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Въведение 
Този документ е част от образователната програма на проекта IDEA срещу енергийната бедност 

и представлява теоретичната част от учебната програма. 

Основните цели на обучителната програма по проект IDEA са: 

- Повиши осведомеността на европейските граждани относно нарастващия проблем с 

енергийната бедност; 

- Допринесе за решаването на въпроса за енергийната бедност и изменението на климата; 

Подобри уменията и компетенциите на възрастните в областта на енергийната бедност и 

енергийното консултиране; 

- Подкрепи безработни да извършват енергийни консултации като възможност за намиране на 

нова работа чрез повишаване на техните компетенции и знания в областта на енергийното 

консултиране. 

 

За проекта 

Целта на проекта IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) е да разработи иновативна 

обучителна програма по темата „Енергийна бедност“. Основната цел е да се подобрят 

съществуващите подходии да се разработят нови иновативни образователни методи и 

материали за обучение на възрастни в тази насока. Партньорите по проекта са организации с 

опит и познания в енергийните и социални аспекти на енергийната бедност и са 

позиционирани в едни от най-засегнатите в това отношение райони  - България, Хърватска, 

Словения и Кипър. Проектът се осъществява от Кипърски университет (Лаборатория по ИКТ), 

Сдружение за устойчиво развитие на DOOR (Хърватска), Енергийна агенция - Пловдив 

(България) и Асоциация за устойчиво развитие Фокус (Словения).  

Проектът е съфинансиран по програмата Erasmus+  
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1. Опазване на климата1 

1.1 В какво се изразяват климатичните промени 

Климатичните промени са трайна промяна в глобалния климат на Земята в различните й 

регионални пояси. От създаването си Земята преживява ледникови епохи - по-студени 

периоди и по-топли, междуледникови периоди. Но температурите през тези периоди никога 

не са варирали повече от няколко градуса, до средно 15,1 ° C. Такава стабилност на 

температурите е забележителна в сравнение с други планети като Венера или Марс, които са 

се превърнали в пустиня. 

Климатичните особености, на които ставаме свидетели, са причинени от човешки дейности, 

променящи състава на земната атмосфера. Противно на климатичните промени, наблюдавани 

в миналото, сегашното покачване на температурите се случва за много краткото време 

отняколко десетилетия. Климатолозите са установили, че средната глобална температура се е 

повишила с 0,6 ° C през ХХ век. 

Според експерти температурата се очаква да се повиши между 2,5 и 5 ° C до 2100 г. Тези 

промени може да изглеждат малки, но въпреки това ще имат сериозни последици. 

1.2 Връзка между климатичните промени и въглеродните емисии 

Изменението на климата е пряко свързано с концентрацията на въглеродни емисии в 

атмосферата. Въглеродният диоксид (CO2) е природен газ, присъстващ нашата атмосфера. Той е 

жизненоважен, особено за растителните видове, които го абсорбират и превръщат в кислород. 

Концентрацията му обаче рязко се повишава през последните години, което нарушава баланса 

на атмосферата. Това увеличение е свързано с потреблението на енергия и човешки дейности: 

промишленост, транспорт, отопление и др. 

1.3 Какво представлява парниковият ефект 

Парниковият ефект е естествен природен процес, включващ различни газове. 

Основният от тях е известният въглероден диоксид (CO2). Парниковият ефект поддържа 

средна температура от 15 ° C на повърхността на Земята, като се абсорбира част от 

топлинното излъчване от слънцето. Без парниковия ефект температурата на Земята би 

била около минус 18 ° C. 

Малката концентрация в атмосферата на газове, които предизвикват парников ефект, 

позволява на повечето слънчеви лъчи да преминават през атмосферата и да затоплят 

планетата. Тези газове обаче поглъщат повечето от отделяната топлинна енергия, 

излъчвана от Земята, и връщат по-голямата част от тази енергия обратно към 

повърхността. Това поддържа повърхността значително по-топла, отколкото при 

липсата на подобни газове. Днес увеличаването на парниковите газове води до по-

                                                           
1 This chapter is based on training material prepared in the scope of IEE projects ACHIEVE (2011-2014) and REACH (2014-2017). 
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голямо поглъщане на топлина и следователно до повишаване на средните 

температури. 

1.4 Последствия от климатичните промени 

Накратко, глобалните последствия от климатичните промени са следните: 

 Стопяват се, намаляват или изчезват големи ледени площи в Антарктида и Арктика. 

Ускореното топене на ледниците е известно на учените от 1992 г. Засегнати са и 

планинските райони: например от 1950 г. Алпите са загубили1/3 от повърхността на 

ледниците си Това явление може да намали наличното количество питейна вода. 

 Топенето на лед, добавено към повишаването на температурата на водата, т.к.топлата 

вода заема по-голям обем от студената, може да доведе до повишаване на морското 

равнище, причинявайки наводнения в крайбрежните райони и принуждавайки цялото 

им население да мигрира, засилвайки международната миграция и бедността. 

 Изчезване на някои животни и растителни видове, които не се адаптират към тази 

огромна климатична промяна. Степента на изчезване на видове сегае 1000 пъти по-

висока от естествената скорост на изчезване. 

 По-голяма интензивност и честота на природни бедствия като урагани, циклони, 

наводнения или суши, тези явления са пряко свързани с температурата на водата и 

атмосферата. 

 Разширяване на пустините, причинено от намаляването на дъжда в някои региони по 

света, с последствия за животновъдството и селското стопанство, което същевременно 

причинява изселването на населението им и увеличаване на бедността, геополитическа 

нестабилност и др. 

1.5 Енергийни мерки за намаляване влиянието върху климата 

Първата и най-важна мярка е да намалим потреблението на енергия. Нужен е 

енергиен подход, насочен към намаляване на енергийните нужди чрез промяна на 

поведението. Целта е да се избегне ненужното използване на енергия и други ресурси, 

като например вода. Това е първото действие и най-лесният начин за намаляване на 

използването на енергия или вода. 

Целта за енергийна ефективност е да се намали на първо място консумацията на  

енергия и вода, като се подобри ефективността на уредите - това е втората стъпка към 

по-добра енергийна ефективност и намалени емисии на C02. Третата стъпка е 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Пример с електрическа крушка: Първата стъпка е да пестите енергия чрез рационално 

поведение, като систематично изключвате осветлението, когато тя не е необходима. 

Втората стъпка е да се замени конвенционалната крушка с енергийно ефективна, която 

използва поне 5 пъти по-малко енергия. Последната стъпка е производството на 
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възобновяема енергия, необходима за осветление, например инсталация 

сфотоволтаичен панел.   
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2. Енергийна бедност2 

2.1 Какво е енергийна бедност 

Едно домакинство се счита за енергийно бедно, ако среща затруднения да задоволи основните 

си енергийни нужди. Енергийно бедни домакинства харчат за енергия непропорционално 

голяма част от дохода си. Едно от приетите определения за енергийно бедно домакинство е 

такова домакинство, което харчи повече от 10% от годишния си доход за задоволяване на 

енергийните си нужди. Друго определение, което е често използвано в ЕС е: домакинство, 

което харчи за енергия два пъти над средната стойност за разходи за енергия на национално 

ниво.  

 

Енергийната бедност може да е причината от взаимодействието на различни фактори:   

 Нисък доход, който е свързан с бедността като цяло  

 Високи цени на енергия, включително използването на сравнително скъпи източници 

на енергия  

 Лоша енергийна ефективност на дома – липса на изолация, стари и неефективни 

системи за отопление. 

 

2.2 Как да се идентифицират хора в енергийна бедност? 

Едно домакинство се счита за енергийно бедно, ако среща затруднения да задоволи основните 

си енергийни нужди. Енергийно бедните домакинства харчат за енергия непропорционално 

голяма част от дохода си - повече от 10%, за да задоволят енергийните си нужди. Друго 

определение, което е често използвано в ЕС е: домакинство, което харчи за енергия два пъти 

над средната стойност за разходи за енергия на национално ниво.  

Енергийната бедност може да се причинява от взаимодействието на различни фактори:   

 нисък доход, който е свързан с бедността като цяло  

 високи цени на енергия, включително използване на сравнително скъпи източници на 

енергия (например,ел. енергия)  

 лоша енергийна ефективност на дома – липса на изолация, стари и неефективни 

системи за отопление. 

 

Между  50 и 125 милиона души в Европа се считат за енергийно бедни. 

В България за енергийно бедно домакинство се счита домакинство, което отговаря на 

критериите за получаване на  социални помощи за отопление.  

Как се идентифицират хора в енергийна бедност? 

Индикатори за потенциални енергийно бедни домакинства са: 

 нисък доход; 

                                                           
2 This chapter is based on training material prepared in the scope of IEE projects ACHIEVE (2011-2014) and REACH (2014-2017). 
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 затруднения в плащането на сметките за енергия; 

 стари жилища, на които не е направен необходимия ремонт; 

 недостатъчно ниво на отопление, причинено от липса на отопление, липса на изолация 

или неефективнасистема за отопление ; 

 следи от влага или плесен, които са отражение налошото състояние на сградата и/или 

липса на отопление; 

 стари и неефективни уреди.  

Важно е да се направи разлика между ситуация на енергийна бедност и нехигиенична среда. 

Във втория случай трябва да се уведомят съответните органи, които имат право да се намесят. 

2.3 Последици от енергийната бедност 

 

 

 

Също така, някои стари и неефективни уреди, като печки на някои горива, могат да причинят 
вредни емисии на въглероден оксид. Ако те са комбинирани с лошо проветряване, това може 
да доведе до отравяне и дори до смърт – например, въглеродният оксид е безцветен газ без 
мирис. Образува се в резултат на непълното горене на дърва, въглища, газ, бензин и други 
горива. Бедните домакинства са в повишен риск от натравяне с въглероден оксид, поради 
лошото състояние на уредите и недостатъчната вентилация, причинени от опитите им да 
спестят средства.  
 

•използване на помощи или други механизми за подпомагане;

•задлъжнялост;

•използване на средства, които иначе биха отишли за храна, 
образование, здравеопазване, т.н.; 

•създаване на ограничения, което може да доведе до  други 
проблеми. 

Финансови последици:

•изгаряне на некачествените твърди горива в ниско-технологични уреди 
за отопление; 

•замърсяване на околната среда с нискокачествени твърди горива;

•лошо отопляваното жилище е влажно и нездравословно за живеене;

Последици от ограничен 
достъп до технологии

•влошено състояние на жилището;

•развитие на плесен;

•нехигиенични условия

Последици от влажността:

•тялото трябва да работи по-усилено в студена среда, за да 
поддържа нормалната си вътрешна температура. Това води до 
умора;

•студът е предпоставка за кихане и течащ нос, които могат да 
улеснят разпространението на вируси.

•потенциалният ефект върху развитието на заболяванията са:  
Заболявания на дихателните пътища; Заболявания на 
сърдечносъдовата система; Артрит и свързаните с него 
последици; Депресии 

Здравни последици:
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2.4 Механизми за справяне с енергийната бедност 

Енергийната бедност представлява сериозен проблем, разрастващ се всяка година в 
резултат на постоянното възходящо изменение на цените на енергията. В повечето 
страни в ЕС вече съществуват установени механизми за насърчаване на енергийната 
ефективност, но тези механизми обхващат тези, които имат възможност да инвестират. 
От друга страна в повечето страни, членки на ЕС, съществуват целеви програми и 
механизми, насочени към уязвими домакинства, но в повечето случаи те се 
характеризират с твърде сложен процес на кандидатстване. Програмите, целящи 
общото повишаване на осведомеността и финансовите помощи, не отговарят на 
нуждите на енергийно бедните домакинства. Следователно е необходимо 
коригирането на тези механизми чрез преосмисляне на комуникацията и консултиране 
и подкрепа за домакинствата, изправени пред този проблем. Предоставянето на 
възможност на енергийно бедни домакинства да намалят устойчиво своето енергийно 
потребление е важна стъпка в процеса на смекчаване на проблема с енергийната 
бедност, но тези усилия е необходимо да бъдат придружени от по-широки, системни и 
цялостно координирани мерки на високо ниво. Енергийната бедност се възприема 
като енергиен въпрос, а по своята същност това е социално предизвикателство, 
следователно е необходимо установяването на комуникация с различните отговорни 
институции – Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, 
Министерство на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната 
политика, Агенцията за социално подпомагане и други заинтересовани страни. 
 

Политики и програми за подпомагане на социално слаби домакинства 

Целевата помощ за отопление, администрирана от Министерството на труда и социалната 

политика, е единствената съществуваща програма, предоставяща подкрепа за уязвими 

домакинства. Програмата предоставя пряка финансова подкрепа за сметки за централно 

отопление, електрическа енергия, въглища, дърва и природен газ. Всички домакинства с 

доходи за последните 6 месеца, по-малки от диференцирания минимален доход, са 

допустими за получаване на помощ за отопление. Размерът на социалната помощ се 

базира на паричния еквивалент на 450 кВтч електрическа енергия, като 300 кВтч дневна 

тарифа и 150 кВтч нощна по цени на електроенергията в началото на отоплителния сезон. 

Помощта се отпуска за период от 5 месеца – oт м. ноември до м. март. Целевата помощ за 

отопление в момента попада под юрисдикцията на Министерството на труда и социалната 

политика, което има широка мрежа от офиси за разпределяне на помощта и поддържа 

база данни на уязвими потребители. През 2013 г. са подпомогнати 251 876 домакинства, 

като всяко получава общо 328,60 лв. за целия отоплителен сезон. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ 

Съществуващ финансов механизъм е „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за 
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допустимите сгради до достигането на минимум енергиен клас “C”. По тази програмата се 

финансират мерки за реализирането на енергоефективни технологии в многофамилни 

жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство и 

едроплощен кофраж. Програмата предоставя финансова подкрепа не само за изпълнението на 

енергоспестяващите мерки, но също за допълнителни конструктивни дейности, 

разработването на технически проект и енергийно обследване на сградата, авторски и 

строителен надзор, както и разходите, свързани с получаването на необходимите 

разрешителни документи.  

За повече информация: http://mrrb.government.bg/ 

 

ПРОГРАМАТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ДОМА 

Една от най-успешните кредитни линии за подобряване на енергийната ефективност в 

домакинства и многофамилни сгради в България е REECL (Програмата за кредитиране на 

енергийната ефективност в дома). Програма REECL предоставя на домакинства или сдружения 

на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната 

ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на 

български търговски банки. Кредитната линия финансира до 20 % за различни 

енергоспестяващи мерки. В периода септември 2006 г. до септември 2014 г. са раздадени над 

50 000 кредита на обща стойност 27,7 милиона евро. Сред най-разпространените 

енергоспестяващи мерки е покупката на енергоспестяваща дограма, за което са отпуснати над 

22 700 кредита, следвана от покупката на климатични инсталации и изолация.  

За повече информация за програмата: http://www.reecl.org/bg/  

 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е единствената специализирана 

институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност 

в България. Фондът предлага на българския бизнес, публичния сектор и индивидуални клиенти 

следните продукти в сферата на енергийната ефективност: 

• Ниско лихвени кредити; 

• Частични кредитни гаранции; 

• Портфейлни гаранции 

За повече информация за програмата: http://www.bgeef.com/ 

 

Други финансиращи механизми 

Някои общини са започнали или ще започнат да финансират програми за подпомагане на 

мерки за обновяване на отоплителните системи в домакинствата: 

Софийски общинскисъвет скоро одобри изпълнението на пилотен проект "Подобряване на 

качеството на въздуха чрез замяна на индивидуални уреди за битово оползотворяване на 

твърдо гориво", който предвижда безплатнадоставка и монтаж на 30 пелетни печки за 

http://mrrb.government.bg/
http://www.bgeef.com/
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еднофамилни жилищни сгради и предоставяне от необходимото количество пелети за един 

отоплителен сезон. 

 

3. Комуникационни съвети при посещение в домакинство 
 

3.1. Общи съвети 

Подготовка  Проверете дали имате всички необходими материали  
 Проверете дали уредите са годни за работа 
 Запознайте се с района, където ще е посещението 
 Помислете за придвижването до мястото на посещението  
  
 Бъдете навреме, не закъснявайте за уговорения час 

Облекло  Удобно, чисто и спретнато облекло  

 Облеклото трябва да отговаря на ситуацията. Твърде 
немарливо облекло е нежелателно. Но и твърде официално 
облекло не е подходящо, защото може да породи 
притеснение у домакините.  

 Бижута и други аксесоари трябва да са подходящи за 
цялостния имидж. 

 Допустими са грим и парфюм, но не в прекалени количества 

Поза 
 

 Не твърде стегната, но не и твърде разпусната. Ако сте твърде 
стегнати, това издава впечатление на трудна достъпност. Ако 
сте много отпуснат, това показва повърхностност.  

 Поза, при която ръцете не са сключени, сигнализира интерес. 

 Поддържайте приятни лицеви изражения и се усмихвайте от 
време на време. 

 Поддържайте визуален контакт. 

 Жестове: движението на ръцете по време на говор засилва 

влиянието на думите ви. Твърде много жестикулиране обаче 

може да разконцентрира слушателя. 

Маниер на говорене  Говорете ясно, разбрано и спокойно  
 Високопарен избор на думи или употреба на много 

специализирани термини поражда недоверие и 
въздържаност. Това може да създаде впечатлението у 
домакина, че е убеждаван, а не съветван.  

 Не използвайте жаргонни фрази. Това може да раздразни 
домакина и да създаде впечатление за некомпетентност. 

 Избирайте правилно думите си 
 Изказвайте пълно изреченията си 
 Комуникирайте в качеството си на съветник  

 Обяснявайте и демонстрирайте 
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3.2. Поведение при посещение на домакинство 

 Приятелски и открит подход ще Ви спечели на страната на домакина  

 Отнасяйте се към домакина, както бихте искали да се отнасят към Вас.  

 Не бъдете повече от двама човека на посещението 

 Представете се с пълното си име  

 Поздравете приятелски 

 Протегнете ръка и се ръкувайте сърдечно  

 Поддържайте визуален контакт  

 Влезте в дома и седнете само след като Ви бъде предложено  

 Може да се съгласите на нещо за пиене при условие, че това не е алкохол  

 Започнете неформален разговор, за да „разчупите леда“  

 Преход към процедурата: Информирайте домакина за пълната процедура, която следва  

 Питайте за разрешение, ако се налага да влезете в други стаи 

 Съобщавайте какво ще направите (пример: Сега ще проверим струята на водата в банята)  

 При инсталирането на уреди, винаги обяснявайте причината за тяхното инсталиране и 

искайте разрешение за инсталирането им 

 Накрая на огледа, информирайте за следващите стъпки  

 Оставете телефон и контакт за връзка  

 Любезно благодарете 

 

3.3. Комуникационни фази при посещение на домакинство 

Фаза Какво се очаква Цел 

Поздравяване и 

представяне по 

телефона 

Поздравете домакина, уговорете дата за 

посещение на домакинството. 

Осигурете добра 

атмосфера за дискусии 

Преход към 

енергийното 

консултиране 

Обяснете точно целта на консултацията, по-

специално обяснете процедурата за опростено 

енергийно обследване и съветване.  

Представетеаргументи и предимства за 

домакинството от посещението 

Информирайте домакина, 

създайте чувство на 

увереност, така че той да 

знае какво го очаква 

Фаза Енергийно 

консултиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на проблем 

Обяснете подробно какво ще  направите и 

защо 

Обяснете точно функциите на устройствата за 

пестене на енергия 

 

Когато е необходимо да влезете в други стаи, 

винаги искайтеразрешение 

 

Не прекъсвайте комуникацията, задавайте 

въпроси, определяйте естеството на проблема  

Не бъдете прекомерни в опитите си да убедите 

домакина, използвайте убедителни аргументи 

Намерете решение, което отчита желанията на 

клиента  

Сигурност за клиента 

Изградете доверие 

 

 

 

 

Винаги питайте 

 

 

Намерете 

приемливо/дипломатично  

решение за всички въпроси и 

проблеми 

Винаги приемайте 

изискванията надомакина 
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Заключителна фаза Обобщете резултатите от енергийното 

консултиране 

Обсъдете как да продължите по-нататък, 

изяснете откритите въпроси 

Оставете своя телефонен номер, за да може 

домакинът да се свърже с вас при 

допълнителни въпроси 

Уредете дата за друго посещение 

Учтиво благодарете на домакинаи си тръгнете 

Пояснете как да 

продължите по-нататък 

 

 


