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Отговорните органи в Брюксел може да изглеждат далеч за хората, 
които страдат от енергийна бедност, но едно от нещата от дневния 
ред на европейската столица може да помогне за решаването на 
проблемите на енергийно бедните: новата Директива за Енергийна 
Ефективност. 
Тази Директива, която се очаква да бъде приета до края 2012 г., се стреми 
да осъществи постигането на целта на ЕС да намали енергийното 
потребление в ЕС с 20% до 2020. Основна роля в предложението играе 
изискването към енергийните доставчици да реализират определени 
спестявания всяка година като помагат на клиентите си да пестят 
енергия. Това може да се осъществи например чрез оптимизиране 
ефективността на осветлението във фабрика или чрез саниране или 
други подобрения по жилищните сгради.
Част от проблема с подобряването на енергийната ефективност е, че 
инвестирането в подобни мерки рядко е основен приоритет за хората. 
Подход, който помага за избягването на този проблем, е ясното 
възлагане на отговорност на енергийни компании да реализират 
определени спестявания. Въпреки, че вероятно енергийните компании 
ще компенсират повишените си разходи с увеличения на тарифите, в 
Директивата ще бъдат заложени мерки за подкрепа на домакинствата 
с ниски доходи. Друго предложение е енергийно бедните семейства 
да са с приоритет в схеми за подпомагане. Отделните страни-членки 
обаче ще имат последната дума за това как да се реализира тази 
идея.  
Убеждението е, че тези и други механизми въведени от Директивата 
ще допринесат за обновяването на европейския жилищен фонд. 
На страните-членки е поставена задачата да намерят начини за 
преодоляването на проблема с несъответствието на стимули за 
хазяи и наематели за извършването на подобрения по сградите.
Идеята е хазяите да бъдат подпомогнати да извършат подобрения по 
сградите, които те притежават, но не обитават. Едно предложение за 
реализирането на тази идея е да се въведат национални финансови 
схеми за енергийна ефективност, които ще увеличат и насочат 
средствата за инвестиране в енергийно ефективни мерки. Европейският 
съвет обмисля да задължи социалните жилища и домове да изготвят 
планове за енергийна ефективност.  
Това, което потребителите искат и за което плащат сметки за 
енергия са енергийни услуги: уютни къщи или възможността да 
отидат от точка А до точка Б. Въпреки че окончателният вариант на 
Директивата не е изготвен, тя ще е важна стъпка към прехода към 
системи, които се фокусират върху осигуряването на тези услуги, а не 
върху предоставянето на възможности на енергийните компании да 
реализират големи приходи от продажбата на неефективно използвана 
енергия. 

бележки
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Диагностика за 
Домакинства с Ниски 
Доходи 
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Повишаването на цените на гориво и енергия 
са важни въпроси за обществена дискусия 
в много европейски държави. Те вървят 
ръка за ръка с дискусиите за климатичните 
пробелми и ограничените природни ресурси. 
За домакинствата с ниски доходи дебатът 
е фокусиран върху финансово състояние и 
стандарт на живот. Или казано другояче – това 
опира до въпроса дали домакинството може да 
си позволи да плати сметките си и да стои на 
топло през зимата. 
Това са добри причини за финансирането на 
проект, подобен на ACHIEVE.  Това е EC-LINC – 
Енергийна Диагностика за Домакинства с Ниски 
Доходи. 
Целта на проекта, чийто координатор е 
Берлинската Енергийна Агенция, е чрез 
прилагането на меки мерки да позволи и 
мотивира хора с ниски доходи да живеят 
енергийно ефективно. Пилотните проекти в 
Берлин, Берхем, Будапеща и Виена помагат 
на домакинства да променят потребителското 
си поведение. Също така безплатни уреди 
за пестене на вода и енергия се инсталират 
по време на консултацията в домакинствата. 
В някои случаи безработни или хора без 
квалификация се обучават да станат енергийни 
съветници. По този начин консултацията е на 
по-достъпно ниво за домакинствата и в същото 
време подобрява шансовете на съветниците да 
си намерят постоянна работа. 
Партньорите се надяват да помогнат за 
реализирането на подобни проекти из цяла 
Европа. За целта бяха изградени местни 
и регионални мрежи и бяха разработени 
материали, които да се използват универсално 
в подобни проекти. Партньорите по проекта: 
Берлинска Енергийна Агенция и Каритас Берлин 
(Германия), Changeworks (Великобритания), 
Energiaklub (Унгария), E7 (Австрия) и KOMOSIE 
(Белгия), допринасят за реализирането на 
проекта с опита си в специфични им сфери на 
компетентност – енергийна ефективност или 
социално подпомагане.

На фокус 
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От „Ало, Ало“ до ясни действия за 
справянето с енергийната бедност   
Проектът ACHIEVE се развива с пълна пара като вече са извършени посещения в 
няколко държави. След началните етапи на създаване на работни взаимоотношения 
между партньорите и дефиниране на понятието енергийна бедност, проектът е във 
фазата на изпълнение на основната си дейност – посещения в домакинства. 

Първата стъпка за всички партньори бе да се определи целевия район и да 
се индетифицират основните заинтересовани лица, които да подпомогнат 
изпълнението на проекта [1]. Различни методи за връзка със заинтересованите 
лица (фокус групи, срещи, интервюта) бяха използвани за идентифицирането на 
начини за създаване на местни мрежи и методи за достигане до домакинствата. 
Заинтересованите страни се различават от държава до държава: от асоциации 
на хазяите, социални служби, местни власти до самите домакинства. Едно нещо 
обаче е общо във всички държави: проблемът с енергийната бедност е разпознат 
и всички заинтересовани страни изявяват желание да се справят с него. 

Следващата стъпка за партньорите бе да идентифицират хората, които да 
бъдат обучени да станат енергийни съветници – консултанти, които ще посетят 
домакинствата и ще им помогнат да разрешат проблемите им с високите сметки 
за енергия. Новаторството в ACHIEVE е фактът, че проектът ангажира безработни 
или студенти, които нямат професионален опит, като така ги интегрира в пазара 
на работна ръка. Поради това, енергийните съветници във всяка държава са или 
безработни или студенти, или комбинация от двете. На някои места се провеждат 
обучения за доброволци, които да станат енергийни консултанти и да посещават 
домакинства. Обученията на енергийни съветници показа, както и в случая със 
заинтересованите страни, че съветниците подкрепят идеята на ACHIEVE и се 
радват да работят по проекта..  

В момента, основната част на проекта – посещенията в домакинства – набира 
скорост. Енергийните консултанти извършват първите си посещения и по този 
начин се придобиват и първите практически наблюдения. Те показаха, че 
детайлният Инструмент за изчисления, разработен от Каритас Франкфурт, трябва 
да се приспособи към специфичните местни обстоятелства. Първите посещения 
идентифицираха нуждата за инсталирането на допълнителни уреди, които не 
бяха предвидени в началото на проекта. Първите посещения също показаха, 
че въпреки разработването на общи ръководства и инструменти, подходът към 
всяко домакинство трябва да е уникален и енергийните консултанти трябва да са 
находчиви в различни ситуации.  
 
От самото начало на проекта беше ясно, че първото предизвикателство пред 
ACHIEVE ще е да се създаде общ език на работа в различни регионални, 
национални и местни ситуации. След около година на срещи и разговори по Скайп 
(които понякога приличаха на епизоди от хумористичното телевизионно шоу „Ало, 
Ало!‘) различията между отделните държави в консорциума се преодоляха в 
името на намирането на структурни и практични решения в борбата с енергийната 
бедност. 
_____________
1 Доклади за различните пилотни райони и заключения от консултациите със 
заинтересовани лица във всяка държава може да намерите на уебсайта на 
ACHIEVE (част ЕС материали, „Създаване на местен план за действие“)

ACHIEVE и EC-LINC постоянно 
обменят материали и информация 
за резултатите от проектите. Двата 
проекта планират общ семинар, който 
вероятно ще бъде проведен догодина 
в Брюксел по време на Европейската 
Седмица на Устойчивата Енергия. 
EC-LINC е финансиран от Европейската 
Комисия по линия на програмата 
Интелигентна Енергия Европа до 
октомври 2013. 
Уебсайт: www.ec-linc.info

Обучения на 
енергийни 
консултанти във 
Франция 
През февруари 2012 г. във всеки от двата 
пилотни района във Франция (Плейн 
Комюне и Марсилия) бяха привлечени 
енергийни консултанти с помощта 
на местните офиси по заетостта 
(Pôle Emploi – френската Агенция по 
Заетостта, Mission Locale – организация 
за подкрепа на младежта и други). Те 
ще бъдат обучавани до март 2012 г. 
Всички консултанти са наети за шест-
месечен период като част от програми за 
интеграция. IDEMU привлече вътрешно 
(от собствените си служители) първите 
си четири енергийни консултанта на 
договори за 30 часа/седмица. 

На всеки консултант се пада по 70 часа 
обучение и 20 часа самостоятелни 
задачи (справяне със социални 
проблеми, приготвяне на кандидатури 
за работа, т.н.). GERES реши да наеме 
подизпълнител за ежедневната работа 
с консултантите. Подизпълнителят 
е EVOLIO – НПО, която изпълнява 
програми за интеграция и която ще 
привлече потенциални консултанти. 

Всеки енергиен консултант подписва 
договор за 26 часа/седмица, които 
включват и 6 часа самостоятелна 
работа. Сключените шест-месечни 
договори могат да се подновят. Ако 
консултантите обаче си намерят 
постоянна работа през този период, те 
са свободни да прекратят задълженията 
си като енергийни консултанти. Първите 
четири енергийни съветника завършиха 
60-те часа на обучение. 

Втори етап на привличане на енергийни 
консултанти ще бъде иницииран в 
Марсилия и Плейн Комюне в края на 
2012 г. Сега е време за стартирането на 
посещенията в домакинства…

Разходи за 
отопление в 
Германия
Енергийната бедност се превръща 
в изключително важна тема в 
Германия. Индикатор за това е броят 
на домакинства, които се изключват 
от електрическата и газовата мрежи – 
около 600 000 домакинства/година*. 

Фокус: държавите в проекта
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Основни причини за това са увеличението 
на цените на електрическата енергия и 
газта с 15%** и поскъпването на нафтата.
 
В резултат на това много домакинства не 
могат да си позволят да плащат сметките 
си за енергия. Очаква се положението 
да се влоши, заради задаващото се 
поскъпване на различните източници на 
енергия. Това ще увеличи допълнително 
високите сметки за енергия и ще 
постави уязвимите домакинства в 
капан, заради нисък семеен бюджет и 
недобро управление на финанси. Това 
води до повишаване на търсенето на 
квалифицирани съвети за изполването 
на енергия в дома. 
С помощта на ACHIEVE, енергийната 
услуга за домакинства Frankfurt 
Energiesparservice сега може да 
предостави индивидуални съвети на 
домакинства относно топлинна енергия 
и как тя да се спести, използвайки 
новите, енерго-спестяващи уреди, 
инсталирани по линия на ACHIEVE. 
Първите наблюдения показват, че 
изолацията и уплътнителите са сред най-
търсените материали. Консултантите 
отбелязаха, че рефлектиращите панели, 
които могат лесно да се поставят зад 
радиаторите също са популярни, както 
и уплътнителите за врати и прозорци, 
които могат да предотвратят около 20% 
от топлинните загуби. 
В момента консултантите инсталират 
енерго-спестяващите уреди. Дали това 
може да се осъществява от домакинствата 
в бъдеще предстои да бъде пробвано. 
______________
* Източник: Schattenblick – Armut/164, Neue 
Gesellschaft/Frankfurter Hefte Nr. 12/2011
** Източник: VZ Nordrhein-Westfalen, http://
www.vz-nrw.de/UNIQ133181833201499/lin-
k1031931A.html

Начало на 
обученията в 
България
Обученията на енергийните консултанти 
в България започнаха на 17-ти февруари 
2012 г. Енергийните консултанти на 
проекта ACHIEVE в България ще бъдат 
ученици от две професионални училища 
в Пловдив – Професионална Гимназия 
по Електротехника и Професионална 
Гимназия по Битова Техника. Обученията 
са предвидени да допълнят учебната 
програма на учениците, а посещенията в 
домакинства да им служат като практика 
като използват наученото в истински 

ситуации и в професионална среда. 
Първото училище, където се проведоха 
обучения бе Професионалната Гимназия 
по Електротехника. Студентите от 
училището се обучават от експерти 
на Енергийна Агенция – Пловдив по 
материалите, разработени като част от 
проекта ACHIEVE. Следващият етап е 
обучените ученици да посетят домакинства 
като броят на посетените домакинства 
вече е над 75. Посетените домакинства 
бяха идентифицирани с помощта на 
регионалната дирекция на Агенция 
„Социално Подпомагане“. Енергийните 
консултанти извършват енергиен 
одит на домакинството, отбелязват 
характеристиките на електрическите 
уреди, анализират данните с помощта на 
разработения инструмент и на основата 
на всичко това предлагат мерки за 
подобрения. 

Първи посещения 
в Словения
След приключването на обучението на 
13 енергийни консултанта, същинската 
част от интервенцията на ACHIEVE 
е готова да стартира в Словения. 
Обученията бяха посетени от предимно 
безработни, но и няколко доброволци 
изявиха желание да бъдат обучени да 
станат енергийни консултанти.
Обучението предостави на участниците 
в него теоретичната основа по темата и 
им даде многобройни възможности да 
тестват наученото чрез упражнения от 
сферата на комуникацията до тази на 
инсталирането на енерго-спестяващи 
уреди. Първите посещения започнаха 
скоро след края на обучението и до 
момента повечето консултанти вече са 
посетили поне едно домакинство.
Първите посещения предоставиха 
интересен тест за консултантите, тъй 
като те трябваше да работят усилено, 
за да съберат цялата необходима 
информация. Тази трудност обаче бе 
преодоляна в следващите посещения 
като сега домакинствата се информират 
предварително много точно какво да 
очакват от посещението. По този начин 
домакинствата са по-добре подготвени и 
отворени да предоставят информация. 
Съвместната работа с Каритас и 
Червения Кръст, които информират 
членовете си за посещенията, доведе до 
постоянен, но добре балансиран поток 
от домакинства, които искат да бъдат 
посетени като част от проекта. 

Зеленият Курс във 
Великобритания 

В последните години бяха въведени 
схеми, които да направят енергийно 
ефективните подобрения в жилищни 
сгради по-достъпни. Тези схеми са 
предимно базирани на потребителска 
такса върху горивото, която е 
задължителна за шестте най-
големи доставчици на гориво във 
Великобритания. Въпреки че схеми 
като CERT (Цел за намаляването на 
въглеродните емисии) са постигнали 
значителни резултати, те се фокусират 
върху най-простите мерки като изолация 
на таванско помещение или стена. Тези 
мерки са прости, бързи за приложение и 
сравнително евтини. Други схеми като 
Warm Front (Топъл Фронт) предоставят 
безвъзмездно финансиране за 
прилагането на енергийно ефективни 
мерки, включително и на такива, 
свързани с отопление, като допълнение 
към вече споменатите мерки. 

Схеми като CERT са успешни, но те 
работят с най-лесните за подобрения 
жилища и оставят още много работа 
за вършене. Жилищният фонд във 
Великобритания бе отговорен за 49% 
от общите емисии на парникови газове 
във Великобритания през 2009 г. Много 
от сградите са „трудни за подобрение“ 
домове със солидни стени или които не 
са част от газовата мрежа. 

Досега в домове, които са „трудни за 
подобрение“ (или скъпи за такова), 
действия са предприемани само 
тогава, когато собственикът е способен 
да инвестира значителни ресурси 
да финансира енергийно ефективни 
подобрения. 

Отговорът на британското правителство 
на този проблем е Зеленият Курс (Green 
Deal). Зеленият Курс е изграден на 
основата на система, която позволява 
мерки за енергийна ефективност да 
бъдат финансирани без начален разход 
за домакинствата (или бизнеса). Цената 
на подобренията се покрива от одобрен 
Доставчик на Зеления Курс като този 
разход се „изплаща“ от домакинството 
посредством спестявания от сметката 
за енергия. Тези един вид заеми ще 
се основават на „Златното Правило“, 
което означава, че спестяванията от 
подобренията трябва да са по-високи 
от „вноските“ по заема в период от 25 
години. Фактът, че изплащането на заема 
е свързано с имота, а не с обитателите е 
важно за проекта ACHIEVE.

Допълнение на финансовия механизъм 
на Зеления Курс е Отговорността 
на Енергийните Компании (Energy 
Company Obligation – ECO). ECO е 
за домакинствата, които не могат да 
реализират големи спестявания на 
енергия без допълнителни мерки или 
форма на подкрепа. Това включва 
уязвими домакинства и такива с ниски 
доходи, както и такива, които живеят в 
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Партньорите по ACHIEVE са публикували на уебсайта 
на проекта (в частта Материали/Обучения) учебната 
програма за обученията за спестявания на вода и енергия: 
този документ има за цел да предостави информация за 
инструктори, които биха желали да обучат енергийни 
консултанти като тези на ACHIEVE. 

Основните модули на обученията са описани и са допълнени 
с практични съвети и идеи от методология до изпълнение. 
Учебни програми на езиците на страните, участнички в 
проекта, ще бъдат публикувани на уебсайта скоро. Уреди за пестене на

енергия и вода 
Аератори за чешми

Потреблението на вода е важна част от разходите в едно 
домакинство. Намаляването на консумацията на вода не само 
понижава сметката за вода, но и тази за електричество, тъй като 
около 30% от водата, която се използва в едно домакинство е 
топла вода. Аераторът за чешма е просто, евтино и лесно за 
инсталиране устройство, което понижава потока на вода от 12 
л до 7.5 л или дори до 4.5 л. Аераторът добавя малко въздух в 
потока на вода, което води до малка разлика в силата на този 
поток. Уредът е лесен за инсталиране, но малко технически 
умения са нужни за поставянето му при инсталации за 
затопляне на вода с газ и при някои малки електрически 
бойлери. Необходимо е да се измери потока на водата, 
за да се установи дали уредът е подходящ за въпросната 
инсталация. Този уред гарантира значителни спестявания ако 
дадената чешма се използва редовно, иначе спестяванията 
са минимални. Употребата на този продукт показва средни 
спестявания от 30 – 60% на година, което е около 2,9 m3 
вода/година и около 30 kWh енергия/година (данни: Cariteam 
Energiesparservice Frankfurt). 

Енергийно спестяващи лампи

Осветлението в дома представлява около 20% от цялостното 
потребление на енергия.  Обикновените лампи с нажежена 
жичка и халогенните лампи използват около 60%, дори 80% 
повече енергия от енергийно спестяващите такива. Ако 
първите се заменят с енергийно спестяващи лампи, това може 
да доведе до спестявания от средно 39 kWh/година (данни: 
Cariteam Energiesparservice Frankfurt). Енергийно спестяващите 
лампи са лесни за инсталиране и водят до значителни 
спестявания по време на жизнения им цикъл, въпреки по-
високата им първоначална цена. Все още има много неправилно 
разбрани аспекти относно енергийно спестяващите лампи 
като: съдържание на живак, цвят на светлината, начален 
старт. Предоставянето на адекватна информация относно 
изхвърлянето на такива лампи, процедури при счупването 
им и данни за качеството на светлината са важни стъпки за 
пълното осъзнаване на ползите от използването на енергийно 
спестяващи лампи. 

Партньори

трудни за подобрение жилища. Накратко, ECO ще предоставя 
допълнително финансиране към заемите, които отговарят на 
„Златното Правило“. 

По отношение на Зеления Курс, Законът за Енергетиката 2011 
г. <http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/legislation/energy_
act2011/energy_act2011.aspx>, гласи, че собственик на жилище 
няма право да откаже енергийно ефективно подобрения, 
изискани от наемателя, ако цената на тези може да се покрие 
посредством Зеления Курс или ECO. Това ще позволи за 
консултантите на ACHIEVE да идентифицират подходящи 
финансови механизми, които могат да променят енергийното 
потребление и финансовото положение на посетените 
домакинства.

Последни от Achieveпоследни новини от ACHIEVE
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