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Енергийна бедност

•
•

•

•

Липсва обща дефиниция в ЕС, липсва дефиниция в страните
участници по проект REACH.
Дефиниция: едно домакинство се счита за енергийно бедно
когато то изпитва затруднения да заплати своята електрическа и
енергийна сметка или не може да отопли на разумна цена своят
дом.
Дефиниция проект EVALUATE: Енергийната уязвимост може да
се разгледа като склонност едно домакинство да страда от липса
на адекватни енергийни услуги в дома.
Енергийната бедност е микс от социални, енергийни и сгради
проблеми.
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История на проекта
•

В новите страни членки на ЕС над 30 % от
населението живее в енергийна бедност
• Към момента това не се възприема като
проблем и следователно не се предприемат
мерки за справянето с него Съществуващите
механизми не са предназначени и насочени към
енергийно бедни домакинства
• Липса на добра комуникация сред основните
играчи
• Енергийната бедност засяга предимно
домакинства с ниски доходи, които страдат от
липса на средства и знания за практически
мерки за справяне с проблема
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Ситуацията в България
•

Липсват дефиниция и задълбочени изследвания за мащаба
на енергийната бедност

•

Добър опит придобит от проект ACHIEVE

•

Градовете Пловдив и Раковски са идентифицирани като
пилотни региони

•

Съществува една единствена програма за подпомагане на
отоплението на крайно бедни домакинства
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Страни и партньори

Фокус, Асоциация за Устойчиво Развитие, Словения
Енергийна Агенция – Пловдив, България

Дружество за устойчив развитие, Хърватска (DOOR)
Македонски Център за Енергийна Ефективност, Македоня (MACEF)
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Цели и задачи
Целта е да се допринесе за намаляване на
енергийната бедност на практическото и
структурно ниво.
Общите цели са:
a) да даде възможност на енергийно бедните
домакинства да предприемат действия, за
да пестят енергия и променят навиците си;
b) да установи енергийна бедност като въпрос,
изискващ специално разработени
структурни решения на местно, национално
и европейско равнище.
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Основни дейности
• Да събере данни и да анализира енергийната
бедност в 4 страни, за да се формира
определение на енергийната бедност и да се
препоръчат политики
• Да свърже местни заинтересовани страни с
цел да се борят с енергийната бедност в 5
пилотни региона
• Да включи1600 домакинства и да намали
тяхното потребление на енергия и вода, като по
този начин намали техните сметки с поне 10 %
и намали отделите парникови емисии със
средно 200 кг/г.
• Да включи 160 души вземащи решения за
борба с енергийната бедност
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Резултати
•
•

•
•

•

Преглед на мащаба на енергийната
бедност в 4 страни
20 ангажирани местни участници, 20
обучени учители и 250 обучени енергийни
съветници
Спестявания в размер на 1280 т CO2, 768
т.н.е. и 512.000 EUR
4 национални и европейски препоръки за
политики, представени пред взимащите
решения
160 ангажирани души взимащи решения за
борба с енергийната бедност

www.reach-energy.eu

Какво може да бъде постигнато?
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Partners
Focus Association for Sustainable
Development, Slovenia
www.focus.si
Society for Sustainable Development
Design, Croatia
www.door.hr
Energy agency of Plovdiv, Bulgaria
www.eap-save.eu

Macedonian Centre for Energy
Efficiency, Macedonia
www.macef.org.mk
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