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От началото на войната в Украйна и особено с настъпване

на зимата различни интернет сайтове в България и групи

във Фейсбук твърдяха, както ще се окаже -  невярно, че
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Европа я очаква изключително тежка зима. И че

европейците ще бъдат на студено, без отопление, топла

вода, дори с режим на тока. И всичко това заради

санкциите спрямо Москва заради нахлуването ѝ в Украйна

и спирането на руските енергийни доставки.

Твърдеше се още, че Старият континент e потънал в мрак и

студ заради недостиг на енергийни източници, а

европейските са принудени да се къпят със студена вода

(виж тук, и тук), дори се прогнозираха социални бунтове. В

повечето случаи твърденията тръгваха от руски медии и

безкритично се препечатваха от български сайтове, след

което с пълна сила се разпространяваха в социалните

мрежи. 

По Коледа Москва стигна и по-далеч като разпространи

видеоклип, в който прогнозира лошо бъдеще на

европейските гражданите, отрязани от руските доставки.

Руският телевизионен канал Russia Today, забранен в

Европа заради пропагандата, показва как европейците

прекарват празниците си в мизерия. В клипа дори се

прогнозира, че догодина ще стане още по-лошо и

европейците ще стигнат дотам, че да ядат домашните си

любимци.

Министърът на туризма в служебното правителство Илин

Димитров също си послужи с наратив за тежкото

положение на европейците в интервю за Нова тв в края на

миналата година. Докато обясняваше предимствата на

България като туристическа дестинация, той каза, че на
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туристите в Европа им е забранено да се къпят.  Точният

цитат на Димитров може да бъде чут на 1.15 мин. от

интервюто:

"Тук вече туристите са свободни. Дори единият от

слоганите беше "ваканция без ограничения". Знаете, в

Европа забраняват им да се къпят и т.н., а при нас могат да

си починат така, както си поискат. Цените са много добри".

Твърдение: Европейците се къпят

със студена вода, стоят на тъмно и

хладно

Какво всъщност се случва на ниво ЕС? 

След началото на войната в Украйна и спирането на

доставките на руски природен газ, много страни в Европа

предприеха мерки за намаление на потреблението на

енергия както от индустрията, така и от публичния, частния

сектор и от домакинствата. Целта бе през зимата да не се

стигне до недостиг на  електричество и енергия за

отопление.

За да се компенсира липсата на газ, още през лятото на

2022 година бяха предложени мерки на ниво Европейски

съюз с цел потреблението на газ да бъде намалено с 15%

до края на зимата. За драстично ограничаване на ресурси,

които гарантират обезпечаването на основни човешки

потребности, като отоплението на домовете или вземането

на душ с топла вода, например, не е ставало и дума.

Стремежът бе европейците постепенно да оптимизират

разхода си на енергия, което пък е стъпка за намаляване

на зависимостта на Европа от внос на изкопаеми горива и

в същото време допринася за борбата с климатичните

промени.

В нито една страна в Европейския съюз няма официална

забрана, наложена от властите, за къпане, миене и

ползване на топла вода от местните жители или туристите.

Това показа проверка в правителствените сайтове на

европейските държави, от които идват най-много туристи в
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страната ни. На много места обаче се срещат препоръки за

пестене на енергия, планове и мерки на правителствата за

икономия в обществените структури.

Каква е полиитката на ниво страни членки? 

В съответствие с целите на ЕС редица страни обявиха

планове за пестене на енергия. Германия – най-голямата

икономика в Европа, прие даже по-амбициозен план за

намаляване на потреблението на синьо гориво

от общоевропейския. Берлин цели да постигне

съкращение на средните разходи не с 15%, на каквото се

надява ЕС, а с 20 на сто.

По-конкретно мерките се изразяват в това в обществените

сгради да не се отопляват коридорите и фоайетата, а в

офисите - температурата да бъде не повече от 19 градуса

през зимата. Ограниченията обаче не важат за социалните

заведения, болниците, детските градини и училищата.

Сред мерките е осветлението на сградите и паметниците

да не се включва през нощта, както и да се загасят

светещите реклами.

По отношение на топлата вода в обществените сгради - тя

трябва да бъде спряна, ако се използва само за миене на

ръце, или температурата да се намали до хигиенния

минимум. Изключение отново се прави за социалните

заведения. Частните басейни вече не могат да се отопляват

с газ и електричество, с изключение на рехабилитационни

центрове, съоръжения за отдих и хотели. 

Във Франция препоръката е бойлерите да се загряват до

55 градуса, а отоплението в помещенията - до 19 градуса.

Като мярка е заложено и намаляване на използването на

топла вода в обществените тоалетни. За спортните зали е

предвидено намаляване с 2 градуса на отоплението и с 1

градус - на водата в басейните. 

В Испания също влезе в сила план за пестене на

електроенергия. В Мадрид витрините угасват след 22 часа.

И там, в синхрон с европейските ангажименти,

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energiesparmassnahmen-2078224
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf
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отоплението не трябва да надвишава 19 градуса през

зимата, а охлаждането през лятото - да не е под 27 градуса.

Във Великобритания, която вече не е част от Европейския

съюз, също бяха отправени съвети за икономии. Сред

препоръките за пестене на енергия са изключване на

електроуредите от контактите, когато не се ползват,

спиране на осветлението, когато не сме в помещението,

използване на икономични програми на пране, както и

намаляване на престоя под душа. 

В Румъния се срещат същите препоръки за оптимизация,

отправени там от енергийните дружества (можете да

видите тук и тук).

Няма данни в нито една от държавите членки на ЕС, които

до тази зима бяха силно зависими от руските доставки на

газ, да е имало режим на тока, спиране на отоплението,

подгряването на водата за домакинствата заради недостиг

на ресурси, вследствие от спрените руски доставки.

Заключение

Твърдението на руската пропаганда, достигащи до

България през различни сайтове, публикации в

социалните мрежи и публични личности, че европейските

граждани прекарват зимата на студено, без отопление и

топла вода заради спрените доставки на руски газ е

НЕВЯРНО. Няма данни в нито една от държавите членки на

ЕС, които до тази зима бяха доста зависими от руските

доставки на газ, да е имало режим на тока, спиране на

отоплението, на подгряването на водата за домакинствата,

забрана за къпане заради недостиг на ресурси, нямаше и

социални бунтове. Наистина редица европейски държави

въведоха планове за пестене на енергия, но те не

ограничават нуждите на гражданите в частните им домове

или на туристите в хотелите.

----------------------

Този материал е изготвен по проекта "Пилотни радио-

проверки на факти за по-надеждна медийна

https://energysavingtrust.org.uk/hub/quick-tips-to-save-energy/
https://premierenergy.md/info-utile/sugestii-de-eficienta-energetica/
https://www.engie.ro/sfaturi-economie-energie/
https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
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среда" (#factcheckEI_BNR), изпълняван от

Фондация "Европейски институт" и

Българското национално радио с

финансовата подкрепа на Европейския

фонд за медии и информация (European

Media and Information fund) – EMIF.

Отговорността за съдържанието,

подкрепено от Европейския фонд за медии и информация

EMIF, е на автора и може да не отразява позициите на EMIF

и партньорите на фонда – Фондация "Калуст Гулбенкян"

(Calouste Gulbenkian Foundation) и Европейския

университетски институт (European University Institute).

Екипът на БНР за проверка на факти

поема ангажимент за проверка на

твърдения, които могат да подведат

слушатели и читатели по важни теми.

Сигнали можете да изпращате на имейл

reporter@bnr.bg Други материали от

Екипа за проверка на факти на БНР може да прочетете

на https://bnr.bg/factcheck
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