
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г

Основна научна област:
Обществени науки

№ на договор:

Проект с вх. № КП-06 ПН55/28 от 2021 г.

Начална дата на проекта и срок на договора:

От датата на сключване на договора, 36 месеца

Заглавие на проекта:

ОБЩЕСТВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СПРАВЕДЛИВ ЗЕЛЕН ПРЕХОД

Базова организация:

Институт по философия и социология при БАН (ИФС - БАН)

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д-р Мария Желязкова

Общ размер на договореното финансиране:

136 021 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Вземането  на  решения  на  макро  ниво  е  изправено  пред  крупно  предизвикателство  –
извършването на т.нар. „зелен преход” като при това към прехода е отправено изискване да
бъде справедлив. Но дали политиките за зеления преход ще успеят да съчетаят постигането на
екологичните цели със справедливост или ще бъдат възпроизведени известните слабости, с
които  бе  съпроводен  преходът  към  пазар  и  демокрация.  Проектът  търси  отговор  на  този
въпрос, чрез изследване на обществено-политическия капацитет за формиране на адекватни
публични  политики  за  осъществяване  на  справедлив  зелен  преход.  Изследването  на  този
капацитет  е  фокусирано  върху  три  основни  фактора,  които  го  формират:  модела  на
политическия  процес  на  вземане  на  решения  на  макро  ниво;  наличието  на  адекватна
представа  за  справедливост  на  зеления  преход,  включително  представа  за  енергийна
справедливост; наличието на конкретни политически инструменти за постигане на справедлив
преход. Разбира се, съществуват и други фактори, определящи капацитета за формиране на
политики за справедлив зелен преход, но посочените представляват ядрото на националния
обществен капацитет.  Обект  на  изследването  е  главно  производството,  разпределението  и
потреблението  на  електрическа  енергия,  тъй  като  в  обществото  ни  постепенно  се  наложи
възприемането  на  енергетиката  главно  като  електропроизводство,  т.е.  тя  често  се
отъждествява  с  една  от  производствените  си  подсистеми. Предвижда  се  изследването  на
посочените фактори да съдържа три основни части: а) аналитичен преглед и систематизиране
на резултатите от изследвания на модели на политически процеси на вземане на решения; на
представите за справедливост на зеления преход и на конкретни политически инструменти
(критерии за справедливост, дефиниции за енергийна бедност и инструменти за смекчаването
й); 
б) Оценки на състоянието на тези фактори в страната; 
в)  Оценка  на  капацитета  за  справедлив  зелен  преход  чрез  сравнение  на  резултатите  от
предходните две части. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт по философия и социология при БАН 

Ръководител на научния колектив
Доц. д-р Мария Желязкова учен

Участници:
Доц. д-р Венета Кръстева 
Проф. дсн. Духомир Минев 
Ас. д-р Жана Цонева 
Социолог д-р Николай Янев 

Учен 
Учен-пенсионер
Пост докторант 
Пост докторант 

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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