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настоящата брошура е окончателният доклад на проекта енергийни съседства 2. 
Проектът е съфинансиран с грант № IEE/10/2013/SI2.589413 по програма “интелигентна 
енергия - европа”.

авторите на тази брошура носят пълна отговорност за съдържанието й. не е 
задължително тя да отразява становището на европейския съюз. европейската 
комисия не носи отговорност за използване на информацията на тази брошура. 

съфинансиран по програма “интелигента енергия - европа“
на европейския съюз
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Предговор
от Йо Лейнен

Почти всичко в нашето ежедневие се 
върти около енергетиката. ние знаем, че 
тя влияе на околната среда и допринася 
за изменението на климата. Oпитваме да 
се борим с това изменение чрез приемане 
на енергийни политики, формулиращи 
механизми за подкрепа на инвестициите 
в енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници. новото законодателство 
на ес поставя по-високи енергийни стандарти за наличните на пазара електронни 
устройства и сграден фонд. но това не е всичко, което може да се направи. нито 
една местна, регионална или национална политика не трябва да пренебрегва 
важността и потенциала на мерките, свързани с поведението.

решенията, които вземаме в ежедневието си, оказват влияние върху енергията, 
която използваме, върху сметките, които плащаме, и върху качеството на околната 
среда, в която всички ние живеем. Поради тази причина важно е да се замислим  
като потребители как използваме енергията и ресурсите. Понякога са необходими 
малко повече усилия, за да направим малка промяна с огромно значение.

това е историята на 8 626 домакинства от 830 съседства в 16 европейски страни, 
които решиха да приемат предизвикателството да намалят потреблението си на 
енергия с най-малко 9% и взеха участие в енергийни съседства 2 - състезанието 
за енергийни спестявания. те са изпробвали съвети за пестене на енергия и са 
използвали своята креативност, за да намерят нови и изненадващи подходи за 
спестяване на енергия у дома. водени от експерти, съседствата са използвали 
съвременни средства за наблюдение на енергийното потребление в интернет и са 
взели участие в редица вълнуващи събития и са променили мисленето си.

очаквам с нетърпение повече инициативи като енергийни съседства 2. тя доказа, 
че всички ние имаме силата да направим промяната. надявам се да видя повече 
региони и градове да мобилизират своите жители за предприемане на действия 
в полза на околната среда. енергийни съседства 2 е прекрасна концепция и ценен 
инструмент в борбата с изменението на климата на местно ниво. тя може лесно 
да се прехвърли към нови градове и региони и да помогне за осведомяване на 
гражданите за личния им принос за постигане на местни, регионални, национални 
и европейски цели за намаляване потреблението на енергия. 

Прочетете за енергийни съседства 2 и разберете сами колко енергия можете да 
спестите.

Йо Лейнен
Член на европейския парламент,
Бивш министър на околната среда 
в провинция саарланд



Консорциумът на енергийни съседства 2
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бележки на редактора

уважаеми читателИ, 
следващите страници ще ви представят проекта енергийни съседства 2 - кампанията 
за спестяване на енергия, обхвата на енергийния калкулатор и не на последно място 
- впечатляващия резултат!

Кампанията на проекта енергийни съседства 2 беше свързана с пестене на енергия, 
без да се нарушава стандарта на живот. необходимостта всички да намалим 
въглеродните си емисии е добре позната и с продължаващия ръст на цените на 
енергията, много от жителите имат желание да направят нещо - но не винаги знаят 
какво! този проект е помогнал да се свържат ежедневните дейности със значимостта 
на опазването на климата, осигурявайки на участниците информация и вдъхновение 
да предприемат първата стъпка към по-различен начин на живот.

тази брошура представя проекта, започвайки от основната концепция на климатичния 
облог между градовете и техните жители, през съвременни интернет-базирани 
инструменти към резултатите от пестене на енергия! 

За състезанието бяха разработени помощни материали: наръчници, енергиен 
одит “направи си сам” и съвети за пестене на енергия. в настоящата брошура ще 
научите за действителните преживявания на участниците в енергийните съседства 
и нейните поддръжници и последователи. те илюстрират най-добре текущите 
предизвикателства и вълнението от общите усилия за намаляване на енергийното 
потребление с поне 9%.

Брошурата съдържа факти и цифри за икономиите на енергия, постигнати от 
участниците, прозрения как са достигнали своите спестявания и обратна връзка. 

вдъхновете се и започнете свое собствено енергийно съседство!

екипът на енергийни съседства 2 



идеята на енергийни съседства 2 се състои в облог между домакинства и общини 
в предизвикателство да спестят колкото е възможно повече енергия само чрез 
промяна на поведението. Като проект единствено за придобиване на нови навици, 
не са позволени инвестиции. но това не означава, че участниците трябва да намалят 
своя комфорт, а просто да намалят потреблението си на енергия.

всяко съседство е подкрепено от “енергиен майстор” - ентусиазиран човек, който 
действа като техен координатор и получава специално обучение, за да помага 
на домакинствата от своето съседство да пестят енергия. домакинствата със 
спестявания от 9% или повече бяха наградени с грамоти, награди и вниманието 
на местните медии. в по-широк смисъл, проектът енергийни съседства 2 помогна 
за насърчаване на дебата за пестене на енергия у дома, а също и дебата между 
домакинства и техните общини. така се подобри разбирането на местните власти за 
необходимостта от действия за опазване на климата на общинско ниво.

енергийни съседства 1 и 2 се основават на опита, придобит в рамките на проекта 
“Klimaatwijken”, въведен във Фландрия през 2003 г. с подкрепата на Фламандското 
правителство. По-широкият проект европейски енергийни съседства започна първо 
през 2007 г. с 11 партньори от 9 страни. 

резултатите бяха вдъхновяващи: участващи съседства от тези девет европейски 
страни постигнаха средно спестяване на енергия от 10% спрямо потреблението си на 
енергия през предходната година.

в Енергийни съседства 2 участват общо 16 партньори 
от 16 страни. средната икономия на енергия е 10% в 
сравнение с предходни години, т.е. 5 661 872 кВтч по-
малко енергия и спестяване на 62 000 т.CO2.

За постигането на такива резултати, проектът се нуждаеше 
от…

 + регионални кампании за заинтересовани лица и 
идентифициране на енергийни майстори;

 + редовни събития, на които участниците се събираха 
и споделяха идеи и опит;

 + тясно сътрудничество с местните власти;
 + редовна обратна връзка от участниците и подкрепа 

от енергийните майстори;
 + материали за навиците на участниците, свързани с 

разхищаване на енергия;
 + редовно предоставяне на идеи и съвети за 

енергоспестяване;
 + онлайн калкулатор в помощ на участниците, който 

визуализира текущия им разход на енергия и ефекта 
от навиците за за пестене на енергия;

 + климатични предизвикателства, които учат 
участниците на по-благоприятен за околната среда 
начин на живот;

 + всеобхватна кампания в пресата;
 + активна подкрепа от страна на координиращите 

организации. 

мисия  възможна
пести енергия и се забавлявай!
 
има много информация за икономията на енергия; ние често знаем какво трябва 
да направим, за да спестим енергия, но има разлика между знания и практика – 
това какво знаем и какво правим често са две много различни неща! енергийните 
съседства помагат да се преодолее тази разлика. от началото на проекта през 
2007 г., повече от 1 400 съседства с около 14 500 домакинства вече взеха участие в 
състезание за пестене на енергия.

Eнергийните съседства 

накратко
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Мобилните предизвикателства в анези, 

градът на велосипед

тестване на слънчева инсталация - 
посещение на Център за алтернативни 
технологии 



от идеята до 
о н л а й н 
Калкулатора
За ефективно измерване на спестените количества со2 от всяко енергийно съседство 
е разработен онлайн инструмент за изчисление. въз основа на доказан метод за 
калкулиране, този инструмент е развит от версията, използвана в първия проект 
енергийни съседства.

методът на пресмятане
изчислението се базира на три ключови фактора: разделяне на потреблението 
на енергия между различни приложения в домакинството; влияние на външната 
температура и консумация през базовия период. от всеки участник е поискана 
информация: как се готви (дали на електричество или газ, и т.н.,); как се отоплява 
домът (нефт, газ, електричество и др.) и как се загрява водата в домакинството. 
Компютърната програма изчислява процентно колко газ и електроенергия отиват 
в различни видове приложения чрез исторически данни и статистика. За всеки вид 
приложение се прави корекция на базата на външната температура. и накрая, тъй 
като всеки нов отчет се въвежда в онлайн инструмента, се прави изчисление за това 
дали домакинството е използвало повече или по-малко енергия, отколкото през 
предходната година.

създаване на уебсайт
Първата стъпка беше събиране на данни за потреблението на енергия от всеки 
участник. Параметрите бяха въведени в новосъздадения уебсайт. 
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графика на енергийните спестявания от 
калкулатора на енергийни съседства 2



обучение
За всички партньори по проекта бяха осигурени обучителни сесии и наръчник как да 
използват уебсайта. всеки партньор обучи и подкрепи своите енергийни майстори и 
техните участници да ползват онлайн изчислителния инструмент.

резултати
от ключово значение беше да се направи онлайн инструмента лесен за използване 
от участниците, така че те само да въвеждат отчетите на своите уреди и да разбират 
резултатите, които получават. Беше необходимо да се гарантира, че инструментът е 
достатъчно прост за партньорските организации и те да го поддържат и променят за 
в бъдеще. резултатът беше инструмент за изчисление на спестената енергия, който 
осигурява както за индивидуални участници, така и за техните екипи надеждни данни 
за усилията им да пестят енергия. 

до края на проекта се включиха повече от 9 000 
домакинства на сайта www.energyneighbourhoods.eu. 
всички проследяваха енергийната си консумация и я 
сравняваха с минали години. 

сайтът на енергийни съседства 2 
www.energyneighbourhoods.eu
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Предизвикателството за местна и органична 
храна с Лоранс саломън



инструментът за изчисление е от жизненоважно значение, защото помага на 
участниците да визуализират своето енергопотребление и икономията на енергия, 
която са направили. всеки се нуждае от “ръка за помощ” - някои съвети за това как 
да направи желаните икономии на енергия. Много материали бяха предоставени на 
участниците, за да бъде пътят на енергоспестяващото величие по-лек:

 + “наръчник за енергийно съседство”: ръководство стъпка-по-стъпка за състезанието, 
с подробни инструкции как да се използва калкулатора за енергоспестяване;

 + “направи си сам: Проверка на енергията в къщи”: списък, който помага да се 
идентифицират „гладни“ за енергия уреди и лоши практики в дома; 

 + “Карта за запис на отчетите”: помага да се помнят всички показания, отчетени по 
време на състезанието;

 + “най-добри съвети”: най-добрите съвети бяха изпращани през 2 седмици с още 
повече идеи как да се пести енергия в дома. те бяха фокусирани върху сезонни 
теми - “нисковъглеродна Коледа”,  “енергоспестяващи деца“, и върху определени 
стаи в дома, например “Пестене на енергия в кухнята”.

ръка за 
помощ

енергийни съседства

www.EnergyNeighbourhoods.eu

участвай в 
надпреварата 
за енергийни
спестявания
и гледай как
сметката ти 

пада

ръководство  за домакинства

енергийни съседства 
запис на енергийните 
спестявания

Записвай консумацията си на газ, електричество и нафта.

Не забравяй да даваш записите си на Енергийния майстор.

фактори, които засягат промените в енергийната консумация

Опишете факторите, които смятате, че през последните години са повлияли на консумацията ви 

на енергия:

Има ли уреди за възобновяема енергия в дома ти?

Да    Не 

Ако да, какви са?    

Кога са инсталирани?  

п ъ л е н  з а п и с  
по едно и също време  
вс я к а  с едмица 
от 1 декември 2012 
Д о  31 Март 2013

Имена

Брой членове

Адрес

Град

E-mail

Телефон

Енергийно съседство

Например: нанасяне миналата 

година, повече/ по-малко души 

живеят у дома, нови уреди, 

разширяване на дома, нов котел, 

изолация на покрива или стените, 

поставяне на слънчезащитни 

покрития на прозорците.

Домакинство

отопление, топла вода и битови разходи

Попълни какъв е източникът на енергия за отопение, топла вода и готвене, напр. природедн газ, 

електричество, дърва, нафта, бутан, пропан.

Отопление

Топла вода

Битови разходи

www.EnergyN
eighbou

rhoods.e
u

Живеете ли в дом 

на Енергиен експерт или 

на Eнергиен прахосник?  

Като отговориш на 

няколко лесни 

въпроса, ще 

разбереш какъв е 

енергийния профил 

на жилището ти.

Направи си сам 

Енергиен одит

Мобилно предизвикателство,  
ремонтиране на велосипед край 
езерото анези



какво е да си  
е н е р г и й н о  
с ъ с е д с т в о
През зима 2011/12 г. и 2012/13 г. в проекта Енергийни 
съседства 2 участваха 830 съседства, включващи 8 626 
домакинства с 22 420 души. всички те се стремиха да 
постигнат целта за пестене на енергия.

икономическата ситуация в европа през последните години е спомогнала много от 
участниците в енеригийни съседства да се включат предимно с идеята да спестят 
пари и да намалят сметките си за енергия. Практиката показва, че от участието си те 
са получили далеч повече, а не само намаляване на потреблението!

откъснали сме се много от темата колко и 
как използваме енергията. Участието в 
състезанието енергийни съседства 2 
означаваше, че участниците трябва да 
отчитат своите електромери и да записват 
показанията регулярно. само това е 
достатъчно, за да научи хората какво е 
единицата за енергия, да видят колко 
консумират у дома и как влияе на навиците 
им. резултатът е много по-енергийно 
грамотен потребител.

Значението на мониторинга на 
енергопотреблението беше демонстрирано 
от участник от обединеното кралство, 
който открил, че консумацията му на 
електроенергия се е увеличила с 60% 
спрямо предходната година - нещо, което 
той не знаел докато не получи сметката 
си. той предположил, че 60% увеличение 
е необичайно високо и значи, че нещо 
не е наред! така първо проверил цифрите, а 
после обходил всяка стая на къщата за нещо необичайно. открил, че дъщеря му е 
включила електрическия радиатор в спалнята си, когато се е прибрала у дома през 
Коледната ваканция, но не го изключила, когато се е върнала в университета - бил 
е включен 2 месеца!

екипният елемент на състезанието е важен и участниците посочват, че допринася 
за удоволствието им от проекта: събиране с приятели, съседи или колеги, за да 
споделят опит и полезни знания. да бъдат част от екип помага на хората да се 
ангажират и да споделят практики за пестене на енергия - никой не иска да отборът 
да слезе надолу в класирането.

във Франция победителите са социални работници, изразили желание не само 
да намалят личната си консумация на енергия, но и да помогнат като съветват 
многото семейства с финансови проблеми, с които работят. докато се съзтезавали, 
те разпространявали информация за своя успех и така други семейства решили 
да вземат участие през следващата година. Шведският отбор, Snåljåparna, също 
социални работници, са били ентусиазирани от перспективата за спечелване на 
уикенд в Брюксел - възможност да пазаруват и да избягат от семействата си! При 
избора си на екип, енергийният майстор на отбора на Латвия, търсила съседи с 
големи домакинства и прекомерна консумация на енергия – високата им консумация 
давала надежда, че чрез спестяване те могат да спечелят !

енергийни съседства 2 е проект за промяна на поведението и като такъв всички 
енергийни спестявания са постигнати просто чрез промяна на начина, по който хората 
вършат нещата у дома си. По принцип, няма магическо решение, а предлаганите 
съвети често са неща, които ние всички знаем, че трябва да правим, но просто не 
сме склонни да ги правим!
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гала Церемония за награждаване на унгарското 
енергийно съседство от Győr на изложението  
RENEXPO в Будапеща.

Позитивният дух на 
екипа SocioWattKillers 
на гала наградите в 
Брюксел



и
победителите
са…

Изключете всички уреди от 
режим на готовност

В чайника кипвайте само 
необходимото количество вода 

Отоплявайте дома си, само 
когато сте в него!

Намалете използването на 
сушилня

Изключете осветлението, 
когато не се използва, и 

заменете старите крушки с 
енергоспестяващи



Победителите в европейското състезание бяха обявени 
на Гала Церемония в Брюксел.

По-голямата част от националните отбори-победители бяха участници във втората 
година на състезанието (зима 2012/2013г). само съседствата победители от Белгия, 
Франция и Швеция участваха и в първия кръг (зима 2011/2012г).

Държава Национален победител  % kWh CO2 
(т)

гърция 1 7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1) 64,79% 37 295,99 26,78

Латвия 2 Ādamiela2 51,43% 11 975,00 1,08

България 3 AUGUSTA 47,98% 9 759,00 7,42

испания 4 TRULLASETS 46,83% 8 783,99 1,84

румъния 5 Grupul Teodorescu 37,14% 43 567,00 9,63

ирландия 6 Emly Tidy Towns 36,51% 7 801,10 4,10

Белгия 7 De Ijsberen 34,74% 90 854,38 30,53

германия 8 Grill 13 34,40% 2 420,78 1,36

италия 9 Gli Etruschi 33,94% 28 493,00 8,60

Франция 10 Sociowattkillers 28,87% 15 409,89 3,20

австрия 11 Wohngemeinschaft Parkring 25,66% 9 245,31 3,86

словения 12 SPL 24,62% 12 907,00 2,22

Унгария 13 Győr és környéke 22,82% 34 297,58 10,77

обединено
Кралство 14 Abbey 19,93% 10 159,20 4,86

Полша 15 Monster Eco Power 18,49% 55 77,82 1,90

Швеция 16 Snåljåparna 15,46% 7 720,00 0,15
България

Augusta

Латвия 

Adamiela2

Гърция

7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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имаше голяма конкуренция както между участниците от всяка страна, така и между 
страните-партньори! Постигнатото в национални мащаби енергоспестяване е между 
3 и 27% (вж. графиките).

 

 

Печелившите съседства от I кръг спестиха между 15% 
и 47%, докато през II кръг тези цифри бяха от 9% до 
повече от 60%!

Енергийни съседства 2 е проект за промяна на поведението 
- осъществяване на малки промени в нашите навици.

всички сме еднакви - често знаем какво би трябвало да правим, но просто не 
винаги го правим или може да казваме: “да, аз винаги изключвам осветлението”,. в 
действителност, не винаги се притесняваме - това е феномен, известен като разлика 
отношение-поведение, и проектът енергийни съседства 2 се стреми да го преодолее.

През първите четири месеца участниците активно наблюдаваха потреблението си 
на енергия и получаваха съвети за пестене на енергия. инструментът за изчисление 
визуализираше намалението в потреблението на енергия и спомогна да се разбере 
как, защо и дали участниците са научили нещо по време на проекта и са променили 
поведението си? това се оценяваше чрез проучване сред участниците в началото и 
в края на периода на наблюдение през двете години на проекта.
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Промяната

дори малките стъпки допринасят

 за промяната



оценяваните видове поведенчески навици бяха:
 + изгасяне на осветлението при напускане на стаята;
 + използване на пералнята/миялната само когато е пълна;
 + сушене на прането на простор вместо използване на сушилня;
 + изключване на телевизора на стената;
 + изключване на неработещи уреди от “режим в готовност”;
 + Кипване на точното количество вода за горещи напитки или ястия;
 + намалена позиция на термостата за отопление. 

За повечето участници „убийството“ на режима готовност е най-популярното 
поведение на енергоспестяване наред с намаляването на отоплението. Кипване 
само на толкова вода, колкото е необходимо в момента, е също популярно, а също и 
напълването на миялната и перална машини преди да бъдат включени. 

резултатите показват, че енергийните съвети помагат на мотивацията за икономии 
на енергия и следва да бъдат съществен елемент във всички бъдещи кампании за 
пестене на енергия.

 

 гърция е крайният победител в европейския 
конкурс, а ефектът на информацията за 
участниците може да се види на графиката 
по-горе, с огромно увеличение за целия 
срок на проекта. нивата на разбиране и 
отношението към поведение за пестене на 
енергия също се увеличава драстично в 
гърция. 

резултатите от проучването сочат, че за 
промяната на поведението е важно да се 
използват мотиви спорямо целевата група. 
това винаги трябва да се има предвид при 
изпълнението на проекти от този вид.

ние сме постоянно изправени пред избор - кола или автобус, вана или душ, месо 
или зеленчуци, нова риза или втора употреба. всеки малък, личен избор има много 
по-голямо влияние върху ограничените ресурси на нашата планета, отколкото 
осъзнаваме. всеки наш избор влияе върху определянето на нашия индивидуален 
въглероден отпечатък.

Проектът Енергийни съседства 2 предизвика 
участниците и общините да мислят не само за 
спестяването в дома, но и влиянието върху околната 
среда и климата.
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сертификат за екипа победител 
от енергийни съседства 2 на гала 
Церемонията в Брюксел

два електрически велосипеда въвеждат нова услуга в 
град Леобен

мисли
различно



По време на всеки период на 
наблюдение, участниците получаваха 
четири предизвикателства, за да 
разширят разбирането си за това 
как ежедневието може да повлияе 
на климата. Фокусирайки се върху 
конкретни области, участниците 
получаваха информация и подкрепа 
от експерти, които им помагаха да 
разберат не само при какъв избор 
се получава разлика, но също така, 
че малкият на пръв поглед избор 
все пак допринася за промяна. тези 
предизвикателства включваха:

 + нисковъглеродна Коледа - по-
малко електричество, хартия и 
отпадъци. Мислете за покупките си.

 + Как да пътуваме? наистина ли трябва 
да е с кола - не може ли с пеш или с велосипед.

 + Какво да ядем? нека седмичното ви меню е според сезона и да следва златното 
правило - намаляване на разхищението на храна.

 + Как да намерим най-подходящите енергийно ефективни уреди? Запознайте се с 
енергийните етикети и как да ги използвате!

 + Можем ли да правим “зелени” покупки? разбира се! Купувай, продавай или 
търгувай своите дрехи и аксесоари по интернет, в магазини за втора употреба.

 

пътят към успеха
Предизвикателствата за участниците бяха изпращани месечно, а експертите им 
даваха съвети по време на начално и междинно събития. Предизвикателствата и 
съветите за спестявания са публикувани на всички партньорски уебсайтове, за да 
могат тези, които не са успели да присъстват на събитията да участват. За вдъхновение 
на домакинствата бяха обявени награди за участие и иновативни решения.

измери 
отпечатъка си
всеки национален сайт на енергийни съседства 2 е 
свързан с калкулатор за въглероден отпечатък. така 
участниците измериха своите “въглеродни следи” 
и получиха съвети и идеи от инструмента как биха 
могли да ги намалят.

вдъхнови
Пишейки в блоговете си за това, което са научили, 
участниците са вдъхновили други да ги последват и да 
направят промяната в начина си на живот. тези блогове са 
всичко - от нова рецепта до това как новата крушка работи 
и колко приятни хора може да срещнете с използването на обществен транспорт, 
вместо да седите сами в колата. Блоговете са представени на интернет страницата.

Проектът за “втори 
живот“ в Полша
автор: Agnieszka 
Gomółka

екологично коледно дърво, Paula Erkenger

екологично коледно дърво от 
консервени кутии

Шведски участник приготвя новото си 
вегетарианско меню.



какво научихме за нуждите ни от вода? 
Antonina, „Energomaniacs”, Полша, 1-ви кръг
искрено признавам, че точно по време на състезанието забелязах възможностите 
за спестяване на вода в нашата къща. Преди познанията ми за пестене на вода  
бяха ограничени - замяна на ваната с душ по време на обновяване на нашата 
къща, намаляване на водата, докато си мия зъбите и да се уверя, че миялната 
машина е напълно заредена преди да я включа. По време на състезанието научих 
за огромните спестявания, които биха могли да се получат при преминаване от 
широко разпространените кранове на чешмите към аераторите. разходите за тях са 
относително ниски в сравнение с постигнатите икономии - и на вода, и на средства.

Пестене на енергия със семейството 
Участник от Германия, 1-ви кръг
в началото на състезанието си мислех, че 9%-на икономия на енергия можем да 
постигнем лесно - няма проблем. но след въвеждане на първите измерени данни 
в онлайн инструмента и проверка на нашето потребление разбрах, че като „вълк-
единак“ в моето семейство и с мерки като “гаси лампата” и “не оставяй в стенд-бай” 
и т.н. не бих имал почти никакъв шанс да постигнем целта. така стана ясно: трябваше 
да „кача“ семейството на борда, за да постигнем 9%-ната цел и да ги убедя да 
променят поведението си. Цялото семейство трябва да участва, когато става дума за 
пестене на енергия! не е никак лесно - но ние се опитваме.

по техни думи…  

Lutgart, “Zomergem”, Белгия, 1-ви кръг
Мисля, че е интересно да се участва в енергийни съседства, защото винаги получавате 
възможността да научите нещо ново и съветите са наистина полезни. всеки метод 
за пестене на енергия е повече от добре дошъл. Хубаво е да се участва в екип, 
защото не сте сами и имате чудесни социални контакти със съседите. насърчавате се 
се взаимно, за да се справяте по-добре, и научавате много от съветите на другите. 
Благодарение на това, спестих енергия и получих малка сметка.

John Powell, отбор Crossgates Wasters, Обединено кралство, 1-ви кръг
въпреки, че никога не сме били “екстравагантни” в консумацията ни на електричество, 
беше добре да покажем не само на „ковчежника“, но и на цялото семейство, че 
не трябва да се оставят включени електрически уреди или да се пита “наистина 
ли трябва да използвам това?”. някои прости и лесни мерки, които използваме, са: 
когато слагаме чайника кипваме само толкова вода, колкото е необходимо; когато 
използваме грила, да го изключваме преди храната да е напълно готова, тъй като 
има много остатъчна топлина при охлаждане, да не оставяме предмети в режим 
“готовност”. готовност за какво? тя струва скъпо. това са само няколко предложения, 
но когато се прилагат от цялото домакинство, то тогава страховитият електромер 
започва да се забавя. 

Беше забележително преживяване да се наблюдава как други членове на 
семейството се адаптират към идеята за пестене на енергия. Помнете, че не трябва 
да гладувате на трептящи свещи, сгушени в одеяла като пингвините в антарктика, 
просто мислете не само за себе си - защо да светнем в друга стая с телевизор или 
да оставим включен друг уред, когато вероятно използвате само една или две стаи 
- “изключи го”!

Защо е добре да се състезаваме като група?
Romonya, Унгария, 1-ви кръг
нашата малка общност реши да се включи в състезанието енергийни съседства, 
за да намали потреблението си на енергия. всъщност не самото състезание, а 
възможността да спестим допълнителни пари, ни мотивира. Бях сигурен, че е имало 
най-малко дузина неща, които сме могли да направим по-добре, за да спестим. За 
съжаление, ние имаме доста лоши навици и дори не забелязваме колко разточителен 
става живота ни. аз не съм изключително общителен човек, но мога да почувствам, 
че тази инициатива има толкова много предимства и не затова не искам да я 
изпусна. Четенето на информационни пакети и събирането на идеи индивидуално 
не е достатъчно, много по-добре е да се “работи” в екип. въпреки че, ако искаме 
да постигнем нещо – каквото и да било - ние трябва да обединяваме силите си, аз 
бях скептичен по отношение намаляване на потреблението ми на енергия. наистина 
не виждах какво бих могъл да направя, но като навлизах по-дълбоко в тази тема 
и виждах ентусиазма на останалите членове на групата не се чувствах обезверен. 
освен това, се запознах с приятни хора, с които мога да говоря и за други неща и 
заедно да организираме собствени програми. това е най-важно от всичко.

как енергоспестяващите лампи влияят на поведението 
ви за гледане на телевизия
Hunting, Австрия, 1-ви кръг 
Чрез комбиниране на промяна в поведението и някои малки технически промени 
(нови тенджери, по-добро осветление, подсилване лентите на отдушниците с коленни 
превключватели и т.н.), успях значително да намаля консумацията на енергия. 
Започнах с намаляване на потреблението на енергия за осветление. Първата стъпка 
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най-младият член, теодореску рарестефан, 
на румънския екип говори за своя опит в 
енергийни спестявания



бе да натрупам собствен опит с енергоспестяващи крушки и светодиоди. Мога да се 
изправя срещу потенциални скептици на тази нова технология със собствените си 
преживявания. това прави доводите много по-убедителни.

Предизвикателството на коледа
Marko Odič, Eнергийно Съседство “Števci”, Словения, 1-ви кръг
Първото предизвикателство започна през един от най-енергоемките месеци - 
декември. от този месец нататък ние трябваше да намаляваме консумацията на 
енергия. реших да наблюдавам лично потреблението на енергия в дома ни, например 
потребление на енергия за отопление, използване на вода по време на готвене, 
вода за лична хигиена, миене на съдове и пране. тези наблюдения ми помогнаха 
да разбера “енергийния профил” на моето домакинство. осъзнах кои енергийни 
области имат значително влияние върху консумацията на енергия.

никога не знаеш какво ще откриеш!
Ian Miller, Eнергийно Съседство Hewlett Packard, Обединено кралство, 2-ри кръг
Присъединих се към енергийни съседства покрай работата си, най-вече да спестя 
средства, а не да спасявам планетата. разходите за енергия продължават да се 
покачват, а доходите ми - не. взех назаем електромера на групата и тръгнах из къщата, 
изключвайки и включвайки уреди, за да видя от къде идва разлика. Правилното 
изключване на принтера причини малка разлика, изключването на широколентовия 
рутер и мрежовото устройство не причини голяма разлика, но електрическата кана 
и вземането на душ консумираха забележими количества електроенергия - затова 
опитах да ги минимизирам. Мислех, че държа нещата под контрол. Карън от проекта 
енергийни съседства ми каза, че потреблението на електричество е необичайно 
високо за къща, обитавана само от двама души. Продължих да се разхождам из 
къщата, търсейки какво е включено и не можах да намеря нищо! дъщеря ми се беше 
прибрала от университета за Коледа, но след време се върна и нейната спалня беше 
празна. докато бях там си помислих да проверя електрическия нагревател в стаята 
й и установих, че е включен. Бил е включен от декември! сега съм го изключил и с 
нетърпение очаквам по-ниско потребление и най-важното - по-ниски сметки.

Vicente Maravilla Moreno, енергиен майстор на групата Menys és més (Algemesí), 
Испания, 2-ри кръг
общо сме 10 семейства в съседството, с различни профили, но сме създали специални 
отношения, за да се справяме с предизвикателството да спестяваме с голяма доза 
ирония и чувство за хумор. създадохме “WhatsApp” група, чрез която споделяме 
опита си у дома, съмнения, опасения и не една шега. въведохме традиция за 
непринудени петъчни срещи в един бар, където сядаме на по бира и си обсъждаме. 
и така различни хора се събират заедно да обсъждат спестяване на енергия и грижа 
за околната среда, като някои от тях не се познаваха преди, а сега имаме нещо общо!

Удобният протокол за пестене на енергия !!!
Vassiliki Dourali, “Friends for Saving”, Гърция, 2-ри кръг
ние създадохме един прост, но удобен протокол! доста е трудно да се дефинират 
правила, но те оказаха положително влияние върху потреблението на енергия 
и доведоха до икономия! Може да звучи смешно, но сме си измислили и 
характеристиката “енергиен хулиган”. обикновено го използваме за приятели 
и съседи, които не са запалени по енергийните спестявания и не са променили 
навиците си за енергопотребление! Като се има предвид, че е доста “тежко” да 
наречем някого “хулиган”, ние се надяваме да успеем да ги запалим за промяна 
на навиците и да бъдат по-наясно с енергийните и екологични въпроси в бъдеще. 
нашият девиз е “не бъди енергиен хулиган! толкова е просто! “

нека ниско-енергийните светлини блестят по коледа 
Julia Persson, Team Mammorna, Швеция, 2-ри кръг
в Швеция по Коледа имаме много светлини за украса - на всеки прозорец и всяко  
дърво в градината оставяме светлините да сияят. тази година ги загасяхме през 
деня и не ги оставяхме светнати цяла нощ (използвахме таймери). Като семейство с 
девет месечно бебе, нашата къща е залята от светлина още в ранни зори, но разбира 
се - само нискоенергийно осветление, което свети!
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с проекта енергийни съседства 2 доказахме, че пестенето на енергия не е скучна тема 
и не означава жертване на създадените удобства, напротив - това може да е забавно 
и образователно. Броят на участниците и направените спестявания потвърдиха 
популярността му - всички се включиха активно! над 13 000 домакинства започнаха 
облога и получиха много информация за енергоспестяване. съседствата на финала 
направиха икономия на енергия от 9%; 32 покровители на инициативата подчертаха 
значението на идеята; бяха създадени 41 късометражни филми за насърчаване на 
спестяването на енергия в бита и 800 енергийни майстори са обучени в подкрепа на 
съседствата и амбициите им да водят по-ефективен начин на живот. Представянето 
в пресата е впечатляващо - над 700 статии от 16 страни, огромна популярност на 
общините, които искат да подкрепят своите граждани в спестяване на енергия чрез 
участие в такъв облог. 

Енергийни съседства е проект, който се вписва перфектно 
в дневния ред на XXI век и планове за климата, защото 
интегрира гражданите, общините и предприятията. 
има все по-голям интерес от страна на местните и 
регионалните власти да изпълнят своите планове 
за климата и енергетиката с конкретни дейности. 
състезанието Енергийни съседства 2 има видими 
резултати по отношение на намалени квтч енергия и 
емисии CO2.

Процесът на оценка и обратна връзка от проекта също показа, че участниците, 
променили поведението си, ще поддържат новите си навици за икономия на енергия 
в бъдеще. този проект помага да се докаже, че целите на европейски съюз за 
енергийна ефективност могат да се постигнат с участието и ангажимента на всички 
европейски граждани.
 

как да направим  
успеха видим?
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винсънт Беруто от EACI на гала Церемонията в 
Брюксел

Членове на 
победителите от  
16 държави на гала 
Церемонията в 
Брюксел



Научени 
уроци

“никога не е твърде късно да се направи колкото е възможно повече!” - тези 
думи са били изпратени на шведските участници от националния им посланик Pär 
Holmgren в началото на кампанията енергийни съседства 2 и това е наистина вярно! 
доказателство за това е цялото състезание и всички участници - тяхното участие и 
ангажираност са били фантастични. 

социалният аспект на проекта, както и ангажимента на енергийните майстори, са 
ключови фактори за успеха на проекта. Пестенето на енергия заедно, взаимната 
мотивация и подкрепата от енергийния майстор са елементи, които поддържат 
отбора заедно и са жизненоважни за успеха на съседството и проекта като цяло. 
терминът „съседство“ не означава непременно, че това състезание е само за съседи 
- това са естествени групи, които вече съществуват, като кръг от приятели, колеги в 
работата или друго; но те всички са склонни да работят по-добре, когато се познават 
и са заедно.

Проектът Енергийни съседства 2 показа, че малки промени 
в поведението могат да допринесат за значителна 
икономия на енергията в дома. За да работи този проект 
и преодолее пропастта между знания за спестяване на 
енергия и осъществяването на реални промени в нагласите 
и практиките, има ключови елементи: предоставяне на 
енергийни консултации; гарантиране на забавление и 
мотивация - използването на състезание и на социалния 
аспект на работа като част от екип се оценяват високо; 
както и инструмент за изчисление и постоянна подкрепа от 
координатора. тези  елементи помогнаха да се гарантира 
цялостния успех на проекта.

Концепцията за “енергийни съседства” получи наградата за Локално действие за 
енергията на ManagEnergy към европейската комисия за най-добра местна енергийна 
инициатива през 2010 г. от тогава тя е тествана в още два кръга на състезания 
за спестяване на енергия при второто издание на проекта. в негоучастваха 16 
европейски страни и беше още по-успешен в мобилизиране на състезатели,  местни 
поддръжници и медийно внимание. 

Партньорите по проекта натрупаха богат опит в създаването на такива състезания 
и ще започнат да го разпространяват в други общини и организации като като 
големите търговски вериги, църковни организации, спортни клубове, които искат да 
подкрепят енергоспестяването в домакинствата. 

искате ли  
да ни последвате?

30 31
гюнтер оетингер от европейската Комисия дава наградата за най-добра 
местна инициатива за 2010г на авторите на енергийни съседства



тази добре развита концепция за мобилизиране на 
домакинствата включва: 

 + Понятие за състезание за пестене на енергия, където домакинствата да участват 
като екипи;

 + ясна дефиниция на роли и отговорности;
 + Материали за обучение, съвети за енергоспестяване, контролни списъци за 

енергията в дома;
 + онлайн инструмент за наблюдение на потреблението на енергия и изчисляване на 

енергийните спестявания;
 + идеи за събития в общността;
 + Климатични предизвикателства.

в страните, където енергийните съседства са вече установени, са започнали 
дейности за стартиране на нови състезания. например, в словения е разработен 
специален формат за училищата. в Полша се провеждат дискусии за разработване 
на състезание за енергийни съседства в социални домове. още много идеи ще се 
осъществяват през следващите месеци.

ако желаете да организирате ново издание на 
Енергийни съседства или искате да станете член на 
нарастващата общност по проекта, моля свържете се с 
вашия национален координатор.

Austria

Grazer ENERGIEAgentur GmbH 
Kaiserfeldgasse 13/I, 8010 Graz
Austria 
www.grazer-ea.at 
Contact person: Gerhard Lang
e-mail: office@grazer-ea.at
tel:  +43-316-811848-0

Belgium

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL) 
Tweekerkenstraat 47 | 1000 Brussel
Belgium 
www.bblv.be 
Contact person: Bernard Govaert
e-mail: bernard.govaert@bblv.be
tel: +32 2 282.17.42

Bulgaria

Energy Agency of Plovdiv (EAP) 
139 Ruski blvd, office #402, 
Plovdiv, Bulgaria 
www.eap-save.eu 
Contact person: Liyana Adjarova,   
e-mail: liyana.adjarova@eap-save.dir.bg 
tel.: 359 32 625754

France

Prioriterre (PRIO) 
3 rue René Dumont 
F 74 960 Meythet, France 
www.prioriterre.org  
Contact person: Guénaëlle CARTON 
e-mail: guenaelle.carton@prioriterre.org 
Tel: +33 450 67 17 54 

Germany

B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH (BSU) 
Saarbrücker Str. 38 A 
10405 Berlin, Germany 
www.bsu-berlin.de 
Contact person: Thekla Heinel 
e-mail: theinel@bsu-berlin.de 
tel.: +49 30 390 42 66

Greece

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) 
19th km Marathonos Avenue 
19009 Pikermi, GREECE 
www.cres.gr  
Contact person: Georgia Veziryianni 
e-mail: gvezir@cres.gr 
tel: +30-210 6603267

Hungary

GreenDependent Institute Nonprofit Ltd. (GDI) 
2100 Gödöllő, Éva u. 4., Hungary 
www.intezet.greendependent.org 
Contact person: Kristóf Vadovics 
e-mail: info@greendependent.org 
tel: +36-28/412 855

Ireland

Tipperary Energy Agency (TEA) 
Craft Granary, Church Street, 
Cahir, Co. Tipperary 
Ireland 
www.tea.ie  
Contact person: Vincent Carragher 
e-mail: vcarragher@tea.ie 
tel: +353 (0)52 7443090

Italy

Ecuba Ltd - Land planning - Energy - Environment  
Via del Cestello 4
40124 Bologna 
Italy 
www.ecuba.it  
Contact: 
e-mail: ecuba@ecuba.it
phone + 39 051 228048

Latvia

Ekodoma Ltd. 
Noliktavas iela 3-3 
LV1010, Riga, Latvia 
www.ekodoma.lv  
Contact person: Liga Ozolina 
e-mail: liga@ekodoma.lv 
tel.: +371 67323212

Poland

The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) 
ul. Nowowiejska 21/25 
00-665 Warszawa, Poland 
www.kape.gov.pl  
Contact: 
e-mail: kape@kape.gov.pl 
tel.: + 48 22 626 09 10 

Romania

Alba Local Energy Agency (ALEA) 
Trandafirilor str., no.9, 
Alba lulia, Romania 
www.alea.ro  
Contact: 
e-mail: contact@alea.ro 
tel.: + 4 0258813405

Slovenia

Gradbeni inštitut ZRMK 
Building and Civil Engineering Institute 
Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy 
Dimičeva 12, 
1000 Ljubljana, Slovenia 
www.gi-zrmk.si  
Contact: 
e-mail: info@gi-zrmk.si 
tel: + 1 280 84 01

Spain

Agència Energètica de la Ribera (AER) 
Plaça d’Argentina, 1 
46680 Algemesí, Spain 
www.aer-ribera.com 
Contact person: Plàcid Madramany Sanchis 
e-mail: projectes@aer-ribera.com 
tel.: +34 96 242 4641

Sweden

The Energy Agency for Southeast Sweden (ESS) 
Framtidsvägen 10A 
S- 351 96 Växjö, Sweeden 
www.energikontorsydost.se  
Contact: 
e-mail: info@energikontorsydost.se, 
tel.: +46 470 76 55 60

United Kingdom

Severn Wye Energy Agency (SWEA) 
Unit 15 Highnam Business Centre 
Highnam Gloucester, GL2 8DN, United Kingdom 
www.swea.co.uk  
Contact person: Karen Robinson 
email: Karen@swea.co.uk 
tel.: + 44 1452 835060

Загубих този облог с 
много радост, защото 
той потвърждава, че 
повечето домакинства 
могат лесно да 
спестят около 10% 
от енергията, без 
да се ограничават в 
ежедневието си. Само 
чрез промяна на старите навици можем да 
допринесем за опазването на климата и 
дори да спестим средства. Надявам се, че 
добрият пример за Енергийни Съседства се 
предава нататък.

Криста Меркл-Вието
общински съветник по околната 
среда в Берлин-Щеглиц




