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ACHIEVE ви приветства 
с добре дошли!

 
 Радваме се да ви изпратим първия бюлетин на проекта ACHIEVE 
(Действия в домакинства с ниски доходи за подобряването на енергийната 
ефективност в домовете им чрез посещения и енергийна диагностика). 
Целите на проекта са да идентифицира домакинствата в енергийна 
бедност и да работи с тях за въвеждането на мерки, които да намалят 
потреблението и сметките им за енергия и вода. Енергията се използва в 
множество форми: за затопляне на вода, готвене, осветление и при работа 
с ел. уреди. Разходите за енергия представляват важна част от сметките 
на домакинствата. Семействата трябва да притежават някои знания, за да 
използват енергията и водата ефективно. 

Домакинствата могат също да използват уреди, които да им помогнат 
да управляват потреблението си. Поради финансови причини обаче, 
енергийно бедните семейства често не могат да си позволят да закупят 
тези уреди. Такива приспособления могат да бъдат: енергийно спестяващи 
крушки, термометри, термостати, уплътнители за врати и прозорци, 
изолиращо покритие за прозорци, аератори и дори таймери за къпане…

Един от начините за намаляване ефекта на енергийната бедност е спо-
менатите уреди да бъдат по-достъпни за уязвимите домакинства чрез 
осигуряването им и/или чрез инсталирането им в домовете на домакин-
ствата. Важно е уредите да съответстват на ситуацията. Ефектът от ин-
сталирането на тези уреди може да се измери лесно в спестени КВтч и 
литри вода, които също толкова лесно може да се обърнат в левове. 

Въпросът е дали семействата, които изпитват финансови и социал-
ни трудности са готови за такива инвестиции и промяна в поведение-
то? Вероятно не или поне не повече от останалата част от обществото. 
Следователно, най-уязвимите домакинства могат да се възползват от 
получаването на пълна и специфична за ситуацията им информация и по-
мощ по тези въпроси. Това е точно целта, която партньорите по ACHIEVE 
са си поставили.

Разпространението на уреди, които пестят енергия и вода, не е ново в 
Европа, но няма добре установени връзки между отделните инициативи. 
Всички те имат социална, икономическа и екологична стойност чрез спес-
тяванията, които са реализирани от хората с ниски бюджети. Тези инициа-
тиви помагат на засегнатите семейства да се чувстват подкрепени, а не да 
поддържат вярването, че „пестене на енергия предполага лишения.” 

Този бюлетин е първият от шестте, които ще се публикуват на половин 
година, за да комуникират прогреса и резултатите на проекта. Пълната до-
кументация е достъпна на уебсайта на проекта: http://www.achieveproject.
eu. Ще се радваме да получим коментари или предложения за бъдещи 
теми, които бихте искали да бъдат засегнати в следващите бюлетини на 
проекта. 

Мари Мойсан, координатор на проекта

бележки

 
  Между 50 - 125 милиона европейци се считат за 
енергийно бедни, но този брой неминуемо ще се 
повиши с растящите цени на енергията. Дадено 
домакинство се счита за енергийно бедно, ако 
изпитва затруднения или не може да си позволи 
осигуряването на основните енергийни нужди 
за дома си. Енергийно бедните семейства имат 
високи сметки за енергия, в сравнение с доходите 
на домакинството. Общоприето определение е, 
че енергийно бедното домакинство харчи повече 
от 10% от годишния си доход за енергия. Малко 
по-различно определение също се използва 
в Европейския Съюз – двойно на медианата 
на разходите за горива като част от дохода.1 
  Енергийната бедност може да е причинена 

от наличието на взаимосвързани фактори: 
Нисък доход, който обикновено 

се свързва с бедност като цяло 
Високи цени на енергия, включително и 

използването на сравнително скъпи източници 
на енергия (в зависимост от държавата, това 
може да бъде електрическа енергия например) 

Лоша енергийна ефективност на дома, например 
лоша изолация и стара или неефективна 
отоплителна система. 
  Отоплението през зимата представлява основния 

енергиен разход за едно домакинство (около 70% 
от годишното енергийно потребление). Работата 
на ел. уреди и енергия за затоплянето на вода са 
също важни източници на енергийно потребление. 
Ел.уредите представляват нарастваща част от 
енергийното потребление на едно домакинство 
(домакинства с ниски доходи обикновено използват 
стари и неефективни ел.уреди). Консумацията на 
вода показва покачване сред всички домакинства.  
  Енергийната бедност не е термин, с който 

домакинствата ще се самоидентифицират. Поради 
тази причина, енергийно бедни семейства могат да 
бъдат идентифицирани чрез няколко критерии като:  

неспособност да плащат сметки,   
студени и усойни условия в дома,  
отказване от потребление на даден вид енергия,  
само-отказване от даден вид енергия (в някои 

държави),
дългове към енергийната компания,   
здравни проблеми, свързани с лоши условия на 

живот,
заболявания,
енергийно неефективни домове. 

1 Грейсон Хефнър, Нина Кембъл, Оценка на ползите от енергийно ефективни програми 
за домакинства с ниски доходи, Международна Енергийна Агенция, Юни 2011

Какво е енергийна 
бедност?  
Европейско определение на енергийна 
бедност
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Каква е целта на ACHIEVE? 

Практични и структурни промени, които ще помогнат на 

европейците да намалят енергийната бедност 

С растящите цени на енергията все повече и повече европейски 
домакинства се сблъскват с предизвикателствата на енергийната бедност. 
Въпреки, че проблемът е многостранен, някои от решенията му могат да 
бъдат прости и евтини. 

Цели

Целта на ACHIEVE е да допринесе с практични и структурни решения за 
намаляване на енергийната бедност в Европа. Тази обща цел на проекта 
включва в себе си следните специфични подцели:  

да анализира конкретната ситуация в пилотни райони като по този начин 
да формира здрава основа за следващи действия чрез идентифициране и 
мобилизиране на познания, практики и умения,  

на тази основа да оформи подходящи мерки, инструменти и комуникация 
при работа с целеви групи и заинтересовани лица за спестяване на енергия,  

да обучи нови групи хора да извършват посещения по домовете и да 
инсталират безплатни уреди за пестене на енергия и вода, както и да дават 
специфични съвети за намаляване на потреблението им,   

t- да координира връзката между заинтересовани страни, като така 
спомага за формулирането на дългосрочни решения на проблема и 
създаването на мрежи, които да приложат тези решения.

Партньори по ACHIEVE

Във Франция дейностите по ACHIEVE се извършват от три организации. 
Координаторът на проекта CLER е асоциация за защита на околната среда, 
включваща 200 организации, които работят в сферата на рационалното 
използване на енергия и възобновяема енергия из цяла Франция. IDEMU 
е организация с идеална цел, чиито дейности са ориентирани към 
извършването на обучения, социо-професионална интеграция, мониторинг 
на околната среда и консултиране на институциите и обществеността по 
енергийни въпроси. GERES е неправителствена организация, която се 
фокусира върху опазване на околната среда, адаптация към климатичните 
промени, намаляване на енергийната бедност и подобряване на условията 
за живот на хора с ниски доходи. 

Във Великобритания проектът се реализира от Severn Wye Energy Agency, 
независима компания с идеална цел и регистрирано благотворително дружество. 
Severn Wye работи по устойчиво използване на енергия и достъпен топлинен 
комфорт в домовете чрез сътрудничества, иновации и стратегически действия. 

Партньорът от Германия е CARITAS – най-голямата хуманитарна асоциация 
в Германия. През 2005 г. клонът на асоциацията във Франкфурт разви услугата 
за спестяване на енергия “Cariteam-Energiesparservice” като концепция за 
насърчаване на заетостта. В същото време програмата помага на домакинства 
с ниски доходи да намалят енергийното си потребление чрез консултации и 
инсталиране на безплатни уреди за пестене на енергия.  

В Словения проектът се 
ръководи от агенцията за 
устойчиво развитие FOCUS. 
Приоритет в енергийната 
програма на FOCUS е 
насърчаване използването 
на устойчиви енергийни 
източници и енергийна 
ефективност. 

Приоритетите на 
българския партньор по 
проекта Енергийна Агенция 
– Пловдив са: енергийна 
ефективност в сгради, 
развитието на устойчиви 
енергийни общности, 

енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия в МСП и 
образование по енергийни проблеми и проблеми на околната среда като цяло. 

Трансфер на опит от 
Германия 

В ACHIEVE са включени някои държави, където 
вече съществува консултиране на домакинства за 
намаляване на енергийната бедност (Германия, 
Великобритания и Франция) и някои държави, 
където енергийната бедност не е толкова добре 
адресирана (Словения и България). Поради тази 
причина, първата стъпка бе да се сподели опита, 
както и какви мерки за енергийна ефективност в 
домакинствата са въведени в Германия. 
От 2005 г. Caritas Франкфурт ръководи програма 

за окуражаване на домакинства при преборването 
им с енергийната бедност. Програмата се 
казва Energiesparservice и е разработена със 
сътрудничеството на Енергийния Департамент, 
Департамента по Социалните Услуги, Бюрото 
по Труда във Франкфурт и Каритас Франкфурт. 
Програмата започна с 12 дългосрочно 
безработни, а в момента се е превърнала в 
национална програма, наречена “Stromspar-
Check” (проверка за енергийни спестявания), в 
повече от 100 града в Германия.  
Програмата въздейства на домакинства чрез 

две посещения на енергийни съветници. Първо се 
урежда среща с домакинството (по телефона). По 
време на посещението, съветниците проверяват 
уредите в дома и анализират сметките за енергия. 
На основата на това се правят пресмятания 
къде може да се спести енергия най-
ефективно. Дават се съвети на домакинствата 
и по време на второто посещение, съветниците 
инсталират уреди за пестене на енергия и 
вода като енергийно спестяващи крушки, 
аератори за кранчета, разклонители и други. 
Посетителите предлагат и съвети за промяна в 
поведението за пестене на енергия и насочват 
домакинствата към други съществуващи 
услуги (например, потребителски центрове). 
Годишните спестявания в домакинствата 
могат да достигнат 140 евро и повече от 1100 
евро в дългосрочен план.
Свързването на партньорските срещи с опита 

на място относно начините за намаляване 
на енергийната бедност не е нещо ново 
за проекти по ИЕЕ, но въпреки това беше 
крайно полезно. Партньорите по проекта 
имаха възможността да станат свидетели 
на истинско посещение в домакинство, което 
даде ценен опит за развитието на проекта.

На фокус

Първото предизвикателство при изготвяне 
на местните планове за действие по въпроса 
с енергийната бедност е да се идентифицират 
домакинства, които изпитват затруднения да 
си осигурят основните енергийни потребности. 
Следващата стъпка е да им се предложат решения, 
за да помогнат домакинствата трайно да се справят 
с енергийната бедност, като в същото време се 
обърне и внимание на спешни ситуации. Последната 
стъпка е да се намери начин за финансиране на 
дълготрайното намаляване на енергийната бедност 
и за комуникиране на подобни действия. 
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енергийно бедно домакинство е това 
домакинство, което не може да осигури 
енергийните си нужди. Показателен е 
факта, че то кандидатства за помощи за 
отопление през зимата. Министерството 
на Труда и Социалната Политика 
отпуска подобни помощи в България. 
Целевата група за проекта ACHIEVE ще 
е домакинства, които кандидатстват за 
помощи за отопление през зимата. Важна 
целева група са домакинствата, които 
използват въглища за отопление през 
зимата. В рамките на проекта Енергийна 
Агенция – Пловдив ще работи заедно с 
Министерството на Околната Среда и 
Водите и Министерството на Труда и

Социалната Политика за въвеждане на 
промени в настоящото законодателство, 
така че да се прекрати използването на 
неефективни и замърсяващи въглища 
и да се стимулира използването на 
модерни форми на биомаса. 

Енергийна бедност в Словения

Заради растящите цени на енергията, 
енергийната бедност прераства в 
плашещ проблем в Словения. Около 
една трета от домакинствата в Словения 
страдат от енергийна бедност (според 
европейското определение за енергийна 
бедност). Енергийните цени, обаче, 
не са единствения проблем. 44,5% от 

домакинствата с ниски доходи и 28% 
от тези с по-високи доходи живеят във 
влажни и лошо поддържани сгради (с 
течащи покриви, влажни помещения, 
разбити прозорци). Това означава, 
че в Словения енергийната бедност 
може да е широко разпространена и 
да не е ограничена само до хората 
с ниски доходи. В Община Любляна, 
където действията по ACHIEVE ще 
се проведат, повече от половината 
сгради са строени между 1945 и 
1990, което характеризира жилищния 
фонд като енергийно неефективен. 

Въпреки това, все още има неразрешени 
въпроси за това как да се идентифицират 
домакинствата, които се нуждаят от 
помощ.

   
  Енергийна бедност във 
Франция

Около 4 - 5 милиона домакинства 
във Франция страдат от енергийна 
бедност, поради факта, че харчат 
повече от 10% от дохода си за енергия 
или поради това, че сами си налагат 
ограничения в използването на 
енергия и стоят на студено. Въпреки 
стартирането на национален план 
и финансова схема за подпомагане 
през 2010 г., целящ да подпомогне 
300 000 домакинства с ниски 
доходи да подобрят енергийната 
ефективност на своя дом до 2017 
г., посещенията в домакинствата си 
остава началната фаза за действия 
по поведението на обитателите 
или по сградата като цяло. Ако 
посещенията в домакинствата не са 
добре организирани, те изобщо не 
се извършват. Отговорността пада 
върху местните власти, които трябва 
да намерят начини да идентифицират 
домакинствата, да организират и 
финансират тези масови посещения. 
Няколко местни инициативи 
се провеждат във Франция за 
справянето с проблема енергийна 
бедност. Дейностите по ACHIEVE 
ще се проведат в Марсилия и Плейн 
Комюн (агломерация около Париж). 
В рамките на проекта френските 
партньори са създали национална 
група от заинтересовани лица, 
която да организира посещенията. 
Партньори в тази задача са: 
местни власти, професионални 
организации за интеграция и 
неправителствени организации. 
Групата цели да обмени опит и да 
прокара необходимост и възможност 
за местните власти да участват в 
подобни действия. Последната цел 
на образуваната група съответства 
на целта на ACHIEVE: да развие 
така необходимата икономическа и 
организационна структура за масови 
посещения. 

Енергийна бедност в 
България

Енергийната бедност няма 
конкретно определение в българското 
законодателство. За целите на проекта, 

Енергийна бедност във 
Великобритания 

Проектът ACHIEVE идва в момент, 
когато неблагоприятния икономически 
климат и растящите цени на енергията 
имат ефект върху тези групи, които 
традиционно са считани за рискови от 
изпадането им в енергийна бедност. През 
2009 г. около 5.5 милиона домакинства 
във Великобритания се считаха за 
енергийно бедни.
Във Великобритания проектът ACHIEVE 

ще е базиран в областта Уилтшър в 
западната част на страната, където има 
по-висока концентрация на енергийно 
бедни семейства. Уилтшър работи 
върху създаването на възможности за 
обучение и заетост за своите жители; 
политика, създадена да облекчи ефекта 
на икономическата рецесия. ACHIEVE 
ще отговори на нуждата от обучение на 
жителите в съответствие със „Зелената 
инициатива” – мярка за енергийна 
ефективност за битовия сектор, 
базираща се на модела „Плащай, докато 
спестяваш.” Правителството очаква 
около 250 00 нови работни места да бъдат 
открити в резултат на инициативата. 
Проектът ACHIEVE се надява да помогне 
на съветниците да намерят работа в 
сектора и да допринесе за развитието на 
местна, квалифицирана работна ръка. 
  

  Енергийна бедност в Германия

В Германия няма официално 
определение за енергийна бедност, 
както и статистически данни за брой 
хора, които живеят в енергийна бедност. 
Асоциацията за Защита на Потребителите 
изчислява, че всяка година на повече от 
800 000 домакинства (2%) се прекъсва 
захранването с електрическа енергия, 
защото не могат да си плащат сметките. 

Цената на енергията в Германия 
се покачва постоянно в последните 
няколко години. След либерализацията 
на пазара на ел. енергията през 1998 
г. средната цена на ел. енергията се 
покачи от 15 цента до 24 цента за КВтч 
през 2011. От друга страна има липса 
на контрол, защото домакинствата 
получават сметка само веднъж в 
годината за целия период. Това води до 
значителни проблеми за домакинства с 
ниски доходи, чийто бюджет се утежнява 
допълнително в края на годината. 

За хора с ниски доходи, например хора, 
които получават помощи, сметките за 
отопление и вода се плащат от общината. 
Следователно, основният проблем е как 
да се заплати електрическа енергиято за 
готвене, миене и охлаждане. Само 5 % 
от домакинствата в Германия използват 
електрическа енергия за отопление. 

Фокус: държавите в проекта
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CLER - Comité de Liaison Energies  
Renouvelables (Coordinator), France  
www.cler.org 
Marie Moisan,  
marie.moisan@cler.org
 
 
CARITAS - Energiesparservice Caritasverband Frankfurt 
e.V., Germany  
www.caritas-frankfurt.de 
Marlene Potthoff, Elke Duennhoff 
Marlene.Potthoff@caritas-frankfurt.de,
Elke.Duennhoff@caritas-frankfurt.de 
 
ЕАП - Енергийна Агенция - Пловдив  
www.eap-save.eu 
Vasil Zlatev,  
vasil.zlatev@eap-save.dir.bg

FOCUS - društvo za sonaraven 
razvoj,  
Slovenia  
www.focus.si 
Tomislav Tkalec,  
tomi@focus.si

GERES - Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités, France  
www.geres.eu
Marie-Maud Gerard,  
mmgerard@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

Ръководството на CARITAS, което описва концепцията на 
тяхната инициатива за пестене на енергия във Франкфурт 
и процедурата за организирането на посещенията, е 
достъпно на английски на сайта на проекта в раздела 
„Материали”. Документът съдържа множество практични 
съвети (различни списъци и примери), както и повече 
информация за немския проект, която може да бъде 
намерена в анексите. 

Уреди за пестене на 
енергия и вода
Малките подобрения имат значителен ефект

 
  Проектът ACHIEVE ще помогне на домакинствата да намалят 
потреблението си на енергия чрез инсталиране на уреди за 
пестене на енергия и вода. 

На фокус: водо-спестяващ душ  

  Около 20% от годишното потребление на енергия в един 
средностатистически дом е за затопляне на вода. Ако се 
намерят начини този процент да се намали, това може да има 
голям ефект върху потреблението на енергия. Водо-спестяващ 
душ може да се приспособи към повечето душове. Като се 
намали дебита на вода от 10 – 15 л/мин до 7 -8 л/мин, може да 
се достигне до 50% намаляване на топлата вода, необходима 
за къпане. Добавянето на малко въздух към струята прави 
почти незабележима разликата. Предишната употреба на този 
продукт показва средно спестяване от 500 КВтч и 17 м³ вода за 
една година (от проекта Cariteam Energiesparservice Frankfurt).

На фокус: разклонител за няколко уреда 

Често най-доброто решение е и най-простото. Употребата 
на уреди, заедно с осветлението, представлява около 20% 
от цялото годишно енергийно потребление. С очакваното 
нарастване на броя уреди, които се използват в домакинствата, 
този процент ще се повиши. Много от уредите имат опцията 
да бъдат оставени в режим стенд бай. Това ги прави по-лесни 
за повторно включване, но така продължават да консумират 
енергия, дори и да не се използват. Във Великобритания, 
например, е изчислено, че около £900 милиона са загубени 
всяка година от оставянето на уреди в режим стенд бай. 
Притежавайки възможността за изключване на всички уреди 
за забавление (телевизор, DVD, други) по едно и също време, 
това пести енергия за домакинствата. Демонстрирано е, че 
този уред може да генерира спестявания от средно 83 КВтч на 
година (от проекта Cariteam Energiesparservice Frankfurt).

Партньори 

последни новини от ACHIEVE


