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Партньори

Фокус, Асоциация за Устойчиво Развитие, Словения
www.focus.si

Общност за устойчиво енергийно развитие, Хърватска
www.door.hr

Енергийна Агенция – Пловдив, България
www.eap-save.eu

Намаляване

на потреблението на енергия
и промяна на навиците
Спестете от вашите сметки за
енергия и вода чрез инициативата REACH
Получете енергоспестяващи устройства
в размер до 60 лв.

Македонски Център за Енергийна Ефективност,
Македония
www.macef.org.mk

Кофинансиран по програма „Интелигентна
Енергия за Европа“ на Европейския Съюз.
Проект REACH се изпълнява с финансовата
подкрепа на Европейския Съюз. Отговорността
за съдържанието на тази публикация е изцяло
на авторите. Не е задължително публикацията да отразява
позицията на Европейския Съюз.

Спестете до 15% от сметките си
за енергия и вода

www.reach-energy.eu

Какво представлява енергийната
бедност и нейните мащаби?
Намаляване на потреблението на
енергия и промяна на навиците
REACH е общоевропейска инициатива за
практични и структурни решения, целяща
да допринесе за намаляване на енергийната
бедност сред социално слаби домакинства.
REACH ще окаже методическа и материална
помощ на 400 домакинства изпитващи
затруднения при плащането на своите сметки
или при поддържането на необходимия
топлинен комфорт.
Чрез инициативата вие ще можете да:
• Да спестите парични средства;
• Да откриете потенциала си за енергийни и
водни спестявания;
• Да подобрите познанията си по отношение
на енергийната ефективност;
• Да направите първи стъпки към
реализиране на спестявания на енергия и
вода;
• Да получите индивидуални
енергоспестяващи устройства;
• Да получите ценни съвети за намаляване
на консумацията чрез поведенчески мерки.

Енергийната бедност e състояние, при което
дадено домакинство няма възможност да
задоволи енергийните си нужди до социално и
материално необходимите нива.
Счита се, че между 50 и 125 мил. граждани
на Европейския Съюз (10 – 25 %) са енергийно
бедни. Ситуацията в Източно Европейските
страни е още по-страшна - над 30 % от
домакинствата страдат от енергийна бедност.
Според последните изследвания направени
за България 65 % от домакинствата изпитват
затруднения, a понякога и невъзможност при
поддържане на достатъчен топлинен комфорт
в своя дом.
Енергийната бедност е най-често срещана при
домакинствата с ниски доходи – пенсионирани
хора, безработни, ниско платени, зависещи
от социални придобивки и хора с намалена
подвижност. Последните изследвания на
българските домакинства с ниски доходи
показват, че разходите за енергия са найвисоката месечна сметка след тази за храна, а
над 75 % изпитват затруднения при плащанията
на своите сметки за енергия. В момента те
отделят приблизително 14 % от доходите си
за водни и енергийни сметки - в сравнение с
приблизително 11 % през 2002 г.
Това, което различава инициативата REACH
от дейността на институциите, раздаващи
енергийни помощи, е, че помощите помагат на
хората да преживеят зимния сезон, но това не
променя начина им на консумация на енергия
и комфорта на живот, т.е. това не създава

устойчивост –„бедните си остават бедни, дори
се увеличават”. Докато проект REACH цели
устойчивост, а постигнатите резултати ще
решават в по-дългосрочен план проблемите
на домакинствата, като в резултат ще получат
по-добър комфорт и по-висока култура на
потребление.

Информация за услугата REACH
•
•
•

•

Насочена е към 400 енергийно бедни
домакинства;
Предвижда посещение на домакинството и
извършването на анализ на потреблението
на енергия и вода;
Предвижда второ посещение за
инсталиране на индивидуални спестяващи
устройства на стойност 50 лева и
връчването на анализ за потенциалните
спестявания;
Посещенията ще бъдат направени
от ученици, преминали обучение за
енергийни съветници.

Какво трябва да направя, за да
участвам?
•
•

Попълнете и оставете тази брошура в
църквата или в кметството;
Позвънете ни или ни изпратете електронно
писмо, за да заявите участие.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ СЕГА!

