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Здравейте,      
 
Следващите няколко страници ще ви разведат из проекта Енергийни съседства, из 
историята му, ще разберете как работи и как можете да помогнете на вашите 
съседства да направят реални енергийни спестявания. 
 
Енергийни съседства е кампания за пестене на енергия, по начин, който не нарушава 
комфорта на живота ни. В днешно време всеки осъзнава нуждата от намаляване на 
емисиите CO2, които генерира, а и с непрекъснато растящите цени на енергията, 
всички искат да направят нещо, просто понякога не знаят какво! Този проект помага 
да се направи връзката между ежедневните ни дейности и проблемите за 
изменението на климата. Участниците ще получат информацията и вдъхновението, 
необходими, за да направят първата си крачка в посока нов начин на живот.  
 
Съществуват много начини за пестене на енергия. Например подобряване на 
енергийната ефективност на дома Ви, с полагане на топлоизолация или с 
инвестиране във възобновяеми енергийни източници. Много неща, обаче, биха 
могли да се постигна, дори само ако променим поведението си – като се запознаем с 
начина, по който потребяваме енергията и като променим навиците си, за да 
намалим енергийното потребление на дома си. Разпознаването на важността на 
промяната в поведението е един от фундаментите на кампанията Енергийни 
съседства, а доказателството са резултатите от първият проект Енергийни съседства 
(2006-2009). 
 
 
Този проект е състезание между домакинства, но и между държави. България се 
състезава с останалите 15 Европейски държави, участнички в проекта, за да се 
провери, кой може да достигне най-големи енергийни спестявания. 
 
 

 
 
Държави участнички: 
 
Австрия; Белгия; България; Германия; Гърция; Ирландия; Испания; Италия; 
Латвия; Обединено Кралство; Полша; Румъния; Словения; Унгария; Франция; 
Швеция.  
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Целта на проекта е да се проведе информационно състезание за пестене на енергия. 
С помощта на организирани „енергийни съседства” се демонстрира, че само за 4 
месеца е възможно да се спестят 9% от енергийното потребление, само чрез промяна 
на поведението. 
 
Включвайки се в проекта Енергийни съседства, домакинствата: 

 Ще спестят пари! 

 Ще намалят емисиите CO2  

 Ще спечелят награди 

 Ще се забавляват и ще са част от отбор! 

 

Във времена, в които цените на енергията скачат с алармираща скорост, проектът 
Енергийни съседства ще помогне на хората да осъзнаят връзката между енергийното 
си потребление, цената, която плащат и влиянието му върху околната среда. Ще 
осъзнаят, с помощта на съветите за пестене на енергия, които ще получат, че малките 
промени в начина, по който потребяваме енергия в дома си, наистина могат да 
намалят сметките ни и да допринесат за значителни спестявания на въглероден 
диоксид.   
 

 “Сменихме всички крушки с нажежаема жичка, с LED 
енергоспестяващи лампи. Открихме всички загуби от режим „в 
готовност” в домовете си и като цяло станахме по-отговорни 
към начина, по който потребяваме енергията. Не се наложи да 
променяме начина си на живот. Успеха идва с малките мерки.” 

Цитат, Енергийния майстор на Шведското съседство победител. 

 
“Не очаквах, че новото ни поведение ще се задържи за дълго – 
лошите навици умират трудно. Въпреки това, 
мониторинговия период бе достатъчно дълъг, за да успеем да 
си изградим нови навици. Например, вече изключвам 
съдомиялната веднага след приключване на работата и, точно 
както затварям вратата, веднага след като изляза... Просто 
съм свикнала! Чувствителността по отношение на 
енергийната ефективност, вече не се отнася само за 
подмяната на лампите. Трябваше да си купим сушилня, но 
решихме да изчакаме още малко, за да съберем достатъчно 
пари и да купим енергийно ефективен уред клас А. Много 
незначителни мерки за пестене на енергия, допринесоха за 
значителни енергийни спестявания!” 

Цитат, Енергиен майстор от Италия 
 



Базиран на Фламандския проект Klimatwjiken, този проект се появява като 
продължение на успешно приключилия в 9 държави проект Енергийни съседства, 
който се проведе през 2009. Проектът беше състезание между домакинства за 
постигане на енергийни спестявания. Енергийни съседства получи наградата на 
ManagEnergy за Най-добра местна енергийна инициатива за 2010. Проектът е 
публикуван и в сборника с добри практики на Европейския Офис за Околна Среда.   
 
След успешното приключване, Европейските партньори, включени в проекта, 
създадоха проект-продължение, като го разшириха с включването на нови 7 
партньора. Проектът Енергийни съседства 2 е вече реалност. 

 

Проектът се изпълнява в 16 Европейски държави, всяка от които се състезава, да 
постигне най-добрите енергийни спестявания.  
 
Европейските цели на проекта са: 

 В него да се включат около  10 000 – 20 000 души 

 Да бъдат създадени 800 Енергийни съседства 

 Да бъдат обучени 800 Енергийни майстори 

 Да бъдат достигнати енергийни спестявания от поне 9% на домакинство 
(електрическа и топлинна енергия) 

 Да се спестят емисии CO2 – минимум 2000 тона 

 Да помогне на хората да осъзнаят връзката между енергийното си 
потребление, цената, която плащат и влиянието му върху околната среда. 

 Да се забавляват! 

 

Като участник, вие ще бъдете предизвикани да намалите енергийното си 
потребление с поне 9% в рамките на 4 месеца. Състезанието ще се проведе в 
рамките на две последователни години; от 1ви Декември 2011 до 31ви Март 2012 
и отново от 1ви Декември 2012 до 31ви Март 2013. Домакинствата могат да 
избират дали да участват и в двете кампании или само в една от тях. 
Дейностите са фокусирани през зимния период, тъй като това е времето с 
високо потребление на енергия и следователно има най-големи възможности 
за пестене на енергия 

. 

 

Какво в същност означава термина „съседство”? Не се тревожете, термина е 
много гъвкав. Не е задължително да сте група реални съседи. Може да сте 
колеги, приятели, да посещавате един спортен клуб. В България, съседството 



победител в първия проект Енергийни съседства, беше съставено от група 
учители, колеги от едно училище. Ключовия елемент за успеха на едно 
съседство са честите срещи на членовете му. Проекта се осъществи преди 
няколко години (2006-2009) и много от участващите домакинства споделиха, 
че честите срещи и разговорите за  това как се справят, са допринесли за 
успеха им.  
 
Всяко съседство се състои от четири домакинства.  
.  
 

Всяко съседство ще бъде подкрепено от обучен Енергиен майстор! Тази роля 
се поема от един или двама от членовете на съседството, които са 
заинтересовани и отдадени на целите на проекта и които искат да имат по-
активна роля в успеха на общността си. 
 
Енергийният майстор е „духа” на групата и „връзката” между общността и 
работната група (Енергийна Агенция – Пловдив и общините партньори). 
Майсторите ще преминат специализирано обучение и ще получат подкрепа, 
за да съветват и водят към победата своите съседства. Енергийните майстори 
ще бъдат обучени да работят с електронния инструмент, в който се нанасят 
данните за енергийното потребление и се изчисляват спестяванията. 
 
Енергийните майстори ще предават знанията си на групата, чрез съветите за 
пестене на енергия. Те ще събират участниците в съседството заедно и ще им 
оказват нужната помощ. То или тя носят отговорността и за редовното 
нанасяне на данните за енергийното потребление на сайта.  
 
Тази роля може да бъде всичко, което конкретния човек поиска да бъде. При 
всички положения ще има какво да се научи от нея. В първия сезон на 
Енергийни Съседства стана ясно, че отдадеността на Енергийния майстор 
може да е ключът към успеха или пътя към провала на групата. 
 

Проучвания за навиците на хората, а и нашия опит от Първи сезон, подкрепят 
наблюдението, че състезанието може да е фантастичен мотиватор!  
 
Целта на всяко домакинство е да постигне енергийни спестявания от 9% в 
сравнение с потреблението им през предишната година, в рамките на периода 
на състезанието – от 1ви декември 2012 до 31ви март 2013. Всички, които успеят 
да постигнат поне 9% спестявания, ще получат награда, останалите – 
сертификат за участие.  
 
Целта на състезанието е Енергийните съседства да спестят колкото може 
повече енергия. За Българското съседство победител ще има специална 
награда – четири души, представители на съседството ще пътуват напълно 
безплатно до Брюксел, за Европейската гала церемония по награждаване, 



през юни 2013. Българският победител ще се състезава и със съседствата от 
останалите 15 Европейски държави, за титлата Европейски победител. 
 
Всички домакинства ще трябва да записват данните за енергийното си 
потребление ежеседмично, в рамките на състезанието, и след това (с или без 
помощта на Енергийния майстор) ще трябва да ги нанасят на уебсайта на 
проекта. Общините участници могат да контролират данните на всички 
Енергийни съседства от своя град. Уебсайтът е подробно описан в раздел 6. 
 

Важен елемент от проекта са събитията, организирани за участниците. Като 
урок от предишния проект, научихме, че участниците наистина ценят 
общностния аспект; тогава имаше много възможности хората да се събират и 
да обсъждат идеи за пестене на енергия заедно. 
 
Всички съседства ще бъдат поканени да посетят събитие през Ноември, 
организирано преди старта на състезанието. Всяко домакинство ще получи 
стартов пакет: 

 Информационна брошура с детайли за работата с уебсайта и 
електронния инструмент, с информация за начините за пестене на 
енергия в дома.  

 Чек лист „Направи си сам Енергиен одит” 

 Фиш за енергийното потребление 

 Плакат 
 
Общините ще организират и междинно събитие, през Януари/Февруари, в 
рамките, на което домакинствата ще могат да споделят всички проблеми, а 
защо не и успехите си. 
Разбира се ще има и финално събитие, в края на състезанието. На него ще се 
обявят победителите. 
 
Акцентът на тези събития е, че те са „забавни” и „безгрижни” – искаме всички, 
които ще участват в тях, да разберат, че воденето на по-енергийно ефективен 
начин на живот, не е сложно и трудно, а тъкмо обратното – с малки промени на 
поведението, могат да с постигнат значителни спестявания 
 

В допълнение към състезанието за пестене на енергия, в рамките на 
четиримесечния мониторингов период, всеки месец ще има 
предизвикателства. Те не са включени в общите енергийни изчисления, но са 
ключов момент за поддържане на заинтересоваността към проекта. Целта им 
е участниците да се запознаят с по-широкия смисъл на енергийните 
спестявания, като например 

 Потреблението на храна 

 Транспорт  

 Енергийното етикетиране 

 Потребление на вода 



 
За да могат участниците по-лесно да направят връзката между техния живот и 
проблемите, засегнати в предизвикателствата, на срещите с тях ще 
присъстват специалисти в тези области. 

  

 

 За да намалиш въглеродните си емисии 

 За да намалиш енергийните си сметки 

 Заради социалните събития 

 Защото да си част от екип е забавно 

 Защото има вероятност да спечелиш награда. 
 

 
Всеки участник ще има достъп до информационните материали по проекта. 
 

 Уебсайт с информация за енергийни спестявания в дома. Блог и форум за 
улеснение на участниците в споделянето на идеи и опит. 

 Електронен инструмент за изчисляване на енергийните спестявания  

 Ръководство за домакинства 

 Съвети за пестене на енергия 

 Направи си сам енергиен одит 

 Информация за други по-общи теми за пестене на енергия  
 

www.energyneighbourhoods.eu/bg   
 

Тази част от ръководството е за работата ви с уебсайта и с електронния 
инструмент и за това как те ще ви помогнат да измерите изразходваната енергия 
и реализираните енергийни спестявания. 

 
Регистрация на участник:  
1. Отидете на  http://www.energyneighbourhoods.eu/bg  
2. Кликнете на създай профил или присъедини се към нас  
3. изберете “участник/енергиен майстор” 
4. Попънете формата,  
5. Създай нов профил 
6. Паролата ви за достъп и последващи инструкции вече са изпратени на вашия 
електронен адрес  
7. Вашият профил е създаден, вече можете да влезете в системата.  

 
 

http://www.energyneighbourhoods.eu/bg
http://www.energyneighbourhoods.eu/bg


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богдана, 
 
Благодаря, че се регистрирахте в Енергийни съседства. Можете да влезете в 
профила си в http://www.energyneighbourhoods.eu/bg като използвате следните 
потребителско име и парола:   
 
username: bogdana 
password: j6sxYbNTS2 
 
Можете да влезете и като кликнете на следния линк или ако го копирате в 
браузъра си:  
 
http://enh2.energyneighbourhoods.eu/bg/user/reset/25/1314863933/8594a99565837
7bfb6ca0ad9dcc3e102 
 
Това е временна парола и може да се използва само веднъж.  
 
След като влезете в профила си, ще бъдете препратени към   

http://enh2. energyneighbourhoods.eu/bg/user/25/edit където можете да 
смените паролата. 
 

--  екип на Енергийни съседства 

 

 

 

Сега пред вас са 5 стъпки – профил, настройки, потребление, групи 

 

 

1. Когато влезете в профила си, можете да променяте информацията (парола, 

потребителско име)  

2. Можете да добавите снимка към профила си… 

3. Може да направите езиковите настройки (по подразбиране това са езиковите 

настройки на вашата държава) 

 



 
 

 

 
1. Тук можете да попълните данните за своя профил (име, адрес, ...) 

2. Направете настройките за сигурност (искате ли вашите данни да се виждат т 

други потребители,…) 

 

 

 
 

 

3. Въведете параметрите на енергийното си потребление 



 

- Изберете ниво на изолация 

- Колко бихте искали да спестите (9%; 20%, 30%) 

- За всяка от дейностите, отбележете енергийния източник, който 

използвате 

- Ако имате инсталирани соларни панели, отбележете кутийката  

 

 

 
 

4. Въведете базовата линия (можете да въведете няколко референтни периода) 

 

- За всяка от дейностите, отбележете енергийния източник, който 

използвате 

- Задайте референтен период за всеки енергоносител (можете да се 

върнете 3 години назад)  

- Ако имате инсталирани соларни панели, отбележете кога, в рамките 

на референтния период, са инсталирани 

- Запазете настройките си 

 



 
 

 

 

Тук нанасяте енергийното потребление 
1. Кликнете на „добави потребление”   
2. Попълнете данните за всеки енергоносител. По-късно можете да правите 

поправки 
3. В момента, в който нанесете данни за потреблението през следващ период, 

уебсайта прави приблизителна оценка на годишното ви потребление и го 
сравнява с базовата линия. 

4. Можете да разгледате и специфичните спестявания за всеки конкретен 
енергоносител, по отделно. 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Енергийна Агенция – Пловдив 

Бул. „Руски” 139, офис 402 

Пловдив 4000 

 

Тел.: 032/62 57 54 

Факс: 032/62 57 54 

e-mail: cgpf-eap@mbox.contact.bg 

www.eap-save.eu 

лице за контакт: Богдана Богданова 
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Правила на състезанието 

 Базовата линия за всяко домакинство трябва да покрива период не омалък от 
9 месеца, както и да включва отоплителен сезон.  

 За базова линия се приема потреблението на енергия за 3 години назад.  

 За да участвате в кампанията трябва да въвеждате данните от електромера си 
4 месеца. 

  
За да направим състезанието колкото може по-честно, в някои случаи ще трябва да 
изваждаме от общите данни на съседството данните на някое от семействата ако: 

 Докато тече състезанието се направи топлоизолация на жилището, 
включително и смяна на дограмата.  

  В жилището се инсталира нов котел и/или нова отоплителна система  

 Преустройство/ реновиране на жилището  

 Има промяна в площта на жилището 

 Някой от обитателите е напуснал жилището.   

 
Изключенията важат за времето на референтния период, за времето между 
референтния период и кампанията, както и времето на самата кампания. 

 

 


