нужди за 
гарантирането на сигурност на енергийните доставки в Съюза като 
цяло, включващи трансгранично и многонационално измерение.

3. Държавите членки допринасят за изготвянето на посочения в параграф 1 
доклад, като предоставят информация относно националните нужди от 
енергийна сигурност и проекти, както изисква Комисията.

Член 21г

Мониторинг на изпълнението на главите за REPowerEU
(1) Комисията извършва мониторинг на изпълнението на мерките, посочени 

в главата за REPowerEU, и на техния принос за постигане на целите на 
REPowerEU. За тази цел Комисията изменя в срок от ... [два месеца 
след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] 
делегираните актове, посочени в член 29, параграф 4, буква а) и в 
член 30, параграф 2, с цел включване на допълнителни показатели и 
информация, които са от значение за целите на REPowerEU. 
Предложените допълнителни показатели се ограничават до целите, 
изброени в член 21в, параграф 1. Процедурата, предвидена в член 33, се 
прилага за приемането и влизането в сила на изменението на 
делегираните актове.



(2) Комисията предоставя информация относно напредъка по изпълнението 
на главата за REPowerEU посредством специален раздел в годишния 
доклад до Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 31, 
включително чрез представяне на извлечени поуки след оценка на 
наличните данни за крайните бенефициери и на примери за най-добри 
практики, както и посредством редовни и прозрачни обмени на 
информация в рамките на диалога за възстановяване и устойчивост.

(2а) В срок от ... [две години от влизането в сила на настоящия регламент 
за изменение] Комисията предоставя на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за независима оценка на 
изпълнението на главите за REPowerEU и техните приноси за 
постигането на целите на REPowerEU и на целите на Механизма.

(2б) Всяка държава членка създава лесен за използване и публичен портал, 
съдържащ данни в реално време относно изпълнението на мерките, 
включени в главите за REPowerEU, в това число данни за крайните 
получатели и бенефициери.

(7) Приложение V се изменя в съответствие с приложение I към настоящия 
регламент.

Член 2

Регламент (ЕС) 2021/1060 се изменя, както следва:

(1) В член 11, параграф 1 се добавя следната буква:

„д) където е приложимо, разбивка на финансовите ресурси по категории региони 
в съответствие с член 108, параграф 2 и размера на разпределените средства, 
предлагани за поискване съгласно член 26а или за прехвърляне съгласно 
член 26 или съгласно член 111, включително обосновка;“

(2) В член 22, параграф 3, буква ж) се добавя следната подточка:

„i) таблица, в която са посочени общите разпределени финансови средства за 
всеки от фондовете, и, ако е приложимо, за всяка категория регион за целия 
програмен период и по години, включително сумите, поискани съгласно член 
26а или прехвърлени съгласно член 26 или съгласно член 27;“

(2а) В член 24 се добавя следният параграф:
7а. За програмите, подпомагани от ЕФРР, Кохезионния фонд или ЕСФ+, 
държавата членка или управляващият орган може да поиска до 31 декември 
2025 г. сума в размер до 7,5% от бюджета на първоначално разпределените 
за всяка държава средства да бъде предоставена в принос за финансирането 
на мерки в подкрепа на целите на REPowerEU, посочени в член 21в, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/241, с изключение на чистия 
водород, в член 21в, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/241, с 
изключение на съоръженията, предназначени за транспортиране на 
изкопаеми горива, и в член 21в, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 
2021/241. За програмите, подпомагани от ЕФРР, Кохезионния фонд или 
ЕСФ+, тези приноси се предоставят само в рамките на една и съща 



програма и за тях се изисква решение на Комисията за изменение на 
програмата. Те трябва да отговарят на всички регулаторни изисквания и се 
одобряват предварително от мониторинговия комитет. Държавата 
членка или управляващият орган съобщава на Комисията преразгледаните 
финансови таблици и преразгледаната програма.

(3) В член 26, параграф 1 след края на първата алинея се добавя следното:

„Когато споразумението за партньорство е одобрено и една или повече програми 
все още не са приети, прехвърляне към Механизма за възстановяване и 
устойчивост в съответствие с настоящия член може да бъде поискано чрез 
уведомление за поправка на информацията, посочена в член 11, параграф 1, 
букви в), д) и з), в съответствие с член 69, параграф 9.“

(4) В член 26, параграф 1 се вмъква следната нова алинея:

▌

„3. Когато споразумението за партньорство е одобрено и прехвърлянето е 
поискано като част от представянето на програма, произтичащото от това 
несъответствие не се взема предвид при оценката на програмата съгласно 
член 23, параграф 1.“

(5) Вмъква следният член:

„Член 26а   

Подкрепа за целите на REPowerEU 

(1) Държавите членки, които представят на Комисията план за 
възстановяване и устойчивост, съдържащ глава за REPowerEU в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2021/241, могат да поискат ▌ до 7,5% от 
първоначално разпределените им средства от всеки фонд в принос към 
целите на REPowerEU, установени в Регламент (ЕС) 2021/241, чрез 
мерките за подкрепа, посочени в член 21в, параграф 1, буква б) от 
същия регламент, с изключение на чистия водород, в член 21в, 
параграф 1, буква в) от същия регламент, с изключение на 
съоръженията, предназначени за транспортиране на изкопаеми 
горива, и в член 21в, параграф 1, буква г) от същия регламент, при 
условие че държавата членка вече е поискала прехвърляния от този 
конкретен фонд в размер до тавана от 5% в съответствие с първата и 
втората алинея на член 26, параграф 1. Когато споразумението за 
партньорство все още не е одобрено, искането за подкрепа за целите 
на REPowerEU се прави в споразумението за партньорство, включително 
чрез уведомяване за поправка на информацията, посочена в член 11, 
параграф 1, букви в), д) и з), в съответствие с член 69, параграф 9, или в 
искане за изменение на програма. Когато искането се отнася до 
изменение на програма, могат да бъдат поискани само средства от 



бъдещи календарни години. Възможността за такова искане ▌е в 
допълнение към възможността за прехвърляне на ресурси, предвидена 
съгласно член 26 от настоящия регламент.

(2) Прехвърлените ресурси съгласно член 26 от настоящия регламент се 
изпълняват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/241. 
▌Поисканите ресурси съгласно член 26а от настоящия регламент се 
изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060 и 
разпоредбите, предвидени в регламента за отделните фондове за 
съответния фонд със споделено управление. Прехвърлени ресурси или 
поискани ресурси в подкрепа на целите на REPowerEU се използват 
изключително в полза на съответната държава членка.

(3) Когато споразумението за партньорство е одобрено и искането за 
подкрепа за целите на REPowerEU е представено преди одобряването 
на една или повече програми, произтичащото от това несъответствие 
между споразумението за партньорство и програмите не се взема предвид 
при оценката на програмата съгласно член 23, параграф 1. В такива 
случаи съответната държава членка представя поправка на 
информацията, посочена в член 11, параграф 1, букви в), д) и з), 
включително резюме на задължителната консултация с партньори 
в съответствие с член 8, параграф 1, която представлява искане за 
подкрепа за целите на REPowerEU по смисъла на настоящия член. 

(3a) Чрез дерогация от член 13 одобрените споразумения за партньорство 
не се изменят и измененията на програмите не водят до изменение 
на одобрените споразумения за партньорство.

(4) Когато е необходимо дадена програма да бъде изменена за целите на 
искане за подкрепа на целите на REPowerEU, посочени в настоящия 
член, чрез дерогация от член 24, параграфи 2 и 4, Комисията приема или 
отказва изменението по отношение на това искане и произтичащите от 
него промени в програмата в срок от един месец след датата на 
представяне на програмата от държавата членка. ▌В исканията за 
изменение на дадена програма се определя общата сума в принос за 
постигането на целите на REPowerEU за всяка година по фондове и 
по категории региони, когато е приложимо. 

(5) Ресурсите по ФСП, включително всички ресурси, прехвърлени от ЕФРР 
и ЕСФ+ в съответствие с член 27, не могат да се прехвърлят към 
Механизма за възстановяване и устойчивост и не се искат за подкрепа 
на целите на REPowerEU съгласно настоящия член.

▌ 



(6а) Разходите, направени и платени за мерките, посочени в член 21в, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/241, с изключение на 
чистия водород, в член 21в, параграф 1, буква в) от същия регламент, 
с изключение на съоръженията, предназначени за транспортиране на 
изкопаеми горива, и в член 21в, параграф 1, буква г) от същия 
регламент, се причисляват към дела на целите в областта на 
климата и механизма за приспособяване към изменението на 
климата в съответствие с член 6 от настоящия регламент.“

(5a) В член 112 се добавя следният параграф:
„6а. Когато държава членка реши да поиска средства съгласно член 26а от 
настоящия регламент, чрез дерогация от член 112, параграфи 3 и 4 може да 
се прилага ставка на съфинансиране в размер до 100% за разходите, 
декларирани в заявленията за плащане през счетоводните години, 
започващи на 1 юли 2022 г. и завършващи на 30 юни 2026 г., за една или повече 
приоритетни оси в програма, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ или 
Кохезионния фонд, за финансирането на мерки в подкрепа на целите на 
REPowerEU, посочени в член 21в, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 
2021/241, с изключение на чистия водород, в член 21в, параграф 1, буква в) от 
същия регламент, с изключение на съоръженията, предназначени за 
транспортиране на изкопаеми горива, и в член 21в, параграф 1, буква г) от 
същия регламент.“
Искане за изменение на ставката на съфинансиране се подава като 
изменение на програма в съответствие с член 24 и се придружава от 
преразгледана програма.

(6) Приложения II и V се изменят в съответствие с приложение II към настоящия 
регламент.

Член 2а
Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:
(1) В член 60 се добавят следните параграфи:

„2а. Чрез дерогация от член 60, параграф 1 и член 120, параграф 3, първа и 
четвърта алинея, считано от 1 февруари 2022 г. и по искане на 
държава членка може да се прилага ставка на съфинансиране в размер 
на 100% за разходи за изграждане на капацитет за реагиране при 
енергийни кризи в съответствие с целите на REPowerEU и за оказване 
на подкрепа на уязвими домакинства и микро-, малки и средни 
предприятия в рамките на една или повече приоритетни оси в 
програма, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ или Кохезионния фонд, 
Исканията за промяна на ставката на съфинансиране се подават в 
съответствие с посочената в член 30 процедура за изменението на 
програми и се придружават от преразгледана програма или 
преразгледани програми.
Ставката на съфинансиране от 100% се прилага само ако 
съответното изменение на оперативната програма бъде одобрено от 
Комисията преди подаването на окончателното заявление за 



междинно плащане в съответствие с член 135, параграф 2.
2б. В отговор на енергийната криза, произтекла от руската агресия срещу 

Украйна, наличните средства за програмния период 2014 – 2020 г. по 
цел „Инвестиции за растеж и работни места“ могат по искане на 
държава членка да бъдат прехвърляни между ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд независимо от процентите, посочени в член 92, 
параграф 1, букви а) – г). За целите на тези прехвърляния не се 
прилагат изискванията по член 92, параграф 4.
Прехвърлените между ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд средства по 
настоящия параграф се усвояват според правилата на фонда, към 
който са прехвърлени.“

▌ 

Член 4

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:
-1) В член 10, параграф 3 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф и като извънредна 
и еднократна мярка за периода до 31 декември 2025 г. определен брой квоти 
се приспадат от количеството квоти, което ще се продава на търг от 
държавите членки в периода от 1 януари 2027 г. до 31 декември 2030 г. в 
съответствие с параграф 2 от настоящия член, и се продават на търг през 
периода до 31 декември 2025 г. в съответствие с член 10д, докато сумата на 
приходите, получени от тези търгове, достигне 20 милиарда евро.“

1) Вмъква се следният член: 

„Член 10д

Механизъм за възстановяване и устойчивост

1. За периода до 31 декември 2025 г. квотите, посочени в член 10, 
параграф 3, втора алинея, се продават на търг, докато сумата на 
приходите, получени от тези търгове, достигне 20 милиарда евро. 

Приходите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се 
предоставят на Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/241, с цел да се допринесе за постигането на 
целите на REPowerEU, определени в член 21в, параграф 1 от 
посочения регламент, и се разпределят в съответствие с разпоредбите 
на посочения регламент.

2. Комисията гарантира, че квотите, предназначени за Механизма за 
възстановяване и устойчивост, се продават на търг в съответствие с 
принципите и условията, определени в член 10, параграф 4 от Директива 
2003/87/ЕО, и в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на 
Комисията.



3. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е тръжният продавач за 
квотите, подлежащи на тръжна продажба съгласно настоящия член на 
тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 1031/2010 на Комисията, и предоставя приходите от търговете на 
Комисията. 

4. Приходите от тръжната продажба на тези квоти представляват външни 
целеви приходи за целите на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.“ 

Член 5 
Изменения на Решение (ЕС) 2015/1814 

Член 1 от Решение (ЕС) 2015/1814 се изменя, както следва:

В параграф 5 първата алинея ▌се заменя със следното:  

„През дадена година, ако общият брой квоти в обращение е между 700 
милиона и 921 милиона, определен брой квоти, равен на разликата между 
общия брой квоти в обращение, както е определен в най-актуалната 
публикация, посочена в параграф 4 от настоящия член, и 700 милиона, се 
изважда от количеството квоти, което ще бъде продавано на търг в 
държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, 
и се прехвърля в резерва за период от 12 месеца с начало 1 септември от 
съответната година. Ако общият брой квоти в обращение надхвърля 921 
милиона, броят на квотите, които трябва да се извадят от количеството 
квоти, което ще бъде продавано на търг в държавите членки съгласно 
член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, и да се прехвърлят в резерва 
за период от 12 месеца с начало 1 септември от съответната година, се 
равнява на 12% от общия брой квоти в обращение. Чрез дерогация от 
последното изречение до 31 декември 2030 г. този процент се удвоява. 
Считано от 2025 г., праговете, посочени в настоящата алинея, се 
намаляват пропорционално на намалението на количеството квоти в 
рамките на Съюза, посочено в член 9 от Директива 2003/87/ЕО, през същата 
година.“  

▌  

Член 5a
Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Член 6

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки.



Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател 



ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение V към Регламент (ЕС) 2021/241 се изменя, както следва:

а) В раздел 2 се добавят следните точки:

„2.12. Очаква се мерките, посочени в член 21в, параграфи 1 и 2, да допринесат 
по ефективен начин за сигурността на доставките за Съюза като цяло, по-
специално чрез диверсификация на енергийните доставки, увеличаване на 
капацитета за съхранение на енергия или значително намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива преди 2030 г., с оглед на постигането на 
целите на Съюза за 2030 г., включително по отношение на енергийната 
ефективност и енергията от възобновяеми източници, и постигането на 
целта на ЕС за неутралност по отношение на климата. Когато това е 
целесъобразно, мерките, съдържащи се в главата за REPowerEU, отдават 
дължимото приоритетно значение на нуждите на лицата, страдащи от 
енергийна бедност, както и на намаляването на уязвимостите през 
предстоящите зимни сезони.“ 

При оценката на мерките, посочени в член 21в, параграф 1, по този критерий 
Комисията взема под внимание следните елементи:

Обхват

— очаква се изпълнението на предвидените мерки да допринесе значително за 
подобряване на енергийната инфраструктура и съоръжения за посрещане на 
непосредствените нужди от сигурност на доставките на ▌газ, включително 
втечнен природен газ, по-специално за да се даде възможност за 
диверсификация на доставките в интерес на Съюза като цяло, като 
същевременно се осигури, че съответните инфраструктури са адаптирани 
за използването на водород, 
или

— очаква се изпълнението на предвидените мерки да допринесе значително за 
повишаване на енергийната ефективност и икономиите на енергия в сградите, 
включително чрез инвестиционни схеми, насочени към уязвимите 
домакинства, МСП и микропредприятията, 
или

— декарбонизация на промишлеността, увеличаване на капацитета за 
съхранение на енергия, увеличаване на производството и навлизането на 
устойчив биометан, енергия от възобновяеми източници, възобновяеми 
горива от небиологичен произход, водород от възобновяеми източници или 
чист водород и ускоряване на процесите за издаване на разрешения за 
съоръжения, произвеждащи енергия от възобновяеми източници, в това 
число подобряване на свързаната с тях инфраструктура за производство на 
електроенергия и друга инфраструктура, включително чрез ускоряване на 
процедурите за издаване на разрешения,
или 
— справяне с енергийната бедност, по-специално чрез мерки в полза на 
уязвимите домакинства и домакинствата с ниски доходи, 
или



— стимулиране на намаляването на търсенето на енергия, включително 
чрез увеличаване на мащаба на съществуващите решения за спестяване на 
енергия,
или
— очаква се чрез изпълнението на предвидените мерки да се преодолеят 
затрудненията във връзка с енергийната инфраструктура, включително 
свързването на мрежите с нови възобновяеми източници на енергия, по-
специално чрез изграждане на трансгранични връзки с други държави членки 
или чрез подпомагане по справедлив и приобщаващ начин на транспорта с 
нулеви емисии и неговата инфраструктура, включително железопътните линии, 
като по този начин се оказва принос за осигуряване на финансовата 
достъпност на енергията и транспорта в Съюза,

или

— очаква се изпълнението на предвидените мерки да допринесе значително за 
подпомагането на преквалифицирането на работната сила към „зелени“ умения 
и съответните умения, свързани с цифровите технологии и енергийния 
преход, включително за административното изпълнение на тези цели, 
както и за оказването на подкрепа за веригите за създаване на стойност в 
областта на основните материали и технологии, свързани с екологичния преход, 
и за използването на устойчиви материали и продукти, като по този начин 
се намалява зависимостта от първичните суровини от изключителна 
важност, свързани с енергийния преход,
и

— дали мерките и обяснението, посочени в член 21в, параграф 1, се допълват 
взаимно и заедно с мерките по член 21в, параграф 2, букви а) и б) допринасят 
значително за постигане на енергийна сигурност, диверсификация на 
енергийните доставки на Съюза, увеличаване на капацитета за съхранение на 
енергия или значително намаляване на зависимостта от изкопаеми горива 
преди 2030 г. с оглед на постигането на целите на Съюза за 2030 г., 
включително по отношение на енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми източници, и постигането на целта на ЕС за неутралност по 
отношение на климата.
Рейтинг

„A“— в голяма степен 

„В“— в умерена степен  

„C“ — в малка степен

2.12a. Процесът на консултации, посочен в член 18, параграф 4, буква р), 
свързан с мерките, посочени в член 21в, параграф 1, е подходящ и 
целесъобразният принос на съответните заинтересовани страни е правилно 
отразен в съдържанието на главата за REPowerEU.
При оценката на този критерий Комисията взема предвид следните 
елементи:
Обхват:



— процесът на консултации, посочен в член 18, параграф 4, буква р), свързан 
с мерките, посочени в член 21в, параграф 1, е подходящ,
и
— подробният доклад за консултациите описва графика и етапите на 
консултациите, посочва участващите заинтересовани страни и обяснява 
резултата от тези консултации,
и
— целесъобразният принос на заинтересованите страни е правилно отразен 
в съдържанието на главата за REPowerEU,
и
— държавата членка е предоставила информация за това дали и защо даден 
принос не е бил отразен,
и
— държавата членка е предоставила информация относно това как 
местните и регионалните органи и други заинтересовани страни ще бъдат 
включени в прилагането на главата за REPowerEU и неговото наблюдение.
Рейтинг
„A“— в голяма степен
„В“— в умерена степен
„C“ — в малка степен

2.12б. Освен ако на държавата членка бъде предоставена дерогация 
съгласно член 21в, параграф 1а, най-малко 35% от безвъзмездните средства 
и най-малко 35% от заемите, според случая, които ще бъдат използвани 
съгласно главата за REPowerEU, се разпределят за мерки с трансгранично 
или многонационално измерение или ефект, дори ако се изпълняват от една 
държава членка, и допринасят за постигането на целите, посочени в 
член 21в, параграф 1.

Рейтинг
А — Най-малко 35% от безвъзмездните средства и най-малко 35% от 
заемите, според случая, които ще бъдат използвани съгласно главата за 
REPowerEU, се разпределят за мерки с трансгранично или многонационално 
измерение или ефект, освен ако се предостави дерогация.
C — По-малко от 35% от безвъзмездните средства или по-малко от 35% от 
заемите, според случая, които ще бъдат използвани съгласно главата за 
REPowerEU, се разпределят за мерки с трансгранично или многонационално 
измерение или ефект, без да се предоставя дерогация.

2.12в. Мерките по член 21в, параграф 1, буква а), отговарящи на 
кумулативните условия, посочени в член 21в, параграф 4, изпълняват 
изискванията по член 21в, параграф 4а.

При оценката на този критерий Комисията взема предвид следните 



елементи:

Обхват:
— няма подходяща алтернатива на чистите технологии по отношение на 
разходите или графика за изпълнение за постигане на целите на REPowerEU 
съгласно член 21в, параграф 1, буква а);

и 

— потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС по смисъла на член 17 
от Регламент (ЕС) 2020/852 са сведени до неизбежния минимум;
и

— потенциалните вреди за екологичните цели на ЕС се смекчават чрез 
съпътстващи мерки или други мерки, допринасящи за целите на 
REPowerEU, и целостта на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. 
и 2050 г. не е застрашена;

и

— мярката трябва да започне да се прилага най-късно към 31 декември 
2024 г.

Рейтинг
А — Всички мерки по член 21в, параграф 1, буква а), отговарящи на 
кумулативните условия, посочени в член 21в, параграф 4, изпълняват 
изискванията по член 21в, параграф 4а.
C — Една или повече от мерките по член 21в, параграф 1, буква а), 
отговарящи на кумулативните условия, посочени в член 21в, параграф 4, не 
изпълняват изискванията по член 21в, параграф 4а.

б) В раздел 3 частта, започваща с думите „В резултат на процеса на оценяване и 
като се вземат предвид рейтингите“, се заменя със следното:

„В резултат на процеса на оценяване и като се вземат предвид рейтингите:

а) Планът за възстановяване и устойчивост отговаря задоволително на 
критериите за оценка: 

ако окончателният рейтинг за критериите в точка 2 включва оценки:

— които не са „A“ за критерии 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12а, 2.12б и 2.12в, 
а за другите критерии:

— само оценки „А“,

или 

— оценките „В“ не са повече от оценките „А“ и няма оценки „С“.

б) Планът за възстановяване и устойчивост не отговаря задоволително на 
критериите за оценка: 

ако окончателният рейтинг за критериите в точка 2 включва оценки: 

— които не са „A“ за критерии 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12а, 2.12б и 2.12в,



а за другите критерии: 

— са налице повече оценки „B“, отколкото „A“,

или 

— има най-малко една оценка „C“.“



ПРИЛОЖЕНИЕ II

▌ 

(2) Параграф 3.1 от приложение V към Регламент (ЕС) 2021/1060 се изменя, както 
следва:

а) Вмъква се следното: 
„Основание: Членове 14, 26, 26a и 27 от РОР“

б) Първата таблица се изменя, както следва:

☐ принос към InvestEU
„Изменение на програмата, 
свързано с:

☐ прехвърляния към инструменти, изпълнявани 
при пряко или непряко управление

☐ прехвърляния между ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд или друг фонд или фондове

☐  подкрепа за целите на REPowerEU“

в) В бележка под линия 1 се вмъква следното: 

„1 Приложимо само за изменения на програми в съответствие с членове 14, 26 и 
26а, с изключение на допълнителните прехвърляния към ФСП в съответствие с 
член 27 от РОР.▌“


