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Поглед към бъдещето: по-малки семейства, поголеми уреди и ролята на енергийния етикет
Емилиен Гаск, BEUC (Европейската Организация на Потребителите)

Кое е по-добре – да се закупи хладилник клас „B” със среден
размер или огромен, „американски“ хладилник клас “A+++”?
Енергийният етикет може да предостави объркващ съвет за
потребители, които искат да заменят хладилника, пералната
или миялната машини с нов модел, който консумира помалко енергия.
Енергийните класове, които могат да бъдат намерени
на домакинските уреди в днешно време, се отнасят за
ефективността на уреда отнесена към капацитета му. Тогава
е въпрос на проста математика да се забележи, че колкото
е по-голям уреда, толкова по-лесно е да се достигне висок
клас. За да разбере потребителят колко енергия консумира
даден уред, то трябва да се обърне внимание на едно много
по-малко поле под енергийната скала. В отговор на въпроса,
зададен в началото, много е вероятно хладилникът клас
„B“ със среден размер да консумира по-малко енергия от
модела клас “A+++”!
Потребителите осъзнават ли тази малка, но важна разлика?
Определено, те не са подпомогнати от търговците. Опитайте
следното: отидете до любимият ви магазин и попитайте
продавача да ви покаже уреда, който консумира наймалко енергия. Често, продавачът ще ви отговори според
класификацията “A++” или “A+++”, неотговаряйки наистина
на въпроса и насочвайки ви към по-голям и по-мощен уред,
отколкото ви е необходим.
Пазарно проучване, извършено от европейските
организации на потребителите ANEC и BEUC, потвърди
убеждението, че уредите стават все по-големи и по-големи.
Това е показано в случая на пералните машини например:

Капацитет на перални машини на немския онлайн пазар

В същото време делът на по-големи и мощни уреди от
класове A++ и A+++ се увеличава. През януари 2012 г.

на немския онлайн пазар, 52,9% от
486 A++ комбинирани хладилницифризери
имаха
капацитет
от
повече от 300 литра и консумираха
повече от 200 КВтч на година. През
септември 2012 г. този дял се увеличи на 57,6%. Подобна
тенденция се наблюдава и за уредите с енергиен клас
A+++. Тези открития говорят, че новият енергиен етикет
не е спрял растящото потребление на по-големи уреди,
а дори го насърчава. В същото време средният размер
на европейските домакинства постоянно намалява през
последните десетилетия (Виж данни от Европейската
Агенция по Околна Среда (http://www.eea.europa.
eu/data-and-maps/figures/persons-per-household)
или
Eurostat
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_lvph01&lang=en). Това определено е
повод за дискусия, ако Европейската Комисия реши да
преразгледа директивата за енергийните етикети през
2015г.!

На фокус

Нов начин за измерване
на енергийната бедност
Нов начин за измерване на енергийната бедност
Енергийната бедност е отдавна разпознат проблем във
Великобритания и като такъв са поставени цели за неговото
намаляване и отстраняване. Енергийната бедност
разбира се не е проблем само във Великобритания, а се
разпознава и в цяла Европа.
През месец март тази година бе публикуван доклад
относно определението, проблема и измерването на
енергийна бедност. Докладът е изготвен от професор
Джон Хилс от Лондонския Институт по Икономика.
Така, сега имаме на разположение нов подход, който
ще допринесе до по-пълно разбиране на ситуацията
относно енергийната бедност във Великобритания. В
доклада, озаглавен ‘Getting the measure of Fuel Poverty’
(„Създаване на мерило за енергийната бедност“) Хилс
твърди, че енергийната бедност е различна от бедността
по принцип. По тази причина, екипът на проф. Хилс е
преработила методологията за определяне на енергийно
бедно семейство.
Хилс предлага, че енергийно бедно семейство може да
се счита това, което има по-големи от средните разходи
за отопление и ако трябва да похарчи тази сума, ще
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има наличен доход по-нисък от официалния праг на бедността. Така, освен
броенето на домакинствата, които са в подобно положение, правителството
трябва да приеме нов индикатор за размера на енергийната бедност,
представена като средния и сумарния „праг на енергийна бедност“. Този
праг се определя като размера на надвишаването на прага на разумните
разходи за отопление на домакинство спрямо енергийните нужди на това
домакинство. Според определението на Хилс, 7 милиона души, живеещи в
близо 3 милиона жилища, са били засегнати от енергийна бедност в Англия
през 2009 г. Енергийно бедните са се сблъскали с разходи, които са с £1.1
милиарда по-високи от тези на средностатистическо домакинство. Трябва
да се отбележи, че енергийно бедните семейства също ползват по-често
здравни услуги. Съгласувани усилия са необходими за намаляването и за
спирането на покачването на тези разходи в контекста на растящи цени
на енергията. Интересно е да се види как новото измерване на прага на
енергийната бедност ще повлияе на инвестиции и на политики като Green
Deal („Зелената Спогодба“) и ECO (виж бюлетин 3), както и на политики и
действия, касаещи енергийната бедност в Европа.

От проекта

Мнението на един съветник
Този път бихме искали да ви представим някои практични гледни точки.
Мириам Копше е енергиен съветник за проекта Achieve в Словения и
извършва посещения в района на Любляна. Тя говори за нейната работа,
мотивация и опит.
Какво те привлече да станеш енергиен съветник?
Живея в многофамилна сграда в Любляна. Чрез придобитите знания
успях да убедя съседите ми да започнем пълно енергийно обновяване
на нашата сграда. Това съвпада с целите, които проектът Achieve си е
поставил. Achieve бе представен в словенските
медии и аз се срещнах с хората, които работят
по проекта, докато се опитвах да разреша
проблемите на собствената си сграда. Проектът
Achieve предприема структурен подход към
справянето с енергийната бедност и дава достъп
до подходяща информация и развива необходими
качества. Това е полезно за мен при работата ми
в нашата сграда.
Какво е най-голямото предизвикателство, което
си срещала в работата си досега?
Много възрастни хора вярват, че знаят как
да пестят във всички възможни сфери.
Следователно, е много трудно да ги мотивираш
да научат нещо ново. Въпреки това, когато измерваме потреблението
на енергия и пресмятаме възможните спестявания, те са изненадани.
Работата с хора от различен културен и религиозен произход също
понякога се явява предизвикателство.
Коя е най-удовлетворяващата част от работата?
Много е приятно да се види, че дори и малките мерки и стъпки могат
да направят живота на хората по-лесен, особено ако те са в наистина
тежки ситуации. Хубаво е и това, че осведомяваме хората за ползите от
пестенето на енергия и че това е добре за всички ни.
Какъв е опитът ти с хората – къде може да се помогне, какви се реакциите
им…?
Повечето от хората живеят в лоши условия. Те срещат трудности във
всички области, често не са в добро здравословно състояние, не могат да
говорят езика или не знаят как да попълнят формуляр за помощи. Те обаче
кандидатстват за подкрепа от проекта Achieve, защото вярват, че това
може да подобри живота им. Понякога техните здравословни или семейни
проблеми са тежки и ние можем само да ги изслушаме. Повечето от тях
се интересуват дали съветването по проекта е безплатно. Страхуват
се от всякакви допълнителни разходи. Обикновено накрая на второто
посещение, те са много благодарни за съветите за пестене на енергия и
за безплатните енерго-спестяващи уреди.

Страна на фокус
Заинтересовани лица
около една маса:
Партньорска среща 3 в
Пловдив
Стаята, където се проведе третата
партньорска среща по проекта
ACHIEVE на 31.05 – 01.06.2012 в
Пловдив, България, се оказа тясна за
всички, които искаха да присъстват.
Срещата в Стария Град на Пловдив
събра не само партньорите по проекта
от различните държави, но и главните
заинтересовани лица по проекта в
България. След като чуха как върви
проекта в различните държави,
местните заинтересовани лица си
тръгнаха вдъхновени с нови идеи
и възможности за сътрудничество.
По време на срещата се обсъдиха и
впечатления, идеи и трудности след
провеждането на първите посещения.
Тези обсъждания помогнаха при
дискусиите
за
определянето
на индикаторите, според които
действията на проекта ще бъдат
оценявани. След два дълги, работни
дни остана време и за разпускане и
разглеждане на града. Това изпрати
партньорите обратно в страните им
за продуктивен работен период преди
летните отпуски.

Европейски награди за
устойчива енергия 2012:
Победителят е…
Немският проект “Stromspar-Check”
бе награден за най-добър проект в
категорията „Потребление“ на 19-ти
юни 2012 г. в Брюксел.
От общо 262 предложени проекта,
25 бяха избрани за участие във
финалната фаза за получаване
на награди в една от следните
пет
категории:
Комуникация,
Потребление,
Образование,
Ежедневие и Пътуване.
Проектите-финалисти дойдоха от
14 страни-членки на ЕС. Участваха
и няколко проекта с пан-европейски
сътрудничества.
Проектите-победители са пример за
устойчиви енергийни практики.
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Те служат за вдъхновение на други
заинтересовани лица в сферата
на енергията в и отвъд Европа
да последват примера им.
Петте
победителя бяха обявени по време на
престижната церемония за Награди
за Устойчива Енергия в присъствието
на комисаря по енергийните въпроси
Гюнтер Отингер. Церемонията в
Брюксел бе гвоздеят в програмата по
време на Седмицата на устойчивата
енергия в ЕС.
Наградата успешно разпространи
идеята на инициативата StromsparCheck в Германия и даде публичност на
проблема с енергийната бедност.
За повече информация, посетете: http://
eusew.eu/awards-competition

Съветниците са готови
да проведат първите
посещения във
Великобритания
През юли и август чрез бюрото за
труда Троубридж се предложиха
няколко оферти за обучения за хора,
търсещи работа. Двама кандидати
бяха избрани и сега работят за Severn
Wye Energy Agency. Запознайте се със
съветника по проекта Achieve Гари
Хардман: “Обучението предостави
много полезна информация и научих
много от него. Никога не съм мислил,
че ще работя в тази сфера, но намирам
работата наистина вълнуваща и вече
открих много начини да спестя енергия
в собствения си дом. Получавам
голямо удовлетворение от работата,
защото помагам на хората по един
практичен начин.“
Сега
се
предлагат
домашни
посещения в района Троубридж в
областта Уилтшайър, особено на
домакинства, които се затрудняват
да покрият сметките за отопление на
дома си. Съветниците развиват добри
взаимоотношения
с
партньорски
организации
в
областта,
което
позволява на тези организации да
насочват домакинства към проекта.
Домакинствата също могат да насочват
други домакинства към проекта.
Всъщност, някои от посещенията се
извършиха след насочване от вече
посетени домакинства.
Посещенията предлагат широк набор
от предложения за домакинствата, но
често срещани предложения са тези
за стенд бай загубите. Въпреки че
много от домакинствата се стараят да
изключват уредите си за развлечение,
изненадващо е колко хора оставят
техните телевизионни или видео
системи включени. Съветниците във
Великобритания
предлагат
прост
уред, който осигурява елиминирането
на загубите от уреди на стенд бай.

На 3-ти октомври се проведоха
Дните на Устойчивата Енергия в
Задгорие – събитие пред офисите
на OLEA. Пред обществеността
на региона Засавие представихме
Achieve, идеята за проекта, целта му,
дейностите и текущите резултати.

Чрез този уред могат да се реализират
спестявания между £10 и £20 на година
в зависимост от броя и възрастта на
уредите.
На снимката са показани Гари Хардман
отляво и Джейсън Лоус отдясно пред
Областния Съвет на Уилтшайър.

Представяне на Achieve
пред словенската
общественост
Опитахме се да представим проекта
Achieve на колкото се може повече
събития в началото на отоплителния
сезон, за да информираме колкото
се
може
повече
потенциални
домакинства.
На 16-ти септември Focus представи
Achieve на филмовия фестивал за
независими документални филми
Стига толкова!, част от който беше
целодневно събитие в Любляна с
участието на различни асоциации и
организации.
На 20-ти септември представихме
проекта на пазара на НПО–та на
фестивала LUPA 2012.
Фестивал
за
Третата
Възраст
се
п р о в е д е
в
дома
Чанкарев
в
Любляна
между 1-ви и
3-ти октомври.
F o c u s
представи
Achieve
на
изложбения
си щанд и
в
същото
време отговаряше на въпросите
от многобройните посетители на
щанда относно пестене на енергия и
енергийна бедност.

Бели сертификати:
разпознаване на
домакинства, които
страдат от енергийна
бедност
През март 2012 г., френският
департамент
за
енергия
и
климатични
промени
стартира
покана за предложения за програми,
които пестят енергия и които ще
бъдат частично финансирани от
„бели
сертификати.“
Възможни
програми са тези, които се
занимават с комуникация, обучение
и новаторство.
Като координатор на проекта
ACHIEVE, CLER, която също така
се грижи за национална мрежа
за енергийна бедност (RAPPEL),
предложи програма наречена «
SLIME » (местна услуга за постигане
на
енергийни
спестявания).
Програмата бе една от избраните и
ще започне дейности в началото на
2013 г.
SLIME популяризира системата за
домашни посещения във Франция,
която бе разработена по проекта
ACHIEVE. Тези домашни посещения
са предназначени за домакинства
с ниски доходи, които имат
проблеми с плащането на сметките
си за енергия. Посещенията ще
предоставят
на
домакинствата
и безплатни уреди, които пестят
енергия и вода и ще им предложи
индивидуални консултации за това
как да намалят потреблението и
сметките си.
Целта на SLIME е и да въвлече
и
координира
местните
заинтересовани лица, за да се
насърчат дългосрочни решения за
проблемите на тези домакинства.
SLIME позволява на местните
власти,
които
участват
в
програмата, да получат обратно
част от похарчените пари чрез
продажбата на бели сертификати
(до 30% от разходите за персонал
и
комуникация
като
закупуването на уреди за
пестене на енергия и вода е
изключено).
Местните власти трябва да
поемат инициативата, ако
искат подобна програма да
бъде успешна в дългосрочен
план! Да се надяваме, че
програмата SLIME ще може
да осигури действията по
ACHIEVE и много други
проекти за дълго време!
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Уреди за пестене на
енергия и вода
Уплътняване на врати и прозорци
Уплътняването се прави с продукти, които намаляват
отворите, които позволяват влизането на студен въздух
отвън и излизането на топъл въздух навън. Този обмен на
въздух се получава на места, където има отвори или при
врати, прозорци, комини, под. Има два вида продукти за
уплътняване. Самозалепващите се ленти са най-евтината
и лесна за поставяне опция, но може да не издържат
толкова време, колкото другите методи. Металните или
пластмасови ленти с четчици са по-скъпи, но издържат
по-дълго време. Въпреки че и двата вида са лесни за
поставяне, съветниците трябва да се обучат да ги поставят
правилно, за да се реализират пълните им ползи. Заради
сравнително ниските разходи за поставянето им, времето
за възвръщането на инвестицията е кратко, което прави
уплътнителите желана мярка за пестене на енергия,
която
обаче
понякога
е
само
краткосрочно
решение на проблема.
Според
Energy
Saving
Trust от Великобритания
уплътняването
пести
средно около £25 на
година.

Спести вода в тоалетната / WC stop
Въпреки че „Спести вода в тоалетната“ и „WC stop“ са
два различни продукта, тяхната цел е една и съща: да
спестят вода при пускане на тоалетната. „Спести вода
в тоалетната“ е пакет, който при поставяне в казанчето
и потопен във водата, се разширява и пести 1 литър
вода при всяко пускане. Приложима е в казанчета, които
имат вместимост от 6.5 или повече литри като пакетът
трябва да е потопен в казанчето. Монтажникът трябва да
внимава да не блокира клапите на казанчето. Лесно се
поставя и веднъж поставен не се нуждае от поддръжка.
Също е евтино да се постави, но същият ефект може да
бъде постигнат безплатно с една пълна бутилка вода от
1 литър. „WC stop“ намалява потока на вода от казанчето
от 10 литра до 5 литра. Лесно е да се постави и води до
значителни спестявания, защото трябва да се натисне
бутон, за да се продължи притока на вода. Домакинството
трябва да се информира за рисковете от блокиране
след неправилна употреба, например от деца. „WC
stop“ постига около
50% намаляване в
потреблението
на
вода и намалява
разходите за вода.
Пресметнатите
средни спестявания
на година са 19,15
м3 на уред (данни
от Stromspar-Check
2010).

Achieve
Последно от Achieve
Най-новото постижение на проекта е публикуването
на ръководството за обучение за
съветниците,
които
посещават
енергийно бедните домакинства.
Ръководството представлява пълен
пакет от знания и качества, които са
необходими за енергийните съветници
в работата им. Ръководството може да
се намери на www.achieve-project.eu и
е налично на езиците на партньорите
в проекта (английски, български,
френски, немски и словенски).

Партньори
CLER - Réseau pour la transition énergétique
(Coordinator), France
www.cler.org
Marie Moisan,
marie.moisan@cler.org
CARITAS - Energiesparservice Caritasverband
Frankfurt e.V., Germany
www.caritas-frankfurt.de
Marlene Potthoff, Simone Pairan
Marlene.Potthoff@caritas-frankfurt.de,
Simone.Pairan@caritas-frankfurt.de
EAP - Energy Agency of Plovdiv, Bulgaria
www.eap-save.eu
Vasil Zlatev,
vasil.zlatev@eap-save.dir.bg
FOCUS - Association for
Sustainable Development
Slovenia
www.focus.si
Tomislav Tkalec,
tomi@focus.si
GERES - Groupe Energies Renouvelabes,
Environnement et Solidarités, France
www.geres.eu
Marie-Maud Gerard,
mm.gerard@geres.eu
IDEMU - Institut de l’Ecologie en Milieu Urbain,
France
www.idemu.org
Julie Solenne,
julie.solenne@idemu.org
SWEA - Severn Wye Energy Agency,
United Kingdom
www.swea.co.uk. Jon Clarke,
JonClarke@swea.co.uk

