
Опазване на околната среда
Тъй като проблемите с климата, енергийните ресурси и енергийната 
бедност нарастват, от изключително значение е спешно да се 
предприемат целенасочени действия за справяне с тези проблеми. 
Превръщайки се в едно енергоефективно общество можем да 
намалим използването на енергийни ресурси, потреблението 
на вода и по този начин редуцираме въглеродните емисии. 
Енергоефективното общество играе ключова роля за намаляване на 
енергийната бедност.  

Енергийната бедност представлява неспособността на едно 
домакинство да осигури адекватни условия на живот в дома си, 
като поддрържа оптимална температура, влажност и осветеност, 
както и достъп до необходимия набор от енергийни услуги, за да 
си осигури достатъчно количество енергия за ежедневните нужди.

При първото си посещение в домакинство 

енергийните съветници е необходимо да:
• направят преглед на сметките за енергия и вода на 

домакинството, както и да анализират състоянието 
на жилището;

• проведат на набор от измервания, наблюдения 
и изчисления (разход на електроенергия от 
домакински уреди, потребление на вода и др.);

• обсъдят енергийните навици на членовете на 
домакинството;

• анализират данните за енергопотреблението 
по видове консуматори, както и състоянието на 
жилището и да сформират списък със съвети за 
пестене на енергия в домакинството.

На второто посещение енергийните съветници трябва да: 

• доставят и инсталират набор от уреди за пестене 
на енергия: LED крушки; аератори за чешми, 
енергоспестяващи глави за душ; уплътнителни ленти 
за прозорци и др.);

• предоставят индивидуални съвети за използването на 
тези устройства, както и за промяна на енергийните 
навици на членовете на домакинството;

• уведомят домакинството за проблеми със състоянието 
на жилището, например лошо изолирана сграда, стара 
отоплителна система; наличие на плесени и др.;

• да предоставят списък със съвети за пестене на енергия 
и вода, както и списък с контакти с институции, които 
могат да подкрепят домакинствата в извършване на 
комплексни мерки за енергоспестяване в дома.
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