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Осведомеността за енергийната бедност нараства в 
цяла Европа. Консултативният център за енергийна 
бедност (The Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)), водеща 
инициатива на ЕС, управлявана от Европейската комисия 
по искане на Европейския парламент, е съвместна 
мрежа от заинтересовани страни, целяща премахване 
на енергийната бедност и ускоряване на справедливия 
енергиен преход на европейските национални 
правителства.

Нашата мисия е да бъдем център за експертен опит 
в енергийната бедност в Европа за националните 
правителства и всички заинтересовани страни, които се 
интересуват от предприемане на действия за борба с 
енергийната бедност в Европа.

Водеща инициатива на ЕС

Възприема подход на местно ниво

Има за цел премахване на енергийната бедност
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Над 34 милиона души в Европейския съюз 
изпитват енергийна бедност в различна степен, 
като най-уязвимите групи са най-засегнати.

Енергийната бедност може да се прояви в много форми: когато 
сметките за енергия поглъщат висок процент от доходите на 
потребителите, което засяга способността им да покриват 
други разходи; когато потребителите са принудени да намалят 
потреблението на енергия в своето домакинство. Ниските доходи, 
неефективните сгради и уреди и специфичните енергийни нужди 
допринасят за предизвикателството. 

Тези условия могат да засегнат физическото и психическото 
здраве и благополучието на хората.

Адекватното отопление, охлаждане, осветление и енергия 
за захранване на уредите са основни услуги, необходими за 
гарантиране на приличен стандарт на живот. 

Лесният достъп до енергийни услуги дава възможност на 
гражданите да разгърнат своя потенциал и подобрява социалното 
включване.

Осведомеността относно енергийната бедност нараства в цяла 
Европа. Консултативният център за енергийна бедност (The Energy 
Poverty Advisory Hub (EPAH)) е съвместна мрежа от заинтересовани 
страни, целяща премахване на енергийната бедност и 
ускоряване на справедливия енергиен преход на европейските 
национални правителства. 

Нашата мисия е да бъдем център за експертен опит в 
енергийната бедност в Европа за местните правителства и всички 
заинтересовани страни, които се интересуват от предприемане на 
действия за борба с енергийната бедност в Европа.



Откриете какви са дейностите по места

Различни европейски градове и села вече са започнали да се 
справят с енергийната бедност, като възприемат местен подход, 
който отговаря на нуждите на общностите. Можете да прочетете 
„Преодоляване на енергийната бедност чрез действия на 
местно ниво ‒ Вдъхновяващи примери от цяла Европа“ и да 
разгледате онлайн EPAH ATLAS, за да се вдъхновите от многото 
казуси и мерки, предприети на местно ниво.

Посетете нашата 
платформа, за да

Знаете ли други вдъхновяващи проекти или 
мерки за справяне с енергийната бедност? 
Споделете ги в Atlas

?



Разберете повече за енергийната бедност и 
смекчаването

Разбирането, измерването и наблюдението на енергийната 
бедност е важна стъпка за нейното намаляване. Безплатният 
достъп до инструменти може да ви напътства в процеса. Три 
открити онлайн курса за обучение ще дадат възможност 
на участниците да подобрят уменията и компетенциите си, 
за да развият свой собствен подход за борба с енергийната 
бедност.  Ще имате достъп до набор от индикатори за 
оценка на състоянието на енергийната бедност на местно 
ниво (разработени от Споразумението на кметовете, EPAH и 
Съвместния изследователски център).

Инициирате свой собствен подход на местно 
ниво

Справянето с енергийната бедност е приоритет, но често среща 
сложни предизвикателства. Вашият град или община иска ли 
да започне дейност на местно ниво за справяне с енергийната 
бедност? Нуждаете ли от насоки? Бюрото за помощ на EPAH 
ще ви насочи в правилната посока. Освен това ще имате 
възможността да кандидатствате за 2 открити покани 
през следващите години в подкрепа на местните власти и 
общините. Избрани градове ще бъдат ръководени от експертни 
организации и екипа на EPAH, за да изпълнят плана си.

ВРЪЗКА С БЮРОТО ЗА 
ПОМОЩ



Връзка с нас

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 

http://energy-poverty.ec.europa.eu
mailto:info%40energypoverty.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=energypovertyAH&src=recent_search_click
https://twitter.com/hashtag/EPAH?src=hashtag_click

