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Извршно резиме  

Овој Водич обезбедува информации базирани врз докази за природата на енергетската сиромаштија (ЕС) 

во урбаните станбени згради (MFABs) во три постсоцијалистички региони во источниот дел на Европа: 

Централна и Источна Европа (ЦИЕ), поранешните советски републики и Балканскиот Регион. Резултатите 

се засноваат првенствено врз анкетата на домаќинствата што беше спроведена во есента 2021 година и 

со која беа опфатени 1.025 испитаници од петте пилот-локации на ComAct: Бургас во Бугарија, Будимпешта 

во Унгарија, Карпош (Скопје) и Кавадарци во Република Северна Македонија, Одеса во Украина и 

Кајшидорис и Таураге во Литванија. 

Резултатите од анкетата се надополнети со научна литература и национални и локални податоци за 

анкетираните локации. Водичот се состои од три главни дела: 

   

 

Водичот обрнува внимание на разликите меѓу овие региони и Западна и Северна Европа, што имаат 

влијание врз енергетската сиромаштија: 

Глава 1 

Дава сеопфатна слика за 

локациите на анкетата и 

карактеристиките на 

анкетираната популација. 

Истражувањето беше 

насочено кон сопственици кои 

живеат во нереновирани 

станбени згради, со 

потпросечна техничка и/или 

социјална положба, со 

значителен број енергетски 

сиромашни жители. 

Резултатите се фокусираат на 

овој специфичен сегмент, на 

кој обично му се посветува 

помалку внимание во 

литературата за енергетска 

сиромаштија. Резимето 

покажува дека опфатените 

домаќинства се постари, 

имаат помалку деца, но имаат 

повисоко образование од 

националниот просек, во 

согласност со карактерот на 

урбаната сиромаштија. 

Глава 2 

Ги претставува главните 

фактори на ризик за 

енергетска сиромаштија во 

сегментот на ранливите 

станбени згради и ги 

одредува целните групи за 

релевантните политики. 

Анализата се надоврзува на 

Прегледниот извештај за 

концептот на енергетска 

сиромаштија [1], кој ги 

обработува различните 

сфаќања за енергетската 

сиромаштија и како таа се 

манифестира во регионите 

на ЦИЕ, ЗНД и на Балканот. 

Во оваа глава се 

истражуваат причините за 

енергетската сиромаштија и 

факторите како што се 

приходите, трошоците за 

енергија, техничките услови 

на зградите, системите за 

греење и други социјални и 

физички карактеристики.  

Глава 3 

Има за цел да одговори 

на суштинското прашање: 

што ги прави 

сопствениците, дури и 

сиромашните, волни да 

учествуваат во 

реновирање на зградата? 

Оваа глава ги истражува 

начините на кои 

енергетски сиромашните 

заедници можат да се 

вклучат во реновирањето 

на зградите, што се смета 

за еден од најефикасните 

и најодржливите начини 

за справување со 

енергетската 

сиромаштија во 

колективните станбени 

згради. 
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• Цените на енергијата се генерално пониски отколку во западниот дел на Европа, но одземаат 

поголем дел од приходот на домаќинствата, со оглед на фактот дека приходите се главно многу 

пониски. 

• Физичката состојба на станбените згради е многу полоша. 

• Над 90 % од станбениот фонд е во приватна сопственост, така што енергетската сиромаштија не е 

сконцентрирана во јавниот фонд за изнајмување, па мерките за реновирање бараат учество и на 

сопствениците со ниски примања. 

 

За природата на енергетската сиромаштија и нејзината поврзаност со подготвеноста на сопствениците 

финансиски да ги поддржат мерките за реновирање беа донесени следниве заклучоци: 

 

• Енергетската сиромаштија има повеќе лица. Мерењето со различни индикатори открива различни 

фактори за енергетска сиромаштија и ги покажува различните групи кои страдаат од неа. Некои 

луѓе се изложени на недоволен топлински комфор, додека други се повеќе погодени од 

димензијата на ценовна достапност на енергетската сиромаштија. 

• Најсилните фактори за енергетската сиромаштија, без разлика кој индикатор се користи, се 

нискиот приход, постарата возраст и големината на просторот за живеење/по лице. Овие фактори 

се релевантни за сите пет пилот-локации, додека техничките фактори (како типот на греење или 

големината на зградите) се поспецифични за секоја од државите. 

• Во колективните станбени згради, пензионерите самци се изложени на најголем ризик од 

енергетска сиромаштија. Ова се должи делумно на нивните генерално пониски приходи и 

пропорционално големиот простор за живеење што го имаат и кој треба да се загрее или разлади.  

• Карактеристики на домаќинствата кои се чинат помалку релевантни за енергетската сиромаштија 

од очекуваното се нивото на образование, имањето едно или две деца и водењето контрола врз 

потрошувачката на енергија. 

• Нивото на приход е најважниот показател за сумата што луѓето се подготвени да ја платат за 

реновирање, паушално или на рати. Возраста е важен дополнителен фактор: помладите жители 

се поподготвени да придонесат за трошоците за реновирање. 

• Без оглед на нивото на приход и возраста, жителите кои живеат во финансиски постабилни 

заедници имаат поголема веројатност да платат за реновирање. Кохезијата меѓу жителите, исто 

така, игра улога: оние кои се незадоволни од заедницата и се плашат од високи заостанати сметки, 

има помала веројатност да учествуваат. 

• Дури и во колективните станбени згради каде што значителен дел од домаќинствата може да се 

сметаат за енергетски сиромашни, мнозинството од испитаниците покажуваат подготвеност 

финансиски да придонесат во трошоците за реновирање, особено на рати. 

 

Овие согледувања имаат последица врз формулирањето на политиките против енергетската сиромаштија. 

• Дефинициите за енергетската сиромаштија треба да се засноваат врз националниот/локалниот 

контекст и треба да ги покриваат и комфорот и аспектите на ценовна достапност на енергетската 

сиромаштија. 

• Со оглед на тоа што приходот е најважниот фактор за енергетската сиромаштија, финансискиот 

модел за реновирање треба да вклучи елемент на бесповратни средства, кој ќе овозможи учество 

и на зградите со сопственици со ниски приходи. 
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• Додека постарите луѓе (особено пензионерите самци) се изложени на најголем ризик, кај нив е и 

помала веројатноста за учество во реновирањето. Ова укажува на фактот дека треба да се развијат 

посебни политики за оваа целна група и на локално ниво и на ниво на зграда, во кои може да се 

содржат приспособени социјални субвенции и мобилизација на семејната поддршка во процесот 

на реновирање. 

• Стабилните станбени заедници претставуваат основа за активностите за реновирање, така што 

државите или локалните општини мора да дејствуваат во насока на зајакнување на работата на 

колективните станбени згради. Тие напори може да вклучуваат добро осмислена легислатива за 

станбените згради, воспоставување на заеднички финансиски кредитни модели, обезбедување 

техничка помош за заедниците заради подобрување на ефикасноста на управувањето и поддршка 

на станбените заедници во управувањето со заостанатите долгови. 
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Вовед 

Овој Водич дава детални информации за креаторите на политиките на ниво на ЕУ, на национално и 

локално ниво, кои го обработуваат прашањето на енергетската сиромаштија. Тој се осврнува на 

специфичната ситуација во постсоцијалистичките земји преку примерите на Бугарија, Унгарија, Литванија, 

Северна Македонија и Украина. Креаторите на политики на различни нивоа можат да ги искористат 

споделените лекции и препораки за да изготват приспособени политики за поддршка на темелни 

реновирања во сегментите со понизок статус во станбениот фонд во својата област.  

Енергетската сиромаштија е многу поголем проблем во постсоцијалистичките региони отколку на друго 

место во Европа, како резултат на повеќе причини, како што се делумно дотраениот станбен фонд, во кој 

живеат главно сопствениците, големата зависност од нафта и гас, ниските приходи на домаќинствата и 

помалку развиената социјална помош. Посебен проблем е високиот удел на станбените згради во 

урбаната средина, кои во голема мера биле изградени во социјалистичката ера, честопати без соодветна 

изолација, бидејќи стандардите за енергетска ефикасност во тоа време биле ниски. Во одредени земји 

овие згради, во кои главно живеат сопствениците, функционираат без јасна правна рамка за заедници на 

станари. Уште поважно, постои голема просторна разлика во однос на енергетската ефикасност на 

станбениот фонд: земјите од поранешниот Советски Сојуз и од Балканскиот Регион се соочуваат со многу 

потежок проблем со енергетската ефикасност отколку регионот на ЦИЕ. Руската инвазија на Украина 

несомнено ќе ги направи финансиските и техничките услови уште потешки. 

Греењето со огревно дрво и други цврсти горива е пораспространето во ЦИЕ и Балканскиот Регион отколку 

во западните и северните делови на Европа. Греењето со цврсти горива е особено застапено во руралните 

и приградските средини, но на Балканот е присутно и во урбаните средини, дури и во колективните 

станбени згради, што многу ретко се случува во остатокот од Европа. Со оглед на фактот што овие горива 

ретко учествуваaт во трошоците за комунални услуги, уделот на домаќинствата со заостанати сметки за 

комунални услуги најверојатно не го отсликува нивото на енергетска сиромаштија во овие земји. 

Показателите за енергетска сиромаштија, исто така, не успеваат да ги доловат штетните ефекти од 

загадувањето на воздухот на овие населби како резултат на греењето со цврсти горива и стари печки. 

Приходите на домаќинствата во овие региони се значително пониски од просекот на ЕУ, што има важни 

последици и за енергетската сиромаштија на жителите и за енергетската ефикасност на станбениот фонд. 

Дури и со истото учество на трошоците за енергија во буџетот на домаќинството, апсолутниот износ на 

преостанатиот приход може да направи огромна разлика во социјалната ситуација на дадено семејство 

или лице. Исто така, ниските плати и ограничените лични заштеди ги прават енергетски ефикасните 

инвестиции тешко достапни или привлечни за жителите. Затоа, во овие земји се особено важни државната 

поддршка и финансиските алатки за луѓето со пониски приходи. 

Во постсоцијалистичките земји енергетската сиромаштија во колективните станбени згради обично ги 

погодува сопствениците на домовите, кои се честопати со мешан социјален состав во истата зграда. Со 

оглед на тоа што енергетски ефикасните интервенции со најголемо влијание (на пример, темелно 

реновирање на зградите) бараат акција на ниво на цела зграда, како и соработка меѓу различни 

сопственици на домовите, потребен е метод за идентификување на енергетски сиромашните згради, како 

и на домаќинствата што се енергетски сиромашни. 
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Ова се случува и покрај тоа што политиките во многу постсоцијалистички земји се трудат да ја одржат 

ниската цена на енергијата; субвенции за цените на енергијата, регулирани цени и неконкурентни пазари 

на енергија се типични инструменти на политиките во многу постсоцијалистички земји. Додека 

одржувањето на ниските цени придонесува за ценовната достапност на енергијата и може да им помогне 

на енергетски сиромашните домаќинства да избегнат долгови и да обезбедат одредено ниво на 

снабдување со енергија, тоа само по себе не е доволно за справување со енергетската сиромаштија. Од 

една страна, тоа не обезбедува одржливо решение, а од друга, универзално ниските цени на енергијата 

ги дестимулираат енергетски ефикасните реновирања со тоа што го продолжуваат периодот на отплата на 

инвестицијата, особено во случај на темелно реновирање. Со оглед на тоа што неефикасните станбени 

згради се еден од најзначајните извори на емисии на CO2 и на загадување на воздухот во Европа, 

одржувањето на цената на енергијата на неодржливо ниско ниво може да се смета за проблематично и 

од еколошка перспектива. 

Уникатната ситуација во постсоцијалистичките региони значи дека ЕУ, националните и локалните политики 

и текови на финансирање треба да ги земаат предвид специфичните целни групи и околностите. Овој 

Водич има за цел да помогне токму во тоа. Се обидува да ги прикаже специфичните прашања во петте 

избрани земји во регионот – Унгарија, Бугарија, Северна Македонија, Литванија и Украина – и да покаже 

како енергетската сиромаштија се појавува во колективните станбени згради населени со сопственици. 

Општата цел на Водичот е да го поддржи осмислувањето на политиките и програмите приспособени на 

овие земји за да се постигне декарбонизација на европскиот станбен фонд до 2050 година преку негово 

темелно реновирање. 

Наодите во Водичот се темелат врз веќе испорачаниот резултат на проектот ComAct, чијашто цел е да го 

резимира научниот концепт за енергетската сиромаштија1, и анкетата на домаќинствата2, спроведена 

есента 2021 година на петте пилот-локации, вклучувајќи 1.025 испитаници кои живеат во колективни 

станбени згради во урбани области. 

  

 

1 Резултатот може да се види на: <https://comact-project.eu/pilot_content/overview-report-on-the-energy-
poverty-concept>  
2 За методологијата види Анекс А. Прашалнникот е достапен во Анекс Б.  
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1. Преглед на анкетираното население  

1.1. За анкетираните локации3  

 

 

3 Индексот за човечки развој (ИХР) е збирна композитна мерка за просечните достигнувања на една земја во 
три основни аспекти на човековиот развој: здравје, знаење и животен стандард. ИХР комбинира четири главни 

 

 
Бугарија 

• Земја членка на ЕУ, 

постсоцијалистичка земја на 

Источен Балкан, ЦИЕ 

• Население: 7 милиони 

• БДП/жител: 9.976 УСД 

• ИЧР: многу висок, 56. место 

Бургас 

• Население: 202.700 

• Се наоѓа во Источна Бугарија, 

на брегот на Црното Море 

 
Унгарија 

• Земја членка на ЕУ; 

постсоцијалистичка 

земја во Централна 

Европа 

• Население: 9,7 

милиони 

• БДП/жител: 15.900 УСД 

• ИЧР: многу висок, 40. 

место 

Будимпешта 

• Главен град на Унгарија 

• Население: 1,7 

милиони 

• Се наоѓа во средниот 

дел на Унгарија, на 

реката Дунав 

 
Литванија 

• Земја членка на ЕУ; поранешна советска земја во Балтичкиот Регион, ЦИЕ 

• Население: 2,8 милиони 

• БДП/жител: 20.000 УСД 

• ИЧР: многу висок, 34. место 

Tаураге 

• Население: 21.520 

• Се наоѓа на реката Јура, близу брегот на Балтичко Море 

Кајшидорис 

• Население: 7.366  

• Се наоѓа меѓу Вилиус и Каунас 

 

 
Република Северна Македонија 

• Не е членка на ЕУ; поранешна 

југословенска република на 

јужниот дел на Балканот 

• Население: 2 милиона 

• БДП/жител: 5.900 УСД 

• ИЧР: висок, 82. место 

Скопје, општина Карпош 

• Главен град на Северна 

Македонија 

• Население: 595.000 

• Се наоѓа на северот од 

државата, на реката Вардар 

Кавадарци 

• Население: 38.741 (2002) 

• Се наоѓа во близина на 

Тиквешкото Езеро 

 
Украина 

• Не е членка на ЕУ; поранешна советска 

република во Источна Европа  

• Население: 44 милиони 

• БДП/жител: 3,727 УСД 

• ИЧР: висок, 74. место 

Одеса 

• Население: 1,010,458  

• Се наоѓа на југозападот на државата, 

на северозападниот брег на Црното 

Море  

Кога се комплетира овој извештај, Украина 

беше нападната од руската армија. Сите 

резултати во Водичот се однесуваат на 

ситуацијата пред инвазијата и нивната 

релеватност е афектирана од војната.  
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1.2. Земање примероци и методологија  

Во процесот на истражување, беа интервјуирани 1.025 домаќинства во пет земји. (Во сите имаше 200 

испитаници, освен во Литванија, каде примерокот беше малку поголем, 225.) Сите испитаници беа 

сопственици на домови. Земањето примероци се одвиваше на неколку нивоа, затоа што истражувањето 

требаше да пронајде многу специфичен сегмент од населението: домаќинства кои живеат во колективни 

згради кои имаат повисоко учество на енергетски сиромашни жители од просекот. (Деталите за земање 

примероци може да се најдат во Анексот.) Како резултат на тоа, истражувањето не треба да биде 

статистички репрезентативно, иако националните податоци, таму каде што беа достапни, обезбедија 

важна референтна точка. Наместо тоа, истражувањето има за цел да ги покаже тековните процеси во 

областите со енергетска сиромаштија и да фрли светлина врз тоа како енергетската сиромаштија станува 

очигледна кај урбаните станбени згради и како таа влијае на потенцијалните процеси на реновирање. 

Сегментот на колективност беше особено важен услов бидејќи многу малку се знае за контекстот на 

енергетската сиромаштија кај станбените блокови и станбените задруги, бидејќи статистиката за 

енергетска сиромаштија има тенденција да се фокусира на домаќинствата како единица на анализа. 

Поопшто, студиите на ниво на држава имаат тенденција да ги анализираат урбаната и руралната 

енергетска сиромаштија заедно, иако двете суштински се разликуваат. 

Како резултат на тоа, добро познатите индикатори за енергетска сиромаштија не дозволуваат длабоко 

разбирање за тоа на кој начин енергетската сиромаштија се појавува во станбените згради, а камоли во 

специфичниот постсоцијалистички контекст. Во земјите од поранешниот Источен блок, како резултат на 

масовната приватизација по транзицијата, и домаќинствата со ниски приходи станаа сопственици во 

станбените згради. Трошоците за одржување и реновирање во овие згради мора да се поделат помеѓу 

(понекогаш) многу хетерогена група на сопственици. 

Имајќи ги предвид овие предуслови, петте пилот тимови имаа за цел да најдат популација којашто е 

поизложена на енергетска сиромаштија. За да го направат тоа, тие избраа згради: 

• каде што сè уште не се извршени големи интервенции за енергетска ефикасност; 

• во области со понизок статус во нивните градови; и/или 

• во кои социо-економскиот статус на жителите се претпоставува дека е понизок од просекот. 

Пилот-тимовите за цел ги имаа населбите и зградите според достапните податоци, така што точните 

критериуми за избор се разликуваа од пилот-тим до пилот-тим. Понатаму, беа избрани згради со различни 

типови на греење и градба бидејќи и едното и другото придонесуваат за енергетска сиромаштија. 

Вистинскиот процес на анкетирање им беше оставен на професионални компании, кои обезбедија 

квалификуван процес на селекција за сите пилот-тимови. Сепак, можно е да има мали отстапувања од 

очекувањата, бидејќи ниту едно земање примероци не е совршено. 4 

 

индикатори: очекуван животен век, очекувани години на школување, просек на години на школување и бруто 
националниот приход по глава на жител. 
4 Подетален опис на методологијата за земање примероци може да се најде во Анекс А. 
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1.3. Демографски карактеристики 

Од анкетарите на пилот-анкетите беше побарано да се обидат да избегнат преголема застапеност на која 

било возрасна група. Сепак, општата слика што произлегува од примерокот е дека испитаниците: 

• се мошне постари по возраст; 

• се чини дека имаат помалку деца; 

• многу повеќе од нив живеат сами отколку што тоа го покажуваат националните статистики на 

нивните земји. 

Ова може да е резултат на специфичната целна група на анкетата, но и на назначените пилот-локации, кои 

имаат своја карактеристична демографска динамика. 

Во однос на возраста постојат големи разлики во примерокот, кои се движат помеѓу 51,2 години во просек 

(Литванија) и 59,4 години (Украина). Кај литванскиот примерок, само 28 % од испитаниците имаа над 60 

години, што е нешто пониско од националниот просек од 33 %. Во исто време, во Унгарија 41 % од 

примерокот е далеку над националните 26 %. Уделот на испитаниците над 60 години беше највисок во 

Украина со 53 % (види Слика 1). И унгарскиот и украинскиот феномен може да се објаснат со спецификите 

на анкетираните населби, бидејќи во зградите со повеќе станови што се во урбаните области со ниски 

приходи уделот на постари луѓе е поголем. Исто така, луѓето кои припаѓаат на оваа возрасна група имаат 

повеќе време и изгледаат поподготвени да одговорат на анкетите. 

 

Слика 1 – Удел на испитаници постари од 60 години  

Ваквата старосна структура има директна последица врз другите демографски карактеристики на 

примерокот, како, на пример, бројот на деца и големината на домаќинството на испитаниците. Огромно 

мнозинство од испитаниците (80 % во сите земји) живеат во домаќинства без деца. Во унгарскиот 

примерок, процентот на домаќинства без деца достигна речиси 90 %. Спротивно на тоа, во Бугарија 25 % 

од домаќинствата имале деца, што е, всушност, повисок процент од националниот просек (19 %) (види 

Слика 2 за детали). 
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Слика 2 – Удел на домаќинства со или без деца  

Структурата на семејството е важна од перспективата на тековната анализа, бидејќи примерокот во овој 

случај не ни дозволува да ги разгледаме проблемите со енергетската сиромаштија што се специфични за 

големите семејства со деца. 

Конечно, уделот на домаќинствата со едно лице е важна варијабла. Луѓето кои живеат сами имаат 

драстично помала веројатност да се справат со кризи, да плаќаат сметки (вклучувајќи ги и сметките за 

енергија) или да покријат инвестиции за енергетска ефикасност. Овде се издвојува Унгарија, каде што 47 

% од анкетираните домаќинства се со едно лице, во споредба со националниот просек од 31 %. 

Литванскиот примерок, исто така, има висок процент од 45 % на домаќинства со едно лице, иако тој не е 

многу поговисок од националниот просек од 40 %. Домаќинствата со едно лице се помалку во Бугарија (18 

%, пониско од националниот просек, кој е сличен на оној на Унгарија). Во Северна Македонија и Украина, 

процентот на домаќинства со едно лице беше значително поголем од просекот: 30 % во Северна 

Македонија, каде што официјалниот просек е под 10 %, и 29 % во Украина, каде што националниот просек 

е 18,7 %, а регионалниот просек во Одеса – каде што се наоѓаат пилот-зградите – е малку над 10 %. 

1.4. Финансиска состојба на домаќинствата 

Приходите на анкетираните во голема мера зависат од нивната старосна структура. Постарите 

испитаници имаат помали приходи од помладите. Се чини дека разликата е најголема во Литванија, а 

најмала во Украина. Просечниот литвански испитаник над 60 години имал месечен приход од 343 евра, 

додека кај тој под 60 години приходот изнесувал 693 евра5. Во Украина испитаниците над 60 години 

имале просечен месечен приход од 169 евра, додека за оние под 60 години просекот бил 186 евра. 

Сепак, се чини дека големите разлики во една земја не се директно поврзани со субјективната 

финансиска проценка на домаќинствата. Постарите домаќинства, всушност, биле најзадоволни од својот 

приход во Литванија, а најмалку во Украина, но генерално испитаниците постари од 60 години се многу 

помалку задоволни од својата финансиска состојба. Гледајќи го нивото на финансиско задоволство во 

 

5 Изедначен приход на домаќинство по лице. 
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целиот примерок, највисоката стапка е во Литванија – нешто повеќе од 20 % од примерокот рекле дека 

живеат удобно со својот сегашен приход – а најниска во Северна Македонија и Украина. Ова е веројатно 

донекаде поврзано со фактот што приходот во Литванија е највисок, додека во Украина е најмал. Во 

Северна Македонија приходот на испитаниците под 60 години достигна 374 евра во просек, што е само 

малку повеќе од половина од вкупниот просек во литванскиот примерок. 

 

Слика 3 – Субјективна оценка на благосостојбата  

Како што се гледа во анализата во Глава 2 и 3, домаќинствата со повисоко ниво на приходи не се нужно 
позадоволни со својата финансиска состојба отколку домаќинствата со пониски приходи. Она што се 
чини дека посилно влијае врз субјективната оценка на финансиската состојба е нивото на образование. 
Се чини дека испитаниците со завршено високо образование се позадоволни од оние без образование. 

Невработеноста игра важна улога само во неколку земји од примерокот, најмногу во Македонија. Тука 12 
% од домаќинствата имаат невработен член, за разлика од Унгарија со само 2 %.6 Овој податок се совпаѓа 
со националната статистика, каде што има слични тенденции, иако бројките некаде се малку повисоки 
(на пример, во септември 2021 година, според Еуростат, стапката на невработеност во Унгарија беше 3,8 
% , во Бугарија 5,5 %, а 6,7 % во Литванија). Овие релативно ниски бројки на невработеност го одразуваат 
недостигот на работна сила во многу земји во постсоцијалистичките региони, и покрај економските 
тешкотии за време на пандемијата. 

 

 

6 Забележете дека уделот на испитаниците кои се невработени во примерокот не е еднаков на стапката на 
невработеност, бидејќи стапката на невработеност се мери кај лицата кои се активни на пазарот на трудот, а 
не кај целото население. 
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Табела 1 – Удел на домаќинства со невработен член  

 
Буг. Унг. Лит. Mак. Укр. Вкупно 

Во домаќинството има 
невработен член  

4 % 2 % 6 % 12 % 6 % 6 % 

Степенот на образование е уште еден фактор кој може да влијае врз енергетската сиромаштија. Следните 

бројки ги покажуваат испитаниците со основно, средно и високо образование.7  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нивото на образование во примерокот е неверојатно високо во Украина (66 % со завршено високо 

образование), но исто така е изненадувачки високо во Северна Македонија (47 % со завршено високо 

образование) и Бугарија (43 % со завршено високо образование) – и двете значително повисоки од 

 

7 Скалата со три степени на образование го упростува приказот на образовното ниво во секоја држава за да се 
овозможи споредба.  

Слика 4 – Удел на испитаници со основно средно и високо образование во секоја од анкетираните држави 

7%

55%

38%

Литванија

основно средно високо

12%

69%

20%

Унгарија

основно средно високо

9%

45%

47%

Македонија

основно средно високо

2%

56%

43%

Бугарија

основно средно високо

2%

33%

66%

Украина

основно средно високо
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националниот просек. Само во унгарскиот примерок степенот на образование е понизок од националниот 

просек, особено на ниво на Будимпешта, што покажува дека примерокот се фокусира на областите со 

понизок статус во градот. 

Врз основа на факторите презентирани погоре, можеме да изготвиме социјален профил на анкетираната 

популација во петте пилот-земји. 

 Буг. Унг. Лит. Mак. Укр. 

Возраст Средовечни Постари Помлади Постари Постари 

Деца 
Многу деца Малку деца Умерен број на 

деца 
Умерен број на 
деца 

Малку деца 

Структура на 
домаќинство 

Поголеми 
семејства 

Висок степен 
на самци 

Висок степен 
на самци 

Средна, но 
повеќе самци 
од 
националниот 
просек 

Средна, но 
повеќе самци 
од 
националниот 
просек 

Субјективна 
проценка на 

приходите  

Среден приход  Среден приход  Мешана 
диструбуција 
на приход  

Посиромашни Посиромашни 

Образование 
Високообразо
вани 

Помалку 
образовани 

Високообразо
вани  

Високообразо
вани 

Високообразо
вани 

Комплексен 
профил  

Активна 
популација со 
умерен 
приход  

Постара, ниска 
средна класа  

Мешовит 
социјален 
состав 

Постари, 
образовани, 
со финансиски 
проблеми  

Постари, 
образовани, 
со финансиски 
проблеми 

Табела 2 – Социјален профил на анкетираната популација во петте пилот-држави  
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1.5. Згради и населби 

Иако населбите во кои се наоѓаат избраните згради не се во фокусот на анкетата, сепак може да се дадат 

некои општи забелешки врз основа на добиените резултати. Можеме да забележиме дека луѓето што се 

вселиле по 2015 година се обично помлади, малку побогати и имаат повисоко ниво на образование од 

претходните станари. Социо-економските карактеристики на новодојдените сугерираат стабилна, 

стагнирачка област на сите анкетирани локации, но дефинитивно не во урбаните сиромашни маала. 

Промените во општествениот состав на жителите се во согласност со националните трендови, бидејќи 

помладите насекаде имаат повисоко ниво на образование. Слично на тоа, очигледен е „ефектот на 

приватизацијата“, бидејќи многу од поранешните жители можеа да ги купат своите домови во процесот 

на приватизација по намалена цена, додека новодојдените требаше да ги купат своите станови на пазарот, 

поради што беше потребно повисоко ниво на приходи отколку што многу од постарите жителите го имаат. 

Самите згради се во променлива состојба. Ова е резултат на методот на земање примероци: пилот-

партнерите избраа згради со станари со пониски приходи, каде што редовното одржување честопати е 

тешко и/или со параметри за енергетска ефикасност што се полоши од просекот. Ниту една од испитаните 

згради не претрпела значително реновирање за енергетска ефикасност. 

Процесот на селекција резултираше со следните типови на згради во петте пилот-локации. Фотографиите 

се илустрации за типовите на зградите и не се фотографии од конкретните згради кои беа анкетирани. 

Бургас, Бугарија  

Типот на греење беше главен изборен критериум во Бугарија, каде што беа вклучени згради со и без парно 

греење. Овде анкетираните згради се лоцирани во три населби, ниту една не е попрестижна од другите.  

Сеопфатни карактеристики на примерокот

Податоците ја нагласуваат 
важноста на возраста како 

решавачки фактор кој влијае врз 
финансиската состојба, а со тоа, 
и врз ранливоста на постарите 

испитаници

Иако големината на 
домаќинството честопати е 
фактор за одредување на 

енергетската сиромаштија, 
примерокот не ни дозволува да 

го разгледаме прашањето за 
многудетните семејства. Сепак, 
ова го покажува и заедничкиот 

карактер на урбаната 
сиромаштија, која е 
поконцентрирана во 

домаќинства со едно лице/еден 
хранител

Стапката на невработеност е 
релативно ниска насекаде и не 

може да покаже конкретно 
влијание врз енергетската 

сиромаштија за целите на оваа 
анализа
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Слика 5 – Типични станбени згради во Бургас, Бугарија (илустрација на избраните типови згради). Извор: 
сопствен фотоматеријал  

Будимпешта, Унгарија  

Во Унгарија беа анкетирани три типа згради кои се типични за повеќесемејно домување во Будимпешта: 

1. Згради изградени пред Втората светска војна со традиционални градежни технологии. 

2. Згради изградени во 1950-тите и 1960-тите со тули и индустријализирани блокови. 

3. Згради во најголемиот станбен комплекс во дистриктот изградени од префабрикувани бетонски 

панели (метод на изградба LPS, односно со големи панелни системи) во 1970-тите. 

Тие се наоѓаат во три посебни населби во Дистриктот 3 во Будимпешта. Ниту една од трите населби не се 

смета за „сиромашно маало“ или сериозно маргинализиран кварт, иако има многу сиромашни жители. 

Зградите беа избрани врз основа на таканаречената „кризна мапа“, која му беше достапна на пилот-тимот 

кој ги истакна оние станбени блокови во градот кои страдаат од социјална депривација врз основа на 

неколку социјални фактори (на пр., невработеност, ниво на образование, удел на општинските станови и 

сл.). Жителите на панелните згради во Будимпешта – кои учествуваа со 50 % во унгарскиот примерок – 

имаат тенденција на пониски приходи, а понекогаш и се помалку образовани. Оваа половина од 

примерокот вклучува панелни згради лоцирани на периферијата, што исто така ги зголемува можностите 

нивните станари да имаат понизок социо-економски статус. 
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Слика 6 – Типични станбени згради во Будимпешта, Унгарија (илустрација на избраните типови згради). 
Традиционални од пред Втората светска војна (горе), 1950-1960 години (средина), голем станбен блок изграден 
со технологија на панели (долу). Извор: сопствен фотоматеријал  

Таураге и Кајшидорис, Литванија  

Литванија избра: 

1. Згради од тули со парно греење 

2. Панел-згради со парно греење. 

Двата типа на згради се изградени во социјалистичката ера. Речиси сите згради се приклучени на системот 

за централно греење, но некои домови се исклучени и користат индивидуално греење. Анкетирани беа 
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два мали града (Таураге и Кајшидорис), во кои се лоцирани зградите што беа анкетирани. Анкетата опфати 

различни населби. Ги опфати речиси сите станбени згради во Кајшидорис, и оние што сè уште не беа 

изолирани во Таураге. Двете категории на згради немаат дистинктивни карактеристики, ниту социјални 

ниту технички од гледна точка на енергетската ефикасност. И двете се типични видови станбени згради во 

земјата. 

 

 

Слика 7 – Типична повеќесемејна станбена зграда во Таураге и Кајшидорис, Литванија (илустрација на 
избраните типови згради). Извор: сопствен фотоматеријал  

Општина Карпош во Скопје, и Кавадарци, Северна Македонија  

Во Северна Македонија при изборот на зградите беше земена предвид само годината на градба, со што 

беа создадени две категории: 

1. Згради изградени пред 1965 година 

2. Згради изградени помеѓу 1965 и 1980 година. 
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Во втората категорија се очекуваше да домуваат повеќе луѓе со мали приходи. Избраните згради се наоѓаат 

во две општини, Карпош и Кавадарци. Карпош е една од 10-те општини во главниот град Скопје. Кавадарци 

е град со 118 станбени згради; избраните згради се на различни места низ градот. Целата територија на 

Општина Карпош е поврзана со централно парно, така што сопствениците имаат можност да го користат 

или да не го користат. Сопствениците на домови во Кавадарци немаат достапно централно греење и 

единствената опција на располагање им е индивидуалното греење. 

 

        

Слика 8 – Типични станбени згради во Карпош, Скопје, и во Кавадарци, Северна Македонија (илустрација на 
избраните типови згради). Извор: сопствен фотоматеријал  

 

Одеса, Украина  
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Во Украина анкетата беше спроведена во градот Одеса. Беа избрани три главни типа на згради: 

1. Згради од 5 ката, наречени „хрушчовки“, изградени помеѓу 1957 и 1985 година 

2. Згради од 9 ката, изградени од монтажни градежни панели 

3. Згради од 16 ката (висококатници). 

Според социјалните показатели, во Одеса нема конкретни населби со сиромашни квартови, но зградите 

беа избрани врз основа на стапката на заостанати долгови која е поголема од просечната. Зградите се 

наоѓаат во три области: Киевски, Малиновски и Суворовски. 

   

 

Слика 9 – Типични станбени згради во Одеса, Украина (илустрација на избрани типови згради). Петкатница 
„хрушчовка“ (горе), 9-катница од градежни панели (средина) и 16-катна висококатница (долу). Извор: Wikimedia 
Commons 

Резултатите од анкетата ја отсликаа претпоставката дека жителите со високо образование или високо 

ниво на приходи претпочитаат одреден тип згради. Во Унгарија, на пример, постои хиерархија на 

престиж помеѓу типовите згради, при што во традиционалните згради од тули домуваат пропорционално 

малку подобро образовани испитаници и испитаници со повисоки приходи. Во исто време, таква 

корелација не може да се воспостави во Северна Македонија, додека во Украина шемата е прилично 
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контрадикторна: жителите во високите згради (згради од 16 ката) имаат тенденција да бидат малку 

поимотни, додека другите два типа згради привлекуваат релативно повеќе жители со завршено високо 

образование. 

Во однос на состојбата на зградата, можеме да се потпреме само на субјективната оценка од анкетарите, 

бидејќи немавме можност анкетата да ја поврземе со техничките ревизии. На следната слика е 

претставена надворешната евалуација на зградите од анкетарите. 

 

 

Слика 10 – Состојбата на зградите според оценката на анкетарот 

Мислењето на анкетарот не ни дозволува да направиме споредба меѓу земјите, бидејќи анкетарите 

најверојатно ги оценуваат зградите споредувајќи ги со типична зграда во дадената земја. Наместо тоа, 

бројките ја илустрираат состојбата на зградите во споредба со сличните на нив на истата локација. Во 

однос на социјалниот состав на зградите, гледаме значајна поврзаност меѓу финансиската состојба на 

испитаникот и состојбата на градбата. Во три земји – Бугарија, Северна Македонија и Литванија – 

испитаниците со помал приход имаат поголема веројатност да живеат во згради за кои анкетарот утврдил 

дека се во незадоволителна состојба. 

Во однос на големината на живеалиштето, примерокот изгледа многу избалансиран, каде што се издвојува 

само Бугарија. Овде просечната големина на живеалиштето е за 20-25 м2 поголема од становите во 

четирите преостанати земји.  
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Слика 11 – Просечна големина на живеалиштата  

На крајот го испитавме системот за греење на зградите. Ова е клучен фактор за енергетската сиромаштија, 

бидејќи силно влијае врз трошоците за греење, а исто така и врз способноста на домаќинството да ја 

регулира својата потрошувачка. Го разгледавме користењето на централното греење, кое може да биде 

еколошки, но прилично нефлексибилен начин на греење, кој честопати тешко се регулира и приспособува 

на вистинската потреба во домот. 

Утврдивме големи варијации помеѓу земјите, што е резултат на различните стратегии за земање 

примероци (види погоре). Во Украина и Литванија огромно мнозинство од домаќинствата живеат во 

згради со централно греење, додека во Бугарија само една петтина од испитаниците имаат пристап до 

централно греење. Унгарскиот и македонскиот примерок се некаде помеѓу. 
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Слика 12 – Уделот на домови што користат централно греење 

Во секоја земја, домаќинствата можеле или сè уште можат да го напуштат системот за централно греење, 

дури и кога тоа е доминантна форма на греење во зградата. Во нашиот примерок, 15-17 % од 

домаќинствата во Бугарија и Литванија избрале да го сторат тоа. Овие домаќинства можеле да изберат 

алтернативни извори на греење, како електрично, греење со клима-уред, па дури и на дрва. Иако оваа 

стратегија овозможува голема флексибилност за домаќинството, таа негативно влијае врз животната 

средина во многу сегменти. 

Ако ја погледнеме општата слика за греење земја по земја, може да се види дека домаќинствата кои не 

користат централно греење како примарен извор на греење често избираат индивидуални електрични 

решенија или клима-уреди за греење. И двете опции се остварливи и се претпочитаат во јужните земји, 

како што е прикажано подолу на графиконите. 
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Бугарија

Клима уред

Централно градско греење

Клима уред

Друго

Унгарија

Индивидуално на гас

Централно градско греење

Друго
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Станбените згради во Македонија се издвојуваат по нивната употреба на дрва и јаглен за греење, што 

поретко се среќава на други места. Во Унгарија се издвојува важноста на греењето на гас, што овозможува 

индивидуално греење на живеалиштата. 

Потрошувачката на гориво значително се разликува меѓу земјите членки на ЕУ и придружните земји. 

Цврстите горива, како јагленот и биомасата, повеќе се користат во Централна и Источна Европа отколку во 

Западна Европа. Ако одблиску се погледнат поединечните земји членки во овие региони, станува јасно 

дека употребата на цврсти горива е исто така нерамномерно застапена во самите држави. Руралните и 

приградските области имаат поголема тенденција да зависат од такви горива. Главната причина за 

користење на овие горива е недостигот на современи енергетски услуги, како што се гас и обновливи 

извори, како и недоволна енергетска инфраструктура. 

Нашата анализа на физичките карактеристики на нашиот примерок, која дава увид во станбени згради со 

поголем удел на енергетски сиромашни домаќинства од просечниот, е сумирана во следната табела:  

Табела 3 – Анализа на физичките карактеристики на нашиот примерок  

 Буг. Унг. Лит. Mак. Укр. 

Избрани 
типови 
згради  

Бургас:  

• Панели со 
ЦГ 

• Панели без 
ЦГ 

 
Без изолација  

Будимпешта:  

• Пред 
Втора св. 
војна, 
традицион
ални  

• 50-60-ти г. 
тули и 
блокови 

• 1970-ти 
панели 

Кајшодрис и 
Таураге: 

• Тули 

• Панели 
 
Без изолација  

Карпош 
(Скопје) и 
Кавадарци: 

• Пред 1965 

• 1965-1980 
 
Без изолација  

Одеса:  

• 5-катни 
„хрушчовк
и“  

• 9-катни со 
панели  

• 16-кати со 
панели  

 
Без изолација  
 

Слика 13 – Главните начини на греење во петте држави 

Македонија

Индивидуално електрично

Централно градско греење

Печка

Клима уред

Литванија

Централно греење

Централно градско греење

Друго

Украина

Централно градско греење

Друго
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Без изолација 

Состојба на 
зградите 

според 
анкетарот  

Прифатлива/ 
Лоша 

Прифатлива Мешана Најпроблемат
ична 

Прифатлива/ 
Лоша 

Просечна 
големина на 

живеалиштето  

71,5 m² 51,5 m² 48,7 m² 57,8 m² 55,4 m² 

Видови 
греење  

Централно 
греење и 
индивидуално 
(клима-уред, 
струја) 

Централно 
греење и 
индивидуално 
(гас) 

Централно 
греење и 
индивидуално 
(централна 
инсталација за 
гас) 

Централно 
греење и 
индивидуално 
(клима -уред, 
струја, цврсти 
горива) 

Претежно со 
централно 
греење 

  

Општи забелешки

Енергетската сиромаштија во станбените
згради често се појавува во стабилни 

населби, каде што населението е мешано

Жителите на колективните станбени згради 
во регионот користат различни методи за 
греење, вклучувајќи дури и цврсти горива 

како дрво и јаглен во Северна Македонија, 
што е многу различно од изворите на 

греење типични за Западна Европа
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2. Енергетска сиромаштија во станбените згради во ЦИЕ, 
ЗНД и балканските земји  

2.1. Што е енергетска сиромаштија? 

Енергетската сиромаштија не е исто што и сиромаштија со приходи. Иако сиромаштијата со приходите 

е важен фактор, енергетската сиромаштија заслужува своја дефиниција бидејќи за неа треба да се решат 

конкретни прашања поврзани со енергијата. Домаќинствата може да станат енергетски сиромашни дури 

и ако не се сиромашни со приходи само поради техничката состојба на нивното живеење – на пример, 

можеби живеат во поголеми станови со лоша изолација или имаат пристап само до поскапи извори на 

греење, како што е електричната енергија. 

Во Европа, енергетската сиромаштија е предизвикана, пред сѐ, од комбинацијата на ниски приходи, 

високи цени на енергијата и лоши енергетски карактеристики на зградите [1]. Овие причини за енергетска 

сиромаштија не се исклучуваат една со друга и може да се појават истовремено. Покрај тоа, во одредени 

области може да постои и недоволна ценовна достапност на енергијата. 

Енергетската сиромаштија тешко се дефинира, како што може да се види од најразличните дефиниции за 

неа и несигурноста на споредбите што се прават на меѓународно ниво. Сепак, зголемената свест кај 

креаторите на политиките и граѓанското општество за влијанието на енергетската сиромаштија и 

недостигот од заедничка дефиниција и систем за следење, придонесоа овие прашања да бидат во 

средиштето на политичката агенда во ЕУ. 

Во 2021 година, Европската комисија основа Советодавен центар за енергетска сиромаштија (EPAH) [2], кој 

има за цел да им помогне на научниците и креаторите на политиките да воспостават заедничко разбирање 

за концептот на енергетска сиромаштија и да изготват мерки против неа. Според Центарот, „соодветното 

греење, ладење, осветлување и енергија за напојување на домашните уреди се основни услуги потребни 

за гарантирање енергетски ефикасни домови и пристоен животен стандард, топлинска удобност и здравје 

на граѓаните. Енергетски сиромашните домаќинства доживуваат неадекватно ниво на овие основни 

енергетски услуги“. Недекватното ниво на услуги може да произлегува од финансиски или од технички 

причини или од комбинација на двете. 

На почетокот на 2022 година, членовите на Европскиот парламент за првпат предложија дефиниција за 

енергетска сиромаштија во рамките на ЕУ [3]: 

„Домаќинства во децил со најнизок приход чиишто трошоци за енергија двојно повеќе го надминуваат 

средниот однос помеѓу трошоците за енергија и расположливиот приход, откако се одбиени 

трошоците за домување“.  

Со оглед на фактот што енергетската сиромаштија е повеќедимензионален феномен кој може да се мери 

на неколку начини, постојат повеќе индикатори за нејзино квантифицирање. Советодавниот центар за 

енергетска сиромаштија на ЕУ објави упатство со четири основни индикатори кои може да се користат за 

мерење на енергетската сиромаштија. Овие индикатори се [4]: 

• Неможноста соодветно да се загрее домот (субјективна проценка на жител) 
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• Заостанати сметки за енергија8 

• Висок удел на трошоците за енергија: удел на домаќинствата со трошоци за енергија двапати 

повисоки од националната средна вредност (2 М) 

• Ниска апсолутна потрошувачка на енергија или „скриена енергетска сиромаштија“ – удел на 

домаќинства со енергетски трошоци под половина од националната средна вредност (М/2). 

Како што покажува оваа листа, некои показатели го опишуваат недостатокот на задоволителна удобност 

во домот (неспособност да се загрее домот), додека други показатели укажуваат на ценовната 

достапност на енергијата – или манифестирана во форма на заостанати сметки за комунални услуги или 

во непропорционални трошоци за енергија во споредба со приходот на домаќинството (2 милионa). 

Различните индикатори укажуваат на различни појави. Индикаторот 2M се фокусира првенствено на 

домаќинствата кои се принудени да трошат многу голем дел од својот приход на енергија, поради нивните 

ниски приходи и/или поради високите трошоци за енергија; додека индикаторот М/2 може да ги покаже 

домаќинствата кои штедат енергија поради недоволното загревање. Дополнително, различните 

индикатори засегаат различни целни групи: додека одредени индикатори се клучни во урбан контекст, 

други се појавуваат повеќе во руралните средини. Слично на тоа, додека некои показатели најмногу 

упатуваат на пензионери самци, други се почувствителни на семејствата со деца. 

Имаше неколку други обиди да се развие индикатор кој на вистински начин ќе ја опфати суштината на 

проблемот, како што е индикаторот за „Ниски приходи, високи трошоци (LIHC)“; сепак, овие се прилично 

комплицирани мерења.9  Тешкотијата на сите мерења е како да се обезбеди доволно софистицирана 

дефиниција, како и да се имаат достапни податоци што ќе можат да се користат. На пример, методот LIHC 

ги опфаќа димензиите на удобност на домот и ценовната достапност кај енергетската сиромаштија, 

бидејќи го зема предвид приходот што му останува на домаќинството откако се платени сметките за 

енергија, а исто така и количината на енергија што е потребна за загревање на домот. Сепак, примената 

на таков индикатор бара прилично огромно количество податоци, поради што ретко се користи во 

практика.  

Додека повеќето европски земји немаат официјални национални дефиниции за енергетската 

сиромаштија, достапни се статистички податоци кои се потпираат на примарните индикатори што се 

претставени погоре. 

Слика 13 ги визуализира овие статистики, за да овозможи споредба меѓу пилот-земјите. 

 

8 Овие два показатела се мерат на компаративен начин со статистиката на Европската Унија за приходи и 
услови за живеење – EU SILC. 
9 На пр., индикаторот Низок приход, високи трошоци: домаќинството се смета за енергетски сиромашно кога: 
1) потребните трошоци за гориво се над националното просечно ниво (приспособени според типот на 
зградата, големината на станот и составот на домаќинството) и 2) доколку би ја потрошило потребната сума, 
би останало со приход која е под официјалната линија на сиромаштија. 
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Слика 14 – Индикатори на енергетска сиромаштија во проектните држави10 

Јазот на енергетската сиромаштија во Европа  

Иако европската економска интеграција ветуваше конвергенција на новите земји членки со старите, сè 

уште постојат разлики во рамките на ЕУ и, генерално, меѓу западносеверниот и југоисточниот дел на 

Европа, во однос на цените на енергијата, приходите на домаќинствата и ефикасноста на зградите и 

домашните уреди. Ова се должи на многу економски, историски и политички причини и води до 

значителни нееднаквости меѓу земјите членки во однос на степенот до кој домаќинствата се изложени на 

енергетска сиромаштија. Ова се гледа и во географската распространетост на неможноста домовите во 

Европа да бидат соодветно затоплени, како што е прикажано подолу на Слика 14.11  

 

10 Податоците поврзани со неможноста соодветно да се загрее домот за Бугарија, Унгарија и Литванија се 

преземени од најновите податоци на Евростат. 

(<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang=en>); другите податоци се од 

Советодавниот центар за енергетска сиромаштија (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-

/ddn-20211105-1>). Најновите податоци за Северна Македонија и Украина се од неодамнешната студија 

објавена во Енергетската заедница  [6]. 
11 <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1>  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
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Слика 15 – Географска распределба на неможноста на домаќинствата да ги затоплат своите домови во Европа  

Сепак, во текот на последната деценија имаше промени, како мало намалување на енергетската 

сиромаштија во западноевропските земји и поголем пад на цените во Централна Европа [6]. Слика 15 го 
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илустрира променливиот тренд на уделот на домаќинства кои не можат да го затоплат своето живеалиште 

во зима во регионот на ЦИЕ и во 27-те земјите на ЕУ, дадено во просек. 

 

 

Слика 16 – Неможност да се загреат домовите во зима, во регионот на ЦИЕ, во периодот 2011 и 2020 

Останува прашањето – кои се основните фактори што придонесуваат за овие разлики во енергетската 

сиромаштија во Европа? Како што беше елаборирано во извештајот на ComAct D1.1 [1], најважните 

причини за повисоките стапки на енергетската сиромаштија во регионите на ЦИЕ, ЗНД и Балканот се 

пониските приходи и полошата состојба на станбениот фонд. На ова се надоврзува и употребата на 

неефикасни горива, социјалните и економските ефекти од приватизацијата и неуспесите на политиките, 

чиј израз е малиот дел од домаќинствата кои добиваат додатоци за домување. Интересно е што јазот во 

енергетската сиромаштија постои и покрај пониските цени на енергијата во постсоцијалистичките и 

постсоветските региони. 

Нивото на енергетска сиромаштија во примерокот според различни индикатори  

Истражувањето ComAct имаше за цел да ги истакне главните фактори за енергетската сиромаштија во 

регионот. За да се постигне таа цел, прво требаше да се идентификуваат енергетски сиромашните 

домаќинства. За ова, дефиниравме листа на потенцијални индикатори за енергетска сиромаштија што 

може да се пресметаат со помош на податоците од истражувањето. Овие индикатори се12: 

 

12 Еден од највообичаените индикатори за енергетска сиромаштија е уделот на домаќинствата што имаат 

заостанати сметки за комунални услуги. Но во нашиот примерок, овој индикатор беше незначителен. 
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1. Неможност домовите да одржуваат соодветно ниво на топлина зиме: ова е општопризнат 

примарен индикатор за енергетска сиромаштија што има субјективна карактеристика (дали луѓето 

чувствуваат дека можат или не можат да ги загреат своите домови) и параметар за ценовната 

достапност кој го зема предвид финансискиот капацитет на испитаниците.  

2. Неможноста домовите да одржуваат соодветна разладеност лете: како што се зголемуваат 

климатските промени така топлотните бранови го загрозуваат здравјето на сѐ поголем број луѓе, 

истакнувајќи ја сѐ поголемата важност од разладување на домовите. 

3. Уделот на домаќинствата чии трошоци за енергија надминуваат 15 % од нивниот приход: овој 

индикатор е близок до погоре опишаниот показател 2М, но бидејќи немаме точни информации за 

средната стапка на енергија и односот на приходите во пилот-градовите, моравме да поставиме 

заеднички праг кој е близок до средните стапки во повеќето европски држави. 

4. Сооднос трошоци за енергија – приходи: ова не покажува дали домаќинството е енергетски 

сиромашно или не, но ни овозможува да го процениме степенот на проблемот со ценовната 

достапност со кој се соочува домаќинството. 

Бидејќи истражувањето немаше за цел да биде статистички репрезентативно, тоа не може да обезбеди 

докази за прецизната стапка на енергетска сиромаштија во колективните станбени згради во пилот-

државите. Исто така, со оглед на тоа дека во секоја пилот-држава земањето примероци се базираше врз 

малку различни критериуми – во зависност од достапноста на податоците за населението – бројките не ги 

прикажуваат нужно разликите меѓу државите во однос на нивото на енергетска сиромаштија. Наместо да 

дава тврдења за нивото на енергетска сиромаштија на нашите пилот-локации, овој Водич има за цел да ги 

истражи причините и карактеристиките на енергетската сиромаштија на секоја пилот-локација, правејќи 

споредби на различни групи во рамките на секој примерок, наместо да ги споредува примероците едни 

со други. Во зависност од тоа кој индикатор е избран, уделот на енергетски сиромашните домаќинства 

секаде е различен. Како и да е, извонредно високите стапки на двата показатела за удобност во Украина 

– видете ја Слика 16 подолу – имплицираат дека постои исклучително сериозно прашање на енергетската 

сиромаштија во Одеса, барем кај зградите и/или населението слични на оние опфатени што беа опфатени 

во истражувањето. 

Слика 16 ги прикажува нивоата на енергетска сиромаштија во петте пилот-локации врз основа на 

резултатите од истражувањето. 
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Слика 17 – Нивото на енергетска сиромаштија во петте пилот-локации врз основа на резултатите од анкетата  

Податоците, исто така, истакнуваат дека субјективната топлинска неудобност на жителите е секаде 

повисока отколку што покажува индикаторот за енергетска сиромаштија – уделот на домаќинствата кои 

трошат повеќе од 15 % од својот приход на енергија. Дополнително, според националните податоци, во 

Унгарија и Литванија се чини дека е многу потешко домот да се одржи пријатно разладен во лето отколку 

да се одржува доволно топол во зима, со оглед на тоа дека клима-уредите не се толку распространети, 

особено меѓу населението со ниски примања. 
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Бројките погоре покажуваат дека само неколку домаќинства може да се сметаат за енергетски сиромашни 

според сите различни аспекти. Повеќето се погодени само од еден вид. Ова може да е резултат на 

различните стратегии што ги имаат домаќинствата: некои настојуваат да ги намалат трошоците за 

комунални услуги (затоа трошат помал дел од нивниот приход на сметки за енергија), но со тоа го 

жртвуваат својот топлински комфор, или, пак, можеби не можат правилно да ги загреат своите станови. 

Понатаму, може да се разликуваат техничките карактеристики на зградите: додека некои домаќинства 

дури и би имале доволно приходи за да ги платат сметките за комунални услуги, лошите енергетски 

параметри на зградата, во комбинација со нерегулираниот систем за централно греење, го 

оневозможуваат удобното загревање на просториите. 

Слика 19 го прикажува учеството на домаќинствата со недоволно загреано живеалиште. Анализата се 

заснова врз две прашања: во првиот случај, испитаниците беа прашани за температурата во дневната соба 

во текот на зимата, додека во вториот случај прашањето беше дали сите простории (освен бањите, 

гардероберите и сл.) се загреваат во зима. 
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Слика 19 – Уделот на недоволно загреани станови, измерено на двата начина 

Слика 20 го прикажува уделот на домаќинствата кои морале да ги ограничат своите трошоци за основни 

добра (на пр., храна, лекови итн.) за да можат навреме да ги платат сметките за комунални услуги. Овој 

индикатор може да се толкува како ценовна достапност врз основа на самопроценка на испитаниците. 
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Слика 20 – Удел на домаќинства што морале да го ограничат трошокот за основни добра  
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2.2. Фактори што предизвикуваат енергетска сиромаштија: ранливи 
домаќинства и фактори на ризик 

Една од најважните истражувачки цели на анкетата беше да се откријат најрелевантните фактори што 

доведуваат до енергетска сиромаштија. Овој обид може да помогне и во идентификувањето на оние 

социјални групи и типови на згради кои имаат најголем ризик од енергетска сиромаштија. Паралелно, 

можеме да добиеме увид и во причините за енергетската сиромаштија – без разлика дали таа е 

предизвикана од недостиг на приходи, лоша физичка состојба на зградите, проблеми со греењето, па дури 

и од специфична демографија на домаќинствата. 

Литературата за енергетската сиромаштија нагласува дека таа може да настане од повеќе причини и да 

влијае врз различни групи луѓе. 

 

Слика 21 – Предизвикувачи на енергетска сиромаштија и клучни индикатори.  

Извор: Извештај на Insight 2015 [5] 

Во анкетата ги анализиравме ефектите од следните фактори за енергетска сиромаштија:  

• Социјални фактори: 

 Финансиска ситуација  

 Возраст 

 Структура на домаќинството, број на деца  



 
 

39 
 

• Физички фактори: 

 Начин на греење  

 Карактеристики на зградата  

 Големина на живеалиштето 

Од методолошки причини 13 , како индикатор за споредба на влијанието на различните фактори го 

избравме односот цена – приходи, иако тоа не е најсовршениот показател за енергетска сиромаштија. 

Некои обрасци беа заеднички за петте пилот-земји (на пр., приход или возраст), додека, пак, други 

фактори или не се споредливи поради малку различните примероци (на пр., типот на греење) или зависат 

од специфичниот контекст на државата. 

Во следниот дел се прикажани главните фактори на ризик за енергетска сиромаштија во секоја земја и 

предлозите за потенцијални целни групи на мерките против енергетската сиромаштија. 

Финансиските аспекти на енергетската сиромаштија  

Во согласност со резултатите од претходните истражувања (на пр., СЗО, 2022 година), нашите податоци 

укажуваат на тоа дека најважната причина за енергетската сиромаштија е ниското ниво на приходи. Оваа 

поврзаност е највидлива во делот на ценовната достапност: во сите земји, тоа има најсилно влијание врз 

тоа колку едно домаќинство троши за енергија во споредба со приходот што го има. Исто така, ниските 

примања ја објаснуваат ранливоста на одредени социјални групи, како што можеме да видиме од 

 

13 Со оваа големина на примерок, би можеле да го анализираме сложениот ефект на различни независни 
варијабли со регресија во случај на континуирана зависна варијабла, како што е односот цена – приход на 
енергија. Другите индикатори се бинарни и може да се анализираат само во две- или тридимензионални 
вкрстени табели, кои овозможуваат споредување на ефектот на две независни варијабли. 
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анализата подолу. Како што покажува следната слика, колку е поголем приходот на домаќинството толку 

е помал делот што го трошат на енергија. 

 

Слика 22 – Сооднос меѓу трошоците за енергија/приходи и приходот во домаќинството 

Удобноста (да се биде во можност да се загреат или разладат домовите) не е толку зависна од приходите. 

Ова може да се објасни делумно со фактот што индикаторите за удобност што ги применивме мерат 

самооценето, субјективно чувство на неудобност, кое можеби не кореспондира со вистинската 

финансиска состојба. Од друга страна, топлинскиот комфор, исто така, може да биде во голема мера 

зависен од техничките параметри, како што е живеење во зграда со слаба енергетска ефикасност. 

Следните слики14 го покажуваат просечниот приход и приходите на енергетско сиромашните домаќинства 

(по лице) врз основа на различните индикатори. Можеме да ја видиме разликата меѓу индикаторите што 

се однесуваат на удобноста и показателите за ценовна достапност, од оние што се класифицирани како 

енергетски сиромашни според индикаторите засновани врз ценовна достапност со значително помал 

приход. Во некои случаи, вредностите се движат помеѓу половина и две третини од просекот, но во 

случајот со Литванија, оние кои трошат повеќе од 15 % од својот приход за енергија имаат приход по глава 

на жител од само една третина од просекот.  

 

 

14 Сите бројки покажуваат изедначен нето-приход по лице. 
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Помалку субјективно мерење за топлинската удобност е температурата на дневната соба во зима. Ако ја 

погледнеме, ќе видиме дека во четири од петте земји, луѓето коишто недоволно го затоплуваат станот 

имаат помали приходи од луѓето што не го прават тоа. 

Нашите резултати покажуваат дека најопштата причина за енергетската сиромаштија е нискиот приход. 

Меѓутоа, за да се изнајдат најефикасни алатки во борбата против енергетската сиромаштија, треба да се 

погледнат и другите причини за проблемот, како и останатите целни групи кои произлегуваат од 

соодносот меѓу приходите и другите фактори. 

Најранлива група се постарите жени  

Најконзистентиот образец што беше идентификуван во нашата анкета е ранливоста на постарите луѓе, 

особено на пензионерите самци. Ова е најупадливо кога зборуваме за ценовната достапност (трошоци за 

енергија повеќе од 15 % од приходот). Во три држави (Бугарија, Унгарија и Северна Македонија) 

веројатноста постарите луѓе да не можат да обезбедат соодветна температура во своите домови е 

значително поголема. Разлики во топлинската удобност меѓу двете возрасни групи можеме да видиме 

насекаде, но во Украина и Литванија оваа разлика се покажа како статистички незначајна. 
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Зошто постарите лица се поизложени на енергетска сиромаштија? Донекаде, причина е фактот што 

пензиите насекаде обезбедуваат значително помал приход, освен во Украина, каде што нашите податоци 

не покажуваат значителна разлика во приходите меѓу возрасните групи. Оттаму, Украина е една од двете 

локации каде што топлинската удобност на постарите домаќинства не е многу полоша од онаа на 

помладите домаќинства. 

Од друга страна, возраста останува силен фактор за енергетска сиромаштија, дури и ако го занемариме 

параметарот на приходите, што укажува дека постојат и други причини од нефинансиска природа. 

Во сите земји на ComAct, испитаниците над 60 години имаат поголема веројатност да живеат сами и/или 

во пропорционално поголемо живеалиште отколку помладите испитаници. Нашата анализа покажува дека 

нискиот приход, живеењето сам и поодминатата возраст влијаат врз ценовната достапност на енергијата 

независно едно од друго, што значи дека живеењето сам го зголемува ризикот од енергетска сиромаштија 

не само кај пензионерите туку и кај помладите. Податоците покажуваат дека ранливоста и на постарите и 

на домаќинства со самци лежи во релативно големиот простор за живеење по лице, што значи повеќе 

површина за загревање, осветлување и слично, од една пензија или плата. Во сите земји, m²/лице е 

сигурен индикатор за енергетската сиромаштија, особено кога станува збор за ценовната достапност. 

Во три земји – Унгарија, Северна Македонија и Украина – постарите испитаници имаат поголема 

веројатност да живеат во згради кои се во полоша техничка состојба, што исто така ја зголемува нивната 

ранливост на енергетска сиромаштија. 
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Слика 24 – Енергетската сиромаштија според старосна група во секоја држава 
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Слика 25 ги илустрира основните фактори на енергетската сиромаштија кои ги прават самците/пензионери 

најпогодената група според резултатите од анкетата. 

 

 

Слика 25 – Основни фактори за енергетска сиромаштија што пензионерите (самци) ги прават најранлива група  

Интересно е што разликите во приходите меѓу постарите и помладите домаќинства се најголеми во 

Литванија. Сепак, тоа не се одразува врз стапките на енергетска сиромаштија. Возраста не игра улога кога 

станува збор за неможноста домовите да се загреат во зима или да се разладат во лето: кај постарите луѓе 

проблемот со ценовната достапност е поголем отколку кај другите, но само кај оние испитаници со 

пониски приходи. Оние со повисоки примања можат да го надминат факторот на возраста. 

Во Бугарија и Северна Македонија се чини дека топлинската удобност во лето е поголем проблем за 

постарите луѓе, без оглед на нивниот социјален статус: ако постарите луѓе не можат да го одржат домот 

разладен, тогаш тие се значително поизложени на енергетска сиромаштија и меѓу поимотните и меѓу 

помалку имотните. Ова може да е поврзано со медитеранската клима во овие земји.15  

 

 

 

15 Дополнителен аспект кој го наведуваат локалните извори може да е високата цена на клима-уредите во 
Република Северна Македонија, што ги прави непопуларни меѓу постарата популација.  
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Слика 26 – Удел на испитаници кои не можат да го разладат својот дом во лето, според старосна група 

 

 

Слика 27 – Удел на домаќинства што користат клима-уред за разладување  
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Стапката на енергетска сиромаштија кај пензионерите самци има силна родова димензија. Уделот на 

жените меѓу пензионерите кои живеат сами и страдаат од прекумерни трошоци за енергија е 85 % низ 

земјите, при што во Унгарија и Украина процентот достигнува 94 %; во целиот примерок е 65 % жени. 

 

Слика 28 – Уделот на жените меѓу енергетски сиромашните постари лица  

Семејствата со деца, општо земено, се сметаат за група изложена на ризик од енергетска сиромаштија [6], 

но имањето деца не се покажа како фактор на ризик во контекст на станбените згради. Причината можеби 

лежи во примерокот, бидејќи повеќето семејства во нашиот примерок имаа само по едно или две деца. 

Имањето деца како негативен фактор би можел да биде поевидентен доколку примерокот вклучуваше 

повеќе семејства со по три или повеќе деца. Жителите на урбаните средини и зградите со повеќе семејства 

генерално имаат помалку деца отколку жителите на помалите населби или областите на агломерација 

(види, на пр., [7], [8]). Затоа, можеби е реалистично да се сугерира дека кај станбените згради, имањето 

едно или две деца не е нужно фактор на ризик за енергетска сиромаштија. 

Физички карактеристики  

Систем за греење  

Иако се чини дека типот на греење помалку влијае врз енергетската сиромаштија отколку приходите и 

возраста, треба да се напомене дека различните извори на греење може да влијаат врз нивото на удобност 

и/или врз ценовната достапност на греењето. Анкетата покажа дека влијанието што го има системот за 

греење многу зависи од локалниот контекст. 

Во Будимпешта, Унгарија, централното греење дава подобри резултати за индикаторите за удобност – го 

намалува нивото на енергетска сиромаштија, но предизвикува проблеми со ценовната достапност. Ако 

направиме вкрстена проверка меѓу влијанието на контролата на потрошувачката и типот на греење, ќе 

можеме да видиме дека централното греење може да биде и многу корисно и многу проблематично, во 

зависност од тоа дали домаќинствата можат или не можат да влијаат врз потрошувачката. Уделот на оние 

кои не можат доволно да го загреат станот е најголем (37 %) кај оние корисници на парно греење кои не 

можат индивидуално да ја контролираат потрошувачката; а најнизок е кај оние кои исто така користат 

85%

15%

Уделот на жените меѓу енергетски 
сиромашните постари лица (цел примерок)

Жени Мажи



 
 

47 
 

парно греење, но можат да ја контролираат својата потрошувачка – само 2,2 %. Корисниците на греење со 

гас се наоѓаат помеѓу двете, но поблиску до полошиот праг на скалата, со 28 %. 

 
 

Слика 29 – Удел на испитаници кои не можеле соодветно да го загреат станот според типот на греење, Унгарија  

Интересно е што ова не важи и за ценовната достапност – контролата врз потрошувачката не влијае врз 

достапноста сама по себе. Постои корелација предизвикана од ефектот на централното греење, но кај 

корисниците на централното греење, оние кои можат да ја контролираат својата потрошувачка не можат 

да штедат многу пари на сметките за електрична енергија. Мора да имаме на ум дека во унгарскиот 

примерок – како и во сите други примероци – беа вклучени згради кои сè уште немаа изолација. Во такви 

случаи, контролирањето на потрошувачката на централно греење на ниво на стан веројатно ќе доведе до 

тоа жителите да го подобрат нивото на удобност наместо да ги намалат трошоците за енергија, што се 

одразува во соодветните индикатори за енергетска сиромаштија. 

Во Бургас, Бугарија, типот на греење има значително влијание врз двата индикатора за удобност. 

Корисниците на клима-уреди се помалку енергетски сиромашни, греењето на електрична енергија значи 

полоша топлинска удобност, додека централното греење е помеѓу двете. Што се однесува до ценовната 

достапност, се чини дека корисниците на клима-уреди повторно се во подобра позиција – од нив, само 7 

% од домаќинствата имаат прекумерни трошоци за енергија (над 15 % од нивниот приход), во споредба 

со 18-19 % од корисниците на друг тип греење. 
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Слика 30 – Енергетска сиромаштија според тип на греење, Бугарија  

Печките и цврстите горива најмногу се користат во Кавадарци во Северна Македонија. Во овој град 

практично никој не користи централно греење, а алтернатива на цврстите горива е индивидуалното 

греење на струја. Користењето на овие електрични уреди подразбира повисоки стапки на енергетска 

сиромаштија отколку користењето на печки (87 %, односно 71 %) во однос на неможноста да се загрее 

домот, но тие подобро се рангираат во однос на ценовната достапност. Додека оние што користат печки 

трошат 25 % од својот приход на енергија, кај жителите кои користат електрично греење бројката е само 6 

%. Во Кавадарци нема значителна разлика во приходите меѓу оние што користат цврсти горива и оние што 

користат индивидуално електрично греење. 

Во Карпош, релативно имотна област во Скопје, можеме да го споредиме централното греење и 

индивидуалното греење на електрична енергија. Во оваа споредба, парното греење се покажа многу 

поефикасно, иако малку поскапо. Ниту еден од корисниците на централното греење не изјавил дека има 

проблеми со загревањето на станот во зима, додека за 24 % од корисниците на централно греење се 

утврдило дека се енергетски сиромашни во овој сегмент. Интересно, се чини дека системот за греење не 

влијае врз ценовната достапност на енергијата: двете групи трошат околу 10 % од својот приход на 

енергија. 

Како што е илустрирано на Слика 31, споредбата на двете локации за истражување во Северна Македонија 

покажува дека двете димензии на енергетската сиромаштија упатуваат на мошне различни модели. 

Топлинскиот комфор на испитаниците во Карпош е неверојатно подобар отколку во Кавадарци. Кај првите, 

4 % и 13 % од анкетираните рекле дека не можат да го одржат домот топол во зима, односно разладен во 

лето, додека во Кавадарци бројките се 72 % односно 74 %. Сепак, ценовната достапност на енергијата е 

речиси иста на двете локации, иако просечниот приход на испитаниците во Карпош е за 30 % поголем 

отколку тој во Кавадарци. 
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Слика 31 – Енергетската сиромаштија според три индикатори, во Карпош и Кавадарци, Северна Македонија  

Во споредба со централното греење, и печките и индивидуалното електрично греење се многу неефикасни 

и се во корелација со повисоките стапки на енергетска сиромаштија, па се чини дека контролата врз 

потрошувачката не им помага на енергетски сиромашните во примерокот за Северна Македонија. 

 

Слика 32 – Состав на изворите на греење што можат и што не можат да се контролираат, Северна Македонија  
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Во Литванија нашите податоци не открија никаква директна врска меѓу системот за греење што се користи 

и енергетската сиромаштија. Контролата на потрошувачката на греење не влијае врз енергетската 

сиромаштија: домаќинствата кои можат да влијаат врз својата потрошувачка имаат исто толку шанси да 

имаат премногу ладен дом во зима или превисоки трошоци за енергија како и оние кои не можат. Ефектот 

што го има централното греење врз можноста да се загрее домот може да се анализира само во Таураге. 

Таму податоците не покажуваат никаква значајна врска меѓу овие две работи. Во Кајшидорис, каде што 

сите домаќинства се корисници на централно греење, само едно од нив е енергетски сиромашно, меѓутоа 

ова може да се објасни со фактот што овде испитаниците имаат значително повисоки просечни приходи 

од оние во Таураге. 

Во Таураге како влијателен фактор за летната топлинска удобност се покажа типот на зградата. Повеќе од 

половина од жителите на зградите од тули изјавија дека тешко го одржуваат својот дом удобно разладен, 

додека овој дел изнесува само една третина од семејствата кои живеат во панелни згради. Значителна 

разлика во приходите меѓу жителите од различни типови згради не постои, што покажува дека врз 

енергетската сиромаштија влијае начинот на градба на зградите, а не разликата во социо-економскиот 

статус на жителите. 

 

Слика 33 – Неможност да се одржува станот разладен во лето во два типа згради во Таураге, Литванија  

Во Одеса, Украина, од гледна точка на удобноста речиси сите испитаници може да се сметаат за енергетски 

сиромашни. Но се покажа дека ценовната достапност е многу полоша кај корисниците на парно греење 

отколку кај корисниците на други извори на греење. Кај централното греење, 60 % од испитаниците трошат 

значително повеќе од 15 % од својот приход на енергија; за другите извори на греење, ова учество е само 

15 %.  

Иако се смета дека контролата врз потрошувачката на греење има големо влијание врз енергетската 

сиромаштија, нашите податоци само делумно го поддржуваат ова тврдење. Општо земено, греењето што 

може да се контролира не значи и пониска стапка на енергетска сиромаштија, бидејќи тоа често оди рака 

подрака со поскапи извори на греење. Меѓутоа, во некои случаи, поголемата контрола придонесува за 

пониски стапки на енергетска сиромаштија, како што се гледа во случаите со Унгарија и Северна 

Македонија. 
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Слика 34 – Сооднос над 15 % од енергетските трошоци/приход во Одеса, Украина  

Во анкетата имаше прашања и за секундарните извори на греење. Откривме дека секундарните извори на 

греење ги надополнуваат примарните извори на греење, но само во домаќинства со доволно висок приход 

што можат да ги платат. Во овие случаи, секундарните извори на греење значително ја зголемуваат 

топлинската удобност. Сепак, за домаќинствата со ниски приходи останува проблемот со неможноста 

соодветно да ги загреат своите домови. 

Состојба на зградите  

И испитаниците и анкетарите имаа можност да ја оценат физичката состојба на зградите на скала од четири 
точки. Откривме дека, генерално, состојбата на зградата сама по себе не го прави едно домаќинство 
енергетски сиромашно, иако панелните згради во Литванија, Унгарија и Северна Македонија беа исклучок. 

Панелните висококатници (10+ ката) во Бургас во Бугарија се чини дека имаат полоши стапки на енергетска 
сиромаштија од просекот во двете димензии, особено во случајот на зградите со централно греење – иако 
се чини дека во нив не живеат жители со пониски приходи. Според испитаниците, висококатниците имаат 
поголеми проблеми со одржувањето, а се и во полоша состојба. Сепак, полошите енергетски 
карактеристики на овие згради може да се поврзат и со други технички фактори. 

Покрај физичката состојба на зградата, разлика прави и внатрешната местоположба на живеалиштето; на 
пример, на становите на краевите на зградите можно е да им треба повеќе енергија за правилно 
загревање. Меѓутоа, не откривме корелација помеѓу нивото на енергетска сиромаштија на домаќинствата 
и местоположбата на нивните живеалишта. Постојат две можни причини за ова: 1) во многу згради со 
централно греење жителите плаќаат иста сума за греење без разлика на потрошената енергија; 2) другите 
фактори кои имаат поголемо влијание врз нивото на енергетска сиромаштија – како што се приходите и 
возраста – го маскираат влијанието на местоположбата на живеалиштето. 

 

 

Двете лица на енергетската сиромаштија: удобност наспроти ценовна достапност  

Како што беше дискутирано погоре, енергетската сиромаштија ја има димензијата на удобност, која влијае 
врз тоа дали едно домаќинство може да обезбеди соодветен топлински комфор, и димензијата на 
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ценовна достапност, која се однесува на финансискиот товар на трошоците за енергија. Двете димензии 
на енергетската сиромаштија се често поврзани и влијаат врз истите групи; но понекогаш тие се однесуваат 
поинаку. На пример, во сите земји постарите луѓе имаат повеќе проблеми со ценовната достапност 
отколку помладите домаќинства, додека само во некои земји на постарите луѓе им влијае димензијата на 
удобност. Истото важи и за самохраните домаќинства, делумно затоа што често се постари луѓе кои живеат 
сами. 

Категоријата на градба во која припаѓаа зградите што беа анкетирани во повеќето земји покажа уште 
поголеми разлики меѓу двете димензии . Во Унгарија жителите на зградите од 1950-тите и 1960-тите многу 
повеќе страдаат од тоа што зградите се или премногу ладни или премногу топли, за разлика од оние што 
живеат во друг тип згради, но финансискиот товар за трошоците за енергија е помал. Во Литванија 
жителите на зградите од тули се очигледно енергетски посиромашни од гледна точка на удобност, додека 
во ценовната достапност нема значителни разлики. Во Северна Македонија истото важи за зградите 
изградени по 1965 година. Украина ги категоризираше зградите според големината. Оние што живеат во 
висококатници од панели се поизложени на проблеми со ценовната достапност, додека разлики во 
димензијата на удобност нема. Во сите земји, лошата состојба на зградата е поврзана или со проблеми со 
удобноста или со проблеми со ценовната достапност, во зависност од локалните специфичности. Животот 
во големо живеалиште најчесто предизвикува само проблеми со ценовната достапност и не влијае врз 
способноста на жителите да го одржуваат домот топол во зима или ладен во лето. Разликите се 
илустрирани во следната табела: 

Табела 4 – Проблеми со ценовната достапност и удобноста, предизвикани од лошата состојба на зградата  

 

Напредна старост 
Категорија на 

зграда (специфична 
за пилот-анкетата) 

Лоша состојба на 
зградата  

Преголем простор за 
живеење по лице  

 Удобност Ценовна 
достапност 

Удобност Ценовна 
достапност 

Удобност Ценовна 
достапност 

Удобност Ценовна 
достапност 

Буг. X X Нема 
влијание 

Нема 
влијание 

 X X X 

Унг. X X Зградите 
од 50-тите 
и 60-тите 
се полоши  

Зградите 
од 50-тите 
и 60-тите 
се 
подобри 

X   X 

Лит.  X Тулата е 
полоша 

Нема 
влијание 

X   X 

Mак
. 

X X Новите 
згради се 
полоши 

Нема 
влијание 

X   X 

Укр.  X  Нема 
влијание 

Висококат
ниците се 
полоши 

 X ------------ -------------
-- 
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Главни заклучоци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни заклучоци 

Енергетската 
сиромаштија е 

сложен феномен 
што се создава 
од меѓуодносот 

на социјалните и 
техничките 

недостатоци. 
Како по правило, 

социо-
демографскиот 

профил на 
енергетската 

сиромаштија е 
поуниверзален 

во земјите, 
додека ефектот 
на техничките 
фактори врз 
енергетската 

сиромаштија –
како што е типот 

на греење или 
големината на 

зградата – се од 
поспецифичен 

карактер за 
земјата.

Најодлучувачкит
е фактори за 
енергетска 

сиромаштија (во 
однос и на 

удобноста и на 
ценовната

достапност) се 
нивото на 

приходи на 
домаќинствата 
(жителите со 

ниски приходи 
се многу 

попогодени), 
возраста 

(постарите луѓе 
се многу 

попогодени) и 
големината на 
живеалиштата 

по лице 
(поголемите 

живеалишта со 
помалку 

сопственици се 
многу 

попогодени)

Врз основа на 
овие три 
фактори 

најранлива група 
од гледна точка 
на енергетска 

сиромаштија се 
пензионерите 

кои живеат сами 
во поголеми 
единици. Во 

оваа категорија, 
значително 

позастапени се 
женските 
жители

Градското 
греење може да 
ја намали или да 

ја зголеми 
веројатноста за 

енергетска 
сиромаштија во 

зависност од 
локалниот 
контекст

Можноста да се 
контролира 

потрошувачката 
за греење не е 
фактор кој ја 

намалува 
можноста да се 
биде енергетски 
сиромашен кога 
индивидуалниот 

систем за 
греење се 

заснова врз
скапи и/или 
неефикасни 
извори на 

енергија, како 
што се цврстото 

гориво или 
електричната 

енергија

Проблемите со 
одржувањето и 

техничката 
состојба на 

висококатниците 
бараат посебно 

внимание и 
дополнително 
истражување
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Импликации на политиките 

 

.  

Бидејќи ниските приходи се најчестата причина за енергетска сиромаштија, се чини дека 
интервенциите насочени кон домаќинствата со ниски приходи се најправилен пристап за 

справување со енергетската сиромаштија. Краткорочни резултати може да се очекуваат преку 
обезбедување надоместоци за домување/греење. Приходите треба да се земат предвид и тогаш

кога ќе се воспостави систем на субвенционирање на зафатите за реновирање

Во контекст на станбените згради во урбана средина, старите лица што живеат сами треба да бидат 
главна целна група за интервентните политики чија цел е да се справат со енергетската сиромаштија

Енергетско ефикасното реновирање на станови кои тешко се одржуваат со еден приход може да 
помогне во намалувањето на енергетската сиромаштија. Онаму каде што сопственикот претпочита 
да се пресели во помал стан, уште еден начин за справување со енергетската сиромаштија би била 

помошта тој тоа да го оствари
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3. Спроведување на реновирањата за енергетска 
ефикасност: како да се вклучат енергетско сиромашните 
заедници  

3.1. Најголемиот дел на жители се подготвени да придонесат 

Подготвеноста на жителите да платат за реновирање е клучна за неговата успешна имплементација. 

Постои основна претпоставка дека оние домаќинства кои се во подобра финансиска состојба се 

поспремни да платат, или во еден износ или на рати. Нашите податоци го поддржуваат тоа, но улога играат 

и други фактори. 

И покрај тоа што анкетата беше спроведена во станбени згради каде што значителен дел од домаќинствата 

може да се сметаат за енергетски сиромашни, мнозинството од испитаниците сепак беа подготвени 

финансиски да придонесат за трошоците за реновирање. Ако мнозинството гласа за реновирање на 

кондоминиум владение/заедница на сопственици, тогаш зафатот на реновирање може да започне (според 

Законот за заедници на сопственици обично е потребна одлука со просто мнозинство за да се започне со 

процесот, но во Бугарија и Литванија16 се советува двотретинско мнозинство). 

Врз основа на споредбата на пилот-локациите, подготвеноста да се плати за реновирање не е поврзана со 

економската состојба во пилот-државата: во некои побогати земји (со повисок БДП/жител) стапката на 

придонес може да биде помала отколку во посиромашните земји. Подготвеноста, исто така, не е во 

корелација со просечниот приход на испитаниците во нашите примероци: во пилот-градовите каде што 

испитаниците имале понизок просечен приход, уделот на луѓето кои се подготвени да придонесат за 

трошоците за реновирање може да биде поголем, како што може да се види во бројките подолу.  

 

16 Важно е да се напомене дека стапките на испитаниците кои сакаат да платат за реновирање се однесуваат 
на целото испитувано население, кое живее во различни згради. Стапките можеби не мора да бидат исти за 
една конкретна зграда. 
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Слика 35 – Стапка на испитаници што изразиле подготвеност да платат за реновирање, по држава  

Не е изненадувачки што луѓето се повеќе подготвени да платат за реновирање на рати. Ова подобро 

одговара на нивната буџетна стратегија. 

 

 

Слика 36 – Стапка на испитаници што изразиле подготвеност да платат за реновирање во цел износ или на 
рати, по држава  

Исто така, од слика 36 е видливо дека домаќинствата во земјите (Унгарија, Литванија, Македонија) кои 

имаат искуство со станбени кредити претпочитаат плаќање на рати наместо плаќање во еден износ. Ова 

може да се оствари или преку комерцијални банки, како во Унгарија или Литванија, или преку невладини 
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организации, како во Северна Македонија. Во овие земји постои широкораспространета јавна свест за 

заедничките заеми, па дури и заедниците кои беа анкетирани може да имаат одредено лично искуство со 

нив. Интересно, во Украина практично никој не одговори дека е подготвен да плати на рати, но релативно 

висок дел од испитаниците изразија подготвеност да придонесат за реновирање во еден износ. Нашите 

локални извори велат дека причина за ова е нестабилноста на украинската економска ситуација – дури и 

пред руската инвазија во 2022 година. Ова ги прави домаќинствата многу несигурни за нивните идни 

приходи и расходи, па земањето долгорочен заем изгледа многу ризично. Во исто време, енергетски 

ефикасната модернизација може да изгледа како добра инвестициска опција за украинските домаќинства, 

кои често ги чуваат своите заштеди во готовина дома. 

3.2. Дали е важен приходот? 

Подготвеноста да се учествува во реновирањето со еден износ е цврсто поврзано со финансиската состојба 

на домаќинствата. Ова е најсилниот фактор за висината на плаќањето: колку е поголем приходот на 

испитаниците толку е посилна нивната намера да платат за реновирање во една сума. Оваа врска беше 

најсилна во сите пилот-локации (освен во Украина17). Слика 37 го прикажува односот помеѓу износот што 

испитаникот е подготвен да го плати и приходот на домаќинството по член.  

  

 

17  Одеса е единствената од нашите анкетирани локации каде што приходите не влијаат значително врз 
подготвеноста да се плати за реновирање. Според нашите локални извори, можно е за тоа да придонесува 
големата распространетост на неформалната работа и приходи во Украина, бидејќи многу испитаници ги 
пријавувале само своите официјални приходи, ама не и неформалните. 
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Слика 37 – Однос меѓу износот што испитаникот е волен да го плати и приходот по член на домаќинство  

Поврзаноста меѓу приходот по глава на жител и сумата што треба да се одвои за реновирање на рати беше 

послаба. Плаќањето на рати им дава повеќе финансиски простор на домаќинствата, така што 

воспоставувањето финансиски модел за рати може повеќе да одговара на потребите на станбените 

заедници со мешан социјален (приход) состав. 

Интересно е тоа што перципираната/самопроценетата финансиска состојба во многу случаи е поважна 

отколку реалните приходи на домаќинството. На пример, во Унгарија, Литванија и Украина, оние чиј 

реален приход е над просекот, но на кои им е потешко да заработат за живот 18 , покажаа помала 

подготвеност да придонесат за реновирање отколку оние кои заработуваат под просекот, но сметаат дека 

нивниот приход е доволен. Во некои случаи, причината за ваквото однесување може да биде редовен 

 

18 Ова се однесува на тоа дали испитаникот навел кој износ би можел да го плати, или во еден износ или на 
рати. Така, подготвеноста да плати не ја вклучува и сумата, туку само фактот дека испитаникот не одбил да 
плати. 
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висок трошок во буџетот на домаќинството што нивниот поголем приход не го покрива (на пример, болест 

во семејството). Или ова може да се објасни со фактот што субјективното чувство на луѓето за нивниот 

финансиски капацитет не мора директно да одговара на нивниот реален приход. Се чини дека некои 

домаќинства се подготвени да придонесат за подобрување на состојбата на зградата и покрај нивните 

релативно ниски приходи, додека други кои, всушност, би можеле да си дозволат да придонесат, не 

сметаат дека тоа е потребно. Овој резултат се потврдува од нашите интервјуа со управителите за 

домување, кои исто така рекоа дека нивото на приход и подготвеноста да се придонесе за реновирање не 

одат рака подрака. 

Во Литванија дојде до израз поинакво толкување на приходот. Овде важна беше проценката на 

испитаниците за тоа дали нивниот приход е помал или поголем од оној на другите жители во истата зграда. 

Онаму каде што самопроценетото ниво на приход на испитаникот беше пониско од она на другите жители, 

износот што тие беа подготвени да придонесат исто така беше значително помал, независно од реалното 

ниво на приход. 

3.3. Дали е важен степенот на образование?  

Можеби е изненадувачки, но подготвеноста на испитаниците да платат за реновирање изгледа сосема 

независна од образованието. Нивото на образование влијае врз финансиската состојба на домаќинствата, 

но влијае и врз ставовите на луѓето, изворите на информации и врз тоа колку добро се информирани. 

Улогата на овие фактори се покажа како важна само во некои поставки; општо земено, се чини дека 

влијанието е мало. 

Во Бугарија и Литванија образованието не направи никаква разлика во износот што испитаниците беа 

подготвени да го наменат за реновирање. Во Северна Македонија и во Унгарија поголема беше 

веројатноста дека оние кои имаат високо образование ќе платат во еден износ, но ова немаше влијание 

врз подготвеноста да се плати на рати. Немаше разлика меѓу групите со пониско ниво на образование. 

Единствен исклучок беше Украина, каде што беше поголема веројатноста луѓето со средно образование 

или со високо образование да придонесат во реновирањето. 

3.4. Дали е важна возраста? 

Помладите испитаници се чини дека се поентузијасти кога станува збор за плаќање за реновирање, 

независно од нивната финансиска состојба. Испитаниците на возраст над 60 години беа многу помалку 

волни да придонесат. 
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Слика 38 – Стапка на испитаници кои изразија подготвеност да платат за реновирање, по возраст и по држава  

Јасно е дека една од причините за тоа е финансиска: постарите домаќинства обично имаат помал приход, 

што ја намалува нивната подготвеност да придонесат. Но дури и кога приходите се исти, возраста сè уште 

е релевантен фактор, што укажува дека постојат други причини за оваа појава. 

Младите се помобилни и може да го сметаат реновирањето како мерка за зголемување на имотната 

вредност на нивната недвижност, што можат да ја остварат кога ќе ја напуштат зградата. Исто така, 

работоспособните луѓе поминуваат помалку часови дома и можно е работите за реновирање помалку да 

им пречат, што може да создаде сериозна непријатност кај постарите, односно пензионерите. 

Дополнително, енергетското реновирање може да има долг период на отплата, па постарите жители 

можеби чувствуваат дека нема да видат поврат за својата инвестиција, додека плаќањето за реновирање 

го оптоварува нивниот буџет. Семејната ситуација на постарите луѓе исто така може да направи разлика, и 

во смисла на извор на финансирање, но и во смисла на нивни наследници, за кои е важна вредноста на 

недвижниот имот. 

Покрај возраста, се чини дека имањето или немањето деца исто така има влијание врз подготвеноста да 

се плати за реновирање – кај испитаниците со иста возраст и работен статус, оние што имаат деца се 

поподготвени да платат. Сепак, луѓето со деца кои имаат намера да платат се подготвени да платат 

помалку од просекот. Ова укажува дека домаќинствата со деца би сакале да ги подобрат своите животни 

услови, но имаат помал расположлив приход за придонес. 

Бугарија Унгарија Литванија Македонија Украина Вкупно

Помлади од 60 год. 75.4% 64.7% 79.0% 59.8% 70.5% 70.7%

Постари  од 60 год. 59.0% 48.1% 60.3% 54.8% 58.1% 58%
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3.5. Дали е важна заедницата и управувањето?  

Кохезијата и функционирањето на заедницата во зградата имаат големо влијание врз волјата на станарите 

да придонесат во реновирањето, и од финансиска и од организациска гледна точка. 

Станарите кои претпоставуваат дека нивната заедница има проблем со заостанато плаќање на сметките 

за одржување и за оперативните трошоци, подготвени се да придонесат со помал износ. Оваа корелација 

беше присутна во сите пилот-земји освен во Литванија. Тоа значи дека луѓето сметаат дека инвестирањето 

на нивните пари или земањето заем во име на таква заедница повлекува големи финансиски ризици. 

Како што е важна финансиската состојба на заедницата, така е важна и кохезијата меѓу луѓето. Оние жители 

кои забележуваат конфликти меѓу станарите или имаат слаби лични врски, обично одбиваат да 

придонесат за трошоците за реновирање. Оние кои се задоволни од функционирањето на заедницата, 

многу повеќе сакаат да платат за реновирањето. Оваа општа опсервација беше најсилна во Унгарија и 

Бугарија. 

И додека финансиската состојба на заедницата и кохезијата меѓу жителите имаат силно влијание врз 

подготвеноста за плаќање, раководењето (квалитетот на управувањето со зградата) се чини дека нема 

толкава релевантност. Незадоволството од работата на управителот за домување не ја намалува 

подготвеноста на луѓето да платат за реновирање, на која било од пилот-локациите. 

На крајот, во поголемиот дел од пилот-државите изгледа дека физичката состојба на зградата е помалку 

релевантна отколку што се очекуваше: дури и ако жителите увидат сериозни дефекти во состојбата на 

зградата, тоа не ја зголемува нивната подготвеност да придонесат за нејзино подобрување. 

Табела 5 – Најрешавачките фактори за поголем или помал придонес во реновирањето на зрадите, во сите 
пилот-земји 

 На рати Во еден износ 

 + - + - 

Бугарија • Високи приходи 

• Перцепција за 
проблеми со 
одржувањето  

• Перцепција за 
заостанати 
сметки  

• Високи или 
доволни 
приходи според 
сопствена 
оценка  

• Перцепција за 
проблеми со 
одржувањето 

• Перцепција за 
заостанати 
сметки  

Унгарија • Универзитетски 
степен на 
образование 

• Доволни приходи 
според сопствена 
оценка  

• Возраст над 60 
години 

 

• Високи приходи 

• Незадоволство 
со заедницата  

 
 

• Перцепција 
за 
заостанати 
сметки  
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• Перцепција за 
проблеми со 
одржувањето 

Литванија • Доволни приходи 
според сопствена 
оценка  

• Повеќе вработени 
членови во 
семејството  
 

• Полоша 
финансиска 
состојба од таа 
на соседите 
(сопствена 
оценка)  

• Високи приходи 

• Повеќе 
вработени 
членови во 
семејството  

• Имање деца  
 

• Полоша 
финансиска 
состојба од таа 
на соседите 
(сопствена 
оценка)  

 

Северна 
Македонија  

• Високи приходи 

• Имање деца  

• Универзитетски 
степен на 
образование 

• Незадоволство 
со заедницата  

 

• Високи приходи 

• Имање деца  
 

• Незадоволство 
со заедницата 

• Незадоволство 
со управителот  

Украина - - • Средно или 
високо 
образование  

• Имање деца  

• Возраст над 60 
г. 

• Перцепција за 
заостанати 
сметки 

Вкупно • Високи или 
доволни проходи 
според сопствена 
оценка  

 

• Полоша 
финансиска 
состојба од таа 
на соседите 
(сопствена 
оценка)  

• Перцепција за 
заостанати 
сметки  

• Возраст над 60 
г. 
 

• Високи или 
доволни 
проходи според 
сопствена 
оценка  

• Имање деца  
 

• Возраст над 60 
г. 
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3.6. Главни заклучоци  

Импликации на политиките  

  

Резиме на наоди 

Покрај претпоставката 
дека во зградите има  

енергетски 
сиромашни 

домаќинствата што не 
се подготвени да го 

финансираат 
реновирањето, 

мнозинството од 
испитаниците 

(понекогаш над две 
третини) би 

инвестирале, важи за 
сите пилот земји.

Граѓаните би 
преферирале да 
плаќаат на рати, 

отколку целосна сума 
одеднаш.

Одлучувачки фактор за 
тоа колку некое 
домаќинство  е 
подготвено да 
инвестира за 

реновирање е нивото 
на приход , а како 
важен фактор се 

покажува  и нивната 
субјективна проценка 

за сопствената 
финансиска состојба 
(имаат или немаат 
доволен приход).

Возраста на жителите 
влијае врз 

мотивацијата за 
инвестирање во 

реновирање: 
помладите жители, 
особено ако имаат 

деца, се поспремни, 
отколку постарите. 

Ова е клучно прашање 
бидејќи се покажа 

дека постарите лица 
се особено подложни 

на енергетска 
сиромаштија.

Компактноста на 
станбената заедница и

жителите во 
финансиски 

постабилни заедници 
(без заостанати 

проблеми) може да ги 
поттикне жителите да 

придонесат за 
трошоците за 
реновирање.

Треба да се развијат финансиски модели (комерцијални заеми, општински заеми, заеми од НВО) кои ќе 
овозможат плаќање на рати

Финансиските модели за реновирање мора да вклучуваат елемент на грант, кој ќе им овозможи учество 
и на зградите со сопственици со ниски приходи

Од суштинска важност е да се развие посебен модел за мотивација за постарите луѓе. Тој треба да 
содржи финансиски стимулации и посебна финансиска помош за енергетски сиромашните домаќинства 
и, по можност, да го вклучи поширокото семејство кое на постарите жители ќе им помогне и емотивно и 

финансиски

Градењето доверба во заедницата и зајакнувањето на кохезијата меѓу жителите има евидентна 
материјална корист и ја зголемува мотивацијата на луѓето да придонесат кон заедничките цели

Транспарентноста во однос на финансиските текови и темелното управување со заостанатите долгови, 
исто така, може да помогне во изградбата на доверба во финансиската одржливост на станбената 

заедница, што е голема причина за инвестирање на парите на домаќинствата во заеднички 
интервенции
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Анекс 

Анекс А: методологија на анкетата  

Принципи за креирање на примерок  

Крајната цел на анкетата на домаќинствата беше да се добијат ажурирани информации за сегментот на 

домување. кој е главна цел на проектот ComAct, имено, оние урбани колективни згради кои имаат удел на 

енергетски сиромашни домаќинства над просекот, и/или кои најверојатно не можат сами да го спроведат 

процесот на темелно реновирање, па бараат одредена помош за да можат да ги искористат главните 

модели за субвенционирање за зафатите на реновирање. 

Поконкретно, анкетата имаше две главни научни цели: 

• Да се истражат најважните социјални и технички фактори за енергетската сиромаштија во 

анкетираните домаќинства во колективните станбени згради во кои живеат сопственици и во кои 

има поголем удел од просечниот на енергетски сиромашни домаќинства. 

• Да се создаде хипотеза за главните пречки за реновирање во овој сегмент и за можните начини 

за нивно надминување. 

Надвор од намерата за собирање информации, анкетата имаше за цел да им служи и на целите за 

ангажирање. Преку анкетниот процес, пилот-партнерите создадоа контакти со заедниците на управители 

/сопственици на домови и се сретнаа лице в лице со анкетираните домаќинства. Сите жители ги добија 

основните информации за истражувањето и проектот ComAct преку летоци и постери. 

Креирањето на примерокот за анкетата беше тешка задача од неколку причини: 

• Поради големината на буџетот на ComAct, максималната реална цел беше примерок од 200 

домаќинства/пилот-локација, што е ограничен број во споредба со обемот на урбаниот станбен 

фонд во пилот-локациите. 

• Категоријата „поголем удел од просечниот“ на домаќинства сиромашни со енергија не е лесно 

да се опфати, имајќи предвид дека нема информации за состојбата на поединечните домаќинства 

во овој поглед. Не беше возможно прецизно да се дефинира кои згради ѝ припаѓаат на оваа 

категорија и кои се главните карактеристики на овие згради што би можеле да се искористат за 

создавање внатрешни квоти за примерокот (на пр., во однос на возраста, нивото на образование, 

структурата на домаќинството на испитаниците). 

Со цел да се надминат овие бариери, истражувањето користеше пристап од четири чекори::  

1. Дефинирање на поранливиот станбен сегмент  

Во секоја пилот-локација однапред дефиниравме кои видови урбани станбени згради може да се 

сметаат за поранливи за енергетска сиромаштија. Овие класификации се базираа врз 

општествените карактеристики (на пр., социјални податоци за одредени населби од попис или 

други извори), цените на недвижностите (населби со пониска од просечната цена), техничките 

параметри (нереновирани згради, згради со најлоши технички параметри). 
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2. Стратификација  

Во однапред дефинираните урбани населби/станбени блокови/станбени сегменти беа избрани 

различни типови згради со различни технички параметри. Оваа стратификација се засноваше врз 

прелиминарната претпоставка дека типот на градба на зградата, во комбинација со нејзиниот систем 

за греење, може да влијае врз енергетската сиромаштија, па затоа требаше да се изберат различни 

типови згради. Бидејќи секој тип зграда требаше да содржи најмалку 40-50 прашалници – со цел бројот 

да биде доволен за статистичка анализа – во секоја пилот-локација беа дефинирани до три типа.  

Категориите беа создадени врз основа на следниве аспекти: 

• Главните енергетски параметри на зградата категоризирани, според методите на градба во 

комбинација со периодот на изградба. 

• Видот на систем за греење (на пр., централно греење, индивидуално греење на цврсто гориво, 

индивидуално греење на гас, електрична енергија), контрола на греењето на ниво на домаќинство 

(дали потрошувачката може да се регулира или не). 

• Големина на зградата. 

3. Селектирање на зградите  

Откако беа идентификувани категориите и беше утврдено потенцијално множество на згради за 

анкетирање, беа селектирани самите згради врз основа на различни пристапи. Еден од пристапите 

беше земање примероци по случаен избор, или воспоставување рамнотежа во однос на големината 

на зградите (на пример, некои помали, но и некои поголеми), или со посебни параметри (на пример, 

згради во кои одреден дел се изнајмува – бидејќи прашалникот ги адресираше исклучиво станарите  

сопственици). 

4. Случаен избор на зградите  

Во рамките на селектираните згради во сите категории, анкетираните домаќинства беа избрани преку 

случаен примерок, како што е изборот на секој петти стан (или секој 10-ти во голема зграда), по случајно 

избрана почетна точка. Со овој метод се обезбеди во примерокот да бидат претставени и други фактори 

(на пр., тип на домаќинство, ниво на приход, местоположба на станот во зградата). 

Оваа методологија ни овозможи да добиеме увид во мислењето на луѓето кои живеат во станбени згради 

населени со сопственици, но секако, таа не можеше да ни овозможи сами да формулираме заклучоци за 

енергетски сиромашните згради. Мораше да се направи типичен компромис. Една опција беше да се 

пополнат голем број прашалници во една зграда, со што ќе ни се овозможеше да формулираме заклучоци 

во однос на станбената заедница – но примерокот од 200 домаќинства ќе овозможеше анкетирање на 

само 2-5 згради, што ќе оневозможеше истражување на факторите за енергетската сиромаштија кај 

различните типови згради. Другиот избор беше да се опфатат 5-10 испитаници во една зграда, што не е 

доволно за да се карактеризира одредена зграда, но ќе овозможеше вклучување на 20-40 згради, со што 

ќе се обезбедеше доволна разновидност на згради со различни технички карактерстики. По внимателно 

разгледување, ја избравме втората опција. 

И покрај сите овие напори, мора да нагласиме дека примерокот не се смета за статистички 

репрезентативен, бидејќи нема податоци за споредба со основните карактеристиките на енергетски 

сиромашните згради. Од друга страна, анкетата овозможи да се пронајдат енергетски сиромашни 
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домаќинства во различни технички и социјални услови, што ни овозможува да извлечеме заклучоци за 

природата на енергетската сиромаштија. 

Беа пополнети вкупно 1.025 прашалници (Бугарија: 200, Унгарија: 200, Северна Македонија: 200, 

Литванија: 225, Украина: 200). Сите анкетирани жители беа сопственици на живеалиштата, а не 

потстанари. Причината за оваа одлука беше да се анкетираат само оние кои имаат право да одлучуваат за 

реновирање и да учествуваат на генерални собранија. 

Анкетата беше спроведена во есента 2021 година, на почетокот на четвртиот бран на пандемијата со 

ковид-19. Иако ова создаде одредени тешкотии, сепак беше возможно да се спроведе анкета лице в лице 

со жителите на сите пет пилот-локации. 

Методолошката подготовка и изработката на прашалникот ја направија истражувачите на ComAct. 

Критериумите за избор на зградите/областите беа развиени од пилот-партнерите, поддржани од тимот на 

ComAct, додека посетите на домаќинствата беа спроведени од професионални компании за истражување. 

Анкетата беше целосно анонимна; испитаниците не беа под никакво влијание на партнерските 

организации. 

Mетодолошки забелешки за анализа на податоците  

Поради жанрот на Водичот за испорака, во главниот текст не ги вклучивме методолошките делови. 

Најважните методолошки белешки се претставени подолу. 

Анализата беше под значително влијание на големината на примерокот. Поради различните техники на 

земање примероци и малку поинаквата популација што беше анкетирана во секоја пилот-земја, 

примероците од земјите ретко беа споени и анализирани како еден примерок. Во повеќето случаи ги 

испитувавме еден по еден; како резултат на тоа, обично работевме со големина на примерок од 200-225. 

Ова имаше три главни импликации: 

• Сите основни варијабли бараа дополнување со податоци што недостигаат. Првенствено, 

податоците за приходите, трошоците за комунални услуги и основните параметри на 

живеалиштето беа дополнети врз основа на податоците од слични случаи за релевантните 

варијабли. Во некои случаи, сепак, решивме да избегнеме дополнување на податоците што 

недостигаат, на пр., во случај на два клучни показатела за енергетска сиромаштија: неможност да 

се загрее домот и неможност да се одржува разладен во лето. Во овие случаи ги користевме само 

случаите каде што испитаниците даваа информации. 

• Големината на примерокот бараше употреба на неколку бинарни индикатори за да има доволен 

број случаи во едно поле. Повеќето скали со четири точки беа сведени на дихотомни варијабли, 

на пр., во случај на прашања за ставовите и субјективната проценка на финансиската состојба. 

• Во некои случаи не можевме да анализираме важни корелации поради недоволното количество 

случаи во едно поле. 

• Во случај на неколку корелации, за кои очекувавме да бидат релевантни врз основа на претходните 

истражувања, нашите податоци не обезбедија докази дека корелацијата има статистичко значење.  

Претпоставуваме дека многу од овие случаи се должат на малата величина на примерокот; сепак, не 

можевме да ги користиме нашите податоци за поддршка или побивање на овие корелации. 
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Во Глава 2 и Глава 3, кои служат за прикажување на главните резултати од анализата, сите презентирани 

корелации се статистички значајни на ниво на значајност од 0,05. 

Во анализата за Глава 2 користевме три дихотомни варијабли (неможноста да се загрее домот во зима, 

неможноста да се разладува домот во лето и трошоците за енергија кои надминуваат 15 % од приходот), 

и една континуирана варијабла (однос на трошоци за енергија/приходи) како зависни променливи. 

Користените независни варијабли беа категорички, освен приходите, возраста на испитаникот и 

просечната возраст на домаќинството. Променливата приход, што главно се користи, е изедначениот 

приход по лице на домаќинството. Во случаите кога променливата на приходот требаше да биде 

споредлива во примероците од земјите, го користевме соодносот на изедначениот приход на 

домаќинството по лице и просечниот приход на дадениот примерок од земјата за да имаме 

стандардизирано мерење. 

Во анализата во Глава 3 се фокусиравме на две континуирани варијабли: износот што некој е подготвен да 

го плати за реновирање на рати и износот што некој е подготвен да го плати за реновирање во еден износ. 

Со цел да ги направиме износите споредливи меѓу земјите, користевме однос на износот што испитаникот 

е подготвен да го плати и сметките за комунални услуги што ги плаќа домаќинството, за да имаме 

стандардизирано мерење. Некои резултати се засноваат врз дихотомната променлива која покажува дали 

испитаникот изразил подготвеност да плати на рати или во еден износ. 

Дихотомните променливи беа анализирани со користење на хи-квадрат тест за независност во 

двонасочни и тринасочни табели за контингеција. Континуираните варијабли беа анализирани со помош 

на регресија и ANOVA. Поради природата на феноменот, сите индикатори кои ја претставуваат 

димензијата за удобност на енергетската сиромаштија се бинарни показатели, што донекаде ја ограничи 

споредбата меѓу димензијата на удобност и димензијата на ценовна достапност, бидејќи димензиите на 

удобност не беа анализирани со регресија. 

Анализата на собраните податоци е направена со програмата IBM SPSS. 
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Анекс А: Прашалник  

Прашалникот беше речиси ист за сите локации, со мали модификации кои одговараат на локалниот 

контекст.  

АНКЕТА ВО ДОМАЌИНСТВО 

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА И УСЛОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА 

ДОМАЌИНСТВАТА ВО ПОВЕЌЕ-СЕМЕЈНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

за КомАкт проектот 

Здружение за хумано домување Хабитат Македонија 

 [М-Проспект] 

2021 

 

Број на прашалник 

     

 

Адреса:…………………………………………………………… 

 

Изјавувам дека ја спроведов анкетата во согласност со правилата за анкетирање. Ќе ги чувам податоците 

и информациите што ги имам снимено и ќе ги третирам како доверливи, ќе ги споделам само со оние кои 

се овластени да ракуваат со нив во истражувачкиот проект.  

 

 

Потпис од анкетарот:  .......................................................................       

 Код од анкетарот 
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А. Секција за анкетарот 

А.1 Информации за анкетата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ОБЛАСТ НА 
ИСТРАЖУВАЊЕ: 

 

 ДАТУМ НА АНКЕТ:  

 ВРЕМЕ НА 
ПОЧЕТОК НА 
АНКЕТАТА: 

 ВРЕМЕ НА 
ПРЕСТАНОК НА 
АНКЕТАТА: 

 

 КОМЕНТАРИ ЗА 
АНКЕТАТА 
(КОМПЛИКАЦИИ, 
ВОЗНЕМИРУВАЧКИ 
ФАКТОРИ) 
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А.2 Информации за зградата и станот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Инструкции за анкетарот 

- Болдираниот текст(со здебелени букви) треба да се прочита на испитаникот. Текстот со закосени 

букви (italics) содржи дополнителни информации за анкетарот. Може да содржи дообјаснувања 

во случај испитаникот да не го разбира прашањето. Секогаш читајте ги инструкциите пред да го 

поставите даденото прашање. 

- Кога не се дадени други инструкции, можен е само еден одговор. Прашањата со повеќе опции се 

секогаш наведени во упатството. 

- Некои прашања се проследени со „Скокни до... “  инструкција, што значи дека треба да 

прескокнете едно или повеќе прашања. 

- Во случај да се бара нумерички податок од испитаникот 

 ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗГРАДАТА 

 КАТЕГОРИЈА НА 
ЗГРАДАТА 

1 – Зградата е изградена 
пред 1965 
2 – Зградата е изградена 
помеѓу 1965-1980 

  

 БРОЈ НА СПРАТОВИ 
ВО ЗГРАДАТА 

………………….. 
 

  

 БРОЈ НА СТАНОВИ ВО 
ЗГРАДАТА  

……………………   

 СОСТОЈБА НА 
ЗГРАДАТА (1-4) 

1 – Зградата е во многу 
лоша состојба, речиси 
руинирана  
2 –  Видливи се сериозни 
технички проблеми (на 
пр. нестабилни ходници, 
недостаток од 
малтерисување) 
3 –  Изгледа дека има 
прилично површни 
технички проблеми (на 
пр. слабо малтерисување, 
оштетени греачи)  
4 –  Видливи се само мали 
технички проблеми 

  

 ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 
(зградата е поврзана 
на централно градско 
парно греење)   

1 – Да 
2 – Не 

  

 ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАНОТ 

 СПРАТ …………………………..   
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o Доколку испитаникот не е сигурен за бројот, мотивирајте го да даде барем проценка 

o Доколку испитаникот предложи ранг наместо точен број (на пр. „помеѓу 50 и 100), 

допрашајте го/ја да избере еден број или запишете просек 

o Трпеливо  чекајте испитаникот да одговори  

o Помогнете му на испитаникот да пресмета доколку е потребно 

- Не заборавајте да ја потполните Секцијата А. 
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Претставување 

Оваа анкетно истражување е организирано од Хабитат Македонија. Ние разговараме со 
сопствениците на домовите и ги собираме нивните одговори анонимно. Оваа анкета е дел од научно 
истражување за енергетската порошувачка и условите за живеење во домаќинствата. Може ли да Ве 
запрашам дали.... [ПРАШАЊА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ]  

Ц. Прашања за филтрирање 

C1. Дали сопственикот живее во овој стан? 
1 Да  
2  Не 2 или 99 → ПРЕКИНЕТЕ ЈА 

АНКЕТАТА  99 Не знам/Без одговор 
 
C2. Дали станарите престојуваат овде повеќе од 6 месеци годишно? 

1 Да  
2  Не 2 или 99 → ПРЕКИНЕТЕ ЈА 

АНКЕТАТА 99 Не знам/Без одговор 
 
C3. Дали може да разговарам со личноста што е одговорна за финансиските одлуки, плаќањето на 
сметките и друго? 
Само ЕДЕН одговор. 

 

 

C4. Дали станот има индивидуално греење? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

 

1 Да  
2  Не 2 → ДОГОВОРЕТЕ АНКЕТА ЗА ДРУГО 

ВРЕМЕ, КОГА ЌЕ МОЖЕТЕ ДА ГО 
АНКЕТИРАТЕ ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ  
99 → ПРЕКИНЕТЕ ЈА АНКЕТАТА 

99 Не знам/Без 
одговор  
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Основни информации за проектот 

КомАкт е меѓународен проект, чија цел е да ги подобри условите за домување на луѓето во државите 
од Источна Европа. Фокусиран е на исплатливоста на трошоците за комунални услуги и енергетската 
ефикасност во зградите. Проектот го олеснува реновирањето на повеќестанбените згради. Со помош 
на ова истражување, ќе дознаеме повеќе за условите за живeње на луѓето, ќе разбереме како се 
справуваат со нивните трошоци за комуналните услуги и што мислат на овие теми. Вие можете доста 
да помогнете за нашиот проект одговарајќи на овие прашања. Дополнителни информации за 
проектот можете да најдете на информавниот лист. 

Прашалникот ќе ви одземе околу 45 минути. Сите информации се обработуваат анонимно и 
испитаниците нема да бидат идентификувани, а одговорите ќе бидат анализирани со статистички 
методи заедно со одговорите на стотици други испитаници (На пр. 1/3 од луѓето одговориле да на 
ова или тоа прашање).  

Анкетата ќе се состои од структурирани прашања. За време на анкетата, може да Ви поставам 
дополнителни прашања за понатамошно појаснување или објаснување на вашиот одговор. Можете 
да одберете да не одговорите на одредено прашање, во таков случај чувствувајте се слободно да ми 
кажете. Вие исто така може да побарате пауза или да ја завршиме анкетата во било кое време. 

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

Изјавувам дека ги добив неопходните информации за проектот КомАкт и целта на анкетата, разбирам дека 

моето учество во овој проект е доброволно и дека сум слободен да се повлечам во било кое време без да 

ја наведам причината и се согласувам дека сите податоци може да бидат собрани и предадени на други 

истражувачи без да ги содржат моите лични податоци (адреса). 

 

Потпис на испитаникот:……………………………………………………………………………………… 
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1. Информации за домаќинството и станот 

Најпрво сакам да ве поставам прашање за станот во кој живеете.  

 

1. Која година се вселивте во овој стан? 

 

..............  

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

2. Дали овој стан е во аголот на зградата?  

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

3. Која е големината на вашиот стан? Без подрумот, поткровјето, гаражата, итн. 

 

...........................m2  

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

 

4. Колкава површина припаѓа на вашиот стан? 

1 – Помалку од 35 m2 

2 – 36-50 m2 

3 – 51-70 m2 

4 – 70-90 m2 

7 – Повеќе од 90 m2 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  
 

 

5. Колку соби има вашиот стан? Без купатилото и простории за складирање. 

Скокни на 5! 

Доколку 3= НЕ ЗНАМ ИЛИ БЕЗ ОДГОВОР: 
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.........................  

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

 

6. Дали становите околу вашиот стан се загреваат за време на зимата?   

1 – Сите се загреваат 

2 – Повеќето се загреваат (= Не сите, ИЛИ некои од нив се загреваат недоволно.) 

3 – Повеќето не се загреваат  

4 – Ниту еден стан околу мојот не е загреан 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

 

7. Дали оваа зграда има парно греење? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

 

8. Што користите за греење во станот за време на зима? Исто така наведете ги и другите извори за 
греење. Основно: изворот за загревање на кој главно се потпира домаќинството – САМО ЕДЕН; 
секундарно: други, дополнителни извори за греење  
СЕКУНДАРНО: ВНЕСЕТЕ ГИ СИТЕ ПРИМЕНЛИВИ ОПЦИИ. 
                                                         Основен Секундарен 
                                                                                                                                            (еден)        (повеќе) 

(1) Индивидуално електрично греење – електричен радијатор или грејач, не            

     ги опфаќа многу модерните блокови за греење, тоа би одело под (7) Друго 
 
2) Шпорет на дрва, јаглен, масло или друго            

 
(3) Индивидуален конвекциски греач на плин(гас)            

 
(4) Централно греење (сопствен систем за греење на зградата)             

                                          - Систем на греење на само една зграда 
 
(5) Парно греење – Систем за греење кои поврзува цели населби или повеќе            
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                                     згради  
 
(6) Климатизација             

 
(7) Друго, наведете:…………………………….            

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  
 
 

9. Дали можете да ја контролирате потрошувачката за загревање, независно од целата зграда? 
 

1 – Да, нашата сметка е пресметана врз основа на потрошувачкат на нашиот стан  

2 – Да, јас можам да ја контролирам потрошувачката, но не можеме да платиме одделно врз основа 
на нашата потрошувачка 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

 
 

10. Дали можете да го контролирате греењето во секоја соба одделно? 
 
1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор  

  

ОДИ НА 11! 

АКО 9=ДА: 



 
 

78 
 

2. Потрошувачка на енергија и удобност 

Во делот што следува, би сакал/а да ви поставам неколку прашања за енергетската потрошувачка и 
нивото на удобност во вашиот стан. 

 
11. За време на минатата грејна сезона, дали ги загревавте сите соби во вашиот стан (без бањата/ите, 
купатилото/а, и шпајзот)? 
 
1 – Да, сите 
2 – Не, загревав само …… [број] соби, а другите соби ги држев незагреани 
3 – Не го загревав мојот стан воопшто 
 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

 
HLM12. Која беше просечната температура за време на минатата зима во дневната соба? 
1 - 24°C или повеќе 
2 - 19°C -23°C 
3 – 18°C или помалце 
 

 

99 – Не знам X  –  Без одговор 
 
13. Дали користите некој од следните видови на опрема за ладење за време на летото?  
ИЗБЕРЕТЕ ГИ СИТЕ ПРИМЕНЛИВИ ОПЦИИ 
 

  ДА НЕ Не знае Без одговор  

13.1 Вентилатор 1 2 99 X 

13.2 Клима уред 1 2 99 X 

13.3 Друго, 
наведете: ……… 

1 2 99 X 

 

14. Можете ли да го пресметате износот што вашето домаќинство го плаќа секој месец за следните 
комунални услуги и услуги за одржување? 
Помогнете му на испитаникот да пресмета. Треба да се пресметаат само сметките што се 
однесуваат на главниот стан. Доколку домаќинството не плаќа за дадена услуга, обележете со 
0! 
Доколку тој/таа плаќа паушална сметка, пресметајте врз основа на вкупниот годишен трошок. 
Од испитаникот не се очекува да ви ги покаже сметките, но дозволете му/ѝ да го направи тоа 
доколку е од помош. 
Забележете дека зимските трошоци не се применуваат во секоја категорија! 
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  Трошоци во 
најстудениот зимски 
месец (денари) 

Просечен 
трошок месечно 
во последните 
12 месеци 
(денари)  

Пред пандемијата: 
Повеќе = 1; Помалку = 2; 
Исто = 3; Паушално = 4 

  Не знаe = 99; Не е применливо = 88; Без одговор = X 

14.1 Струја    

14.2 Гас    

14.4 Парно греење    

14.5 Други извори за греење 
(на пр. дрво/јаглен) 

   

14.6 Вода -----------   

14.7 Надоместок за 
одржување/Трошок за 
одржување на 
заедничките делови 

-----------   

 
 

15. На многу луѓе им е тешко да врзат крај со крај, вклучително и да платат за комуналните трошоци. 
Дали моравте да ги ограничите трошоците за храна, лекови или други основни добра, за да избегнете 
заостанати долгови со сметките за комунални услуги во изминатите 2 години?  

1 – Да, често 

2 – Да, понекогаш  

3 – Понекогаш  моравме да избереме, но одлучивме да задоцниме со плаќањето на сметките  

4 – Не моравме да направиме таква одлука  

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

16. Дали вашето домаќинство било во долгови во изминатите 12 месеци, односно, не било во 
можност да плати сметка  од комуналните услуги на време?  

 
1 - Да 
2 – Не  
 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 
 

СКОКНИ НА 18! 

АКО 16=ДА: 
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17. Која изјава најдобро го опишува проблемот со заостанатите долгови во вашето домаќинство? 
 
1 – Ретко доцниме со плаќањето поради финансиски потешкотии. 
2 – Често заостануваме со плаќањата. 
3 – Нашето домаќинство од време на време е исклучено од комуналните услуги поради одложени 
плаќања. 
 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 
 
 
Следните прашања се поврзани со удобноста на вашиот стан. 18-19: Доколку е потребно да користите 
секундарни извори на греење/уреди за ладење, но тоа не предизвикува финансиски потешкотии за 
вашето семејство, означете со „Да“. 
 
 

 ДА НЕ НЕ ЗНАЕ 
БЕЗ 
ОДГОВОР 

18. Дали има мувла во станот? 1 2 99  X  

19. Дали вашето домаќинство може да си дозволи да 
го одржува вашиот стан соодветно затоплено во 
зима? 

1 2 99 X 

20. Дали вашето домаќинство може да си дозволи да го 
одржува вашиот стан соодветно разладен во лето? 

1 2 99 X 

 

21. Според Вас, колкави месечни приходи би биле доволни за Вашето семејство да живее удобен 
живот? 
………………………………………………………… ДЕНАРИ 
 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 
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3. Управување и заедница на станари  

Следната секција има прашања за управувањето на зградата и заедницата на станари.  

 

22. Дали вашата зграда има чувар/домар? (вработен кој ја оддржува зградата) 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знаe X  –  Без одговор 
 

23. Дали вашата зграда* има формално здружение на станари или друг формален облик на  
управување? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знаe X  –  Без одговор 
 

24. Кој управува со зградата/скалите/влезот? Неформално управување: постојат канали за 
заеднички одлуки, некој управува со работата на зградата но без регистриран правен облик. 

1 – Личност, која е една од станарите 

2 – Личност, која не живее тука  

3 – Друштво за управување со станбени згради  

4 – Задруга за домување (N/A за Мекедонија) 

5 – Заедница на сопственици (НОА)  
6 - Друго 

7 – Нема управување, дури ниту неформално   

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 
 

 

 

 

25. Кој е делот  (формално или неформално) со кој се управува: целата зграда или само дел од 
неа?  

1 – Целата зграда 

СКОКНИ НА  26! 

АКО 24 = 1, 2, 3, 4 или 5: 
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2 – Само дел од зградата (на пр. Скали, влез) 

3 – Зградите на Задругата за домување (N/A за Мекедонија) 

 

99 – Не знаe X  –  Без одговор 
 

 

 

 

26. Ќе ви прочитам изјави за работата на управителот на зградата/компанијата која управува. 
Наведете дали се согласувате на скала на која 1 значи = Воопшто не се согласувам, а 4 означува = 
Целосно се согласувам 

‘Немам искуство со тоа / Не сум го пробал/а тоа - се применува само за првата и петта опција! 

 

  Воопшто 
не се 

согласувам 

  Целосно 
се 

согласувам 

Немам 
искуство 
со тоа / 
Не сум го 
пробал/а 
тоа  

Не 
знам 

Без 
одговор 

26.1 Чувствувам дека  управителот 
е секогаш спремен за 
поддршка доколку станарот 
побара негова помош  

1 2 3 4 5 99 X 

26.2 Мислам дека управителот е 
ентузијаст за развојот на 
зградата 

1 2 3 4 - 99 X 

26.3 Задоволен/а сум од работата 
на управителот 

1 2 3 4 - 99 X 

26.4 Редоволно се среќавам 
лично со 
управителот/преставникот 
или разговарам со него/неа 
преку телефон 

1 2 3 4 - 99 X 

26.5 Имам можност да пристапам 
до информации или да 
проверам документи во 
врска со финансиите на 
зградата 

1 2 3 4 5  99 X 

 

АКО 24 = 1, 2, 3, 4 или 5: 

: 
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27. Ќе ви прочитам изјави за заедницата на станари во вашата зграда. Наведете дали се согласувате 
на скала на која 1 значи = Воопшто не се согласувам, а 4 значи = Целосно се согласувам 

 

  Воопшто 
не се 

согласувам 

  Целосно 
се 

согласувам 

Немам 
искуство 
со тоа / 
Не сум 

го 
пробал/а 

тоа  

Не 
знам 

27.1 Понекогаш чувствувам дека би било 
подобро да се преселам поради 
однесувањето на некои станари 

1 2 3 4 99 X 

27.2 Имам конфликти со станарите од 
зградата 

1 2 3 4 99 X 

27.3 Мислам дека станарите на оваа 
зграда се фини  

1 2 3 4 99 X 

27.4 Конфликтите често се случуваат во 
заедницата на станари 

1 2 3 4 99 X 

27.5 Често разговарам со моите соседи и 
другите станари 

1 2 3 4 99 X 

 

 
28. Пред пандемијата, на колку состаноци на станарите присуствуваше во просечна година?  
……………… (број) 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 
29. Пред пандемијата, колку состаноци на станарите беа организирани годишно?  
……………… (број) 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 
30. Генерално, колку од сопствениците на станови присуствуваа на состаноците на станари? 
1 – Повеќе од 2/3 од станарите 
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2 – Помеѓу половина и 2/3 
3 – Помалку од половина  
4 – Само неколку семејства 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

31. Во некои згради, некои семејства честопати заостануваат со надоместокот за одржување. Што 
мислите, колку е значаен овој проблем во вашата зграда? 

1 – Немаме таков проблем во нашата зграда / воопшто не е значајно. 

2 – Не е многу значајно 

3 – Делумно е значајно 

4 – Многу е значајно 

 

99 – Не знае X  –  Без одговор 

 

32. Ве молиме размислете за општата состојба на зградата и проблемите што може да се појават при 
одржувањето. Која од следните изјави е најтипична за вашата зграда? 

1 - Зградата е во добра техничка состојба: апаратите и јавните комунални услуги (на пр. лифт, жици) 
работат добро, доколку има проблеми, ти се решаваат брзо 

2 – Зградата е вообичаено функционална, но некои проблеми се појавуваат повремено  

3 – Само најитните проблеми се решаваат во нашата зграда, состојбата на зградата постојано се 
влошува 
4 - Нашата зграда е речиси нефункционална, техничките проблеми често ја спречуваат работата на 
основните функции 

 

99 – Не знаe X  –  Без одговор 
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4. Иницијативи за реновирање и планови за поддршка  

Следната секција има прашања за иницијативи и програми за реновирање на зградата.  
 
 
33. Секоја повеќестанбена зграда има некакви технички или друг вид на проблеми или недостатоци. 
Ве молиме наведете ги тритте проблеми или работи што би можеле да се подобрат во вашата 
зграда, кои ги сметате за најважни.. Краток одговор. 

1.: Проблем:………………………………………………………….… 
2.: Проблем:……………………………………………………………. 
3.: Проблем:……………………………………………………….…… 

 

99 – Не знаe X  –  Без одговор 
 

34. Размислете за гореспоменатите проблеми (види 33) или какви било други поголеми проблеми 
во зградата. Со оглед на причините за проблемите на вашата зграда и пречките за неопходно 
реновирање, која од наведете изјави е точна за оваа зграда? 

1 - Во последните 5 години, станарите не ја дискутирале можноста за реновирање 

2 -Дискутиравме за можноста за реновирање во последните 5 години, но на крајот не аплициравме 
за ниту една програма 

3 Ние веќе разговаравме да аплицираме за програма, во моментов сме во процес на аплицирање/ го 
чекаме резултатот од нашата апликација 

4 - Ние аплициравме за програма за реновирање, но нашата апликација не беше одобрена 

 

 

 

 

35. Зошто не аплициравте за некоја програма? ОБЕЛЕЖИ ГИ СИТЕ ДОСТАПНИ ОПЦИИ. 

  ДА НЕ НЕ Е 
ПРИ
МЕН
ЛИВ
О  

НЕ 
ЗНАЕ 

БЕЗ 
ОДГ
ОВО
Р 

35.1 Бидејќи не постои програма што би обезбедила доволна 
сума за субвенција 

1 2 3 99 X 

35.2 Бидејќи достапната програма има и други недостатоци, 
НАВЕДИ:.............. (на пр. премногу е тешко да се примени) 

1 2 3   

АКО 34=2 

: 

АКО 34=1,3 или 4 → СКОКНИ НА 36! 

: 
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36. Понекогаш државните или локалните општински власти, банките и граѓанските организации 
даваат заеми и/или субвенции за реновирање на повеќестанбените згради. Дали сте слушнале за 
такви програми на субвенционирање? Ако одговорот е да, можете ли да ги именувате или опишете? 

Напишете го одоговорот подолу и кодирајте го. 

Програма(и):……………………………………………………………………………….…. , Кодирај:……….. 

 

99 – Не знам X  –  Без одговор 
  

 

КОДОВИ НА ПРОГРАМИ 
Кредити за енергетски ефикасни домови на 
Хабитат Македонија 

1 

Кредити за енергетска ефикасност во рамките 
на Програмата за финансирање на зелена 
економија (GEFF), на Европската банка за 
обнова и развој (ЕБОР) во Западен Балкан  

2 

Програми за субвенционирање на мерки за 
енергетска ефикасност од страна на општина 
Карпош 

3 

Програми за субвенционирање на мерки за 
енергетска ефикасност од страна на општина 
Кавадарци 

4 

 

 

 

 

39. Како би го оцениле Вашето ниво на знаење и разбирање за програмата? 

35.3 Бидејќи за реновирањето е потребна согласност и 
финансиски придонес од сите жители, што е тешко да се 
постигне 

1 2 3 99 X 

35.4 Бидејќи сопствениците на станови не се согласуваат со 
содржината на планираното реновирање или не сметаат 
дека е неопходно 

1 2 3 99 X 

35.5 Бидејќи сопствениците на станови одлучија дека процесот 
на реновирање ќе биде премногу непријатен (на пр. 
неред, бучава) 

1 2 3 99 X 

35.6 Бидејќи никој не беше таму да го организира процесот 1 2 3 99 X 

35.7 Друго: ............................................................................ 1 2 3 99 X 

АКО 36=ДА: 

СКОКНИ НА 43! 
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  Ниско 
(имам 
слушнато за 
програмата, 
но не знам 
детали) 

Средно 
(свесен сум 
за главните 
аспекти од 
програмата, 
но не знам за 
процесот на 
аплицирање) 

Високо (знам 
за 
програмата и 
процесот на 
аплицирање) 

Не 
знаe 

Без 
одговор 

39.1 Кредити за 
енергетски ефикасни 
домови на Хабитат 
Македонија 

1 2 3 99 X 

39.2 Кредити за 
енергетска 
ефикасност во 
рамките на 
Програмата за 
финансирање на 
зелена економија 
(GEFF), на 
Европската банка за 
обнова и развој 
(ЕБОР) во Западен 
Балкан 

1 2 3 99 X 

39.3 Програми за 
субвенционирање 
на мерките за 
енергетска 
ефикасност од 
страна на општина 
Карпош 

1 2 3 99 X 

39.4 Програми за 
субвенционирање 
на мерките за 
енергетска 
ефикасност од 
страна на општина 
Кавадарци 

1 2 3 99 X 

 

 

43. Колку би биле подготвени да платите за реновирање што вклучува подобрување на 
горенаведените прашања одеднаш? 

 
…….………………………ДЕНАРИ 

0 – Не можам да си дозволам никакви финансирања 
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99  – Не знае X  –  Без одговор 
 

44. Доколку треба да платите за реновирањето, како преферирате да платите за тоа? ЧИТАЈ ГИ 
ОПЦИИТЕ И НАПИШЕТЕ ГИ ПРВАТА И ВТОРАТА ПРЕФЕРЕНЦИЈА ВО ТАБЛЕТА. ОДБЕРЕТЕ 
МАКСИМУМ 2 ОПЦИИ. 

44.1  Прва 
преференца:…………..[КОД 
ОД ПОНУДЕНИТЕ ОПЦИИ] 

99 – Не 
знае 

X – Без 
одговор 

44.2 
Втора 
преференца:………….. [КОД 
ОД ПОНУДЕНИТЕ ОПЦИИ] 

99 – Не 
знае 

X – Без 
одговор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M45.1. Постојат заеми за енергетски ефикасни мерки во повеќестанбените згради од Хабитат 

Македонија: директни заеми за сопствениците на станови, за Заедница на сопственици, за Друштво 

за управување со станбени згради и за специјализирани компании (градежни компании или фирми 

за прозорци). Дали би поддржале директно Вие или Вашата зграда да аплицира за овие заеми, што 

би значело зголемен надоместок за оддржување или плаќање на рати? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 -  Не знаe X  –  Без одговор 

  

44. КОДОВИ ЗА ФОРМАТА НА ПЛАЌАЊЕ  

1 - Користење на сопствени заштеди 

2 - Со кредит без камата од комерцијалните банки (банкси за физички лица) 

3 - Со кредит без камата од државен или општински фонд 

4 - Со годишни дополнувања на локалните даноци што се плаќаат на 

општината 

5 - Со месечни дополнувања на сметката за електрична енергија/греење 

6 - Со месечни исплати на професионалниот управител на зградата, 

сметката која вклучува одржување на влезот (заем земен од зградата) 

7 - Друго, наведете:................... 
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M45.2. Постојат заеми за реновирање на повеќе станбените згради обезбедени од Европската банка 
за обнова и развој (ЕБОР). Успешно имплементираните и потврдени проекти може да имаат право да 
добијат инвестициски поттик од 15% до 35%. Кредитите се даваат преку локалните финансиски 
институции: Комерцијална Банка, НЛБ Банка, ПроКредит банка, Шпаркасе Банка и Охридска Банка, со 
нивната вообичаена кредитоспособност и други критериуми за финансирање. Дали би поддржале 
директно Вие или Вашата зграда да аплицира за овие заеми, што би значеле зголемен надоместок за 
оддржување или плаќање на рати? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 -  Не знаe X  –  Без одговор 

 

 

M45.3. Доколку има програма за субвенционирање на мерки за енергетска ефикасност за 
повеќестанбени згради обезбеден од општина Карпош, дали би поддржале вашата зграда да 
аплицира за оваа програма, преку Управителот или Заедницата на сопственици, што би значело дека 
ќе ви се зголеми надоместок за оддржување,  ќе плаќате на рати ако земете заем или ќе платите во 
готово за интервенцијата? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 -  Не знае X  –  Без одговор 

 

M45.4. Доколку има програма за субвенционирање на мерки за енергетска ефикасност за 
повеќестанбени згради обезбеден од општина Кавадарци, дали би поддржале вашата зграда да 
аплицира за оваа програма, преку Управителот или Заедницата на сопственици, што би значело дека 
ќе ви се зголеми надоместок за оддржување,  ќе плаќате на рати ако земете заем или ќе платите во 
готово за интервенцијата? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 -  Не знае X  –  Без одговор 

 
 

46. Колкав износ можете да плаќање на рати месечно во форма на заем или зголемување на 
надоместокот за оддржување? 

На рати/зголемување на надоместокот за оддржување: …………………. ДЕНАРИ/месечно  

САМО ВО КАРПОШ: 
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0 – Не можам да си дозволам никакво финансирање на рати или зголемување на надоместокот за 
оддржување 

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

99 -  Не знае X  –  Без одговор 
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5. Социо-демографски податоци и ефектите од 
пандемијата 

Би сакал да ви поставам неколку прашања во врска со моменталната финансиска ситуација во вашето 
семејство и како пандемијата со Ковид-19 влијаеше врз вашето домаќинство. 

 

47. Со кого живеете во овој стан? Би сакал/a да побарам неколку општи информации за нив, кои не 
вклучуваат име или други лични податоци. 

 ФАМИЛИЈАРНИ 
ОДНОСИ (КАКО 
Е ТОЈ/ТАА 
ПОВРЗАНА СО 
ИСПИТАНИКОТ) 

ПОЛ (ЖЕНА=1, 
МАЖ=2) 

ГОДИНА 
НА 
РАЃАЊЕ 

ДАЛИ ТОЈ ИЛИ ТАА 
РАБОТИ/СТУДИРА/НИШТО 
ОД ТОА? 

1  1 2   

2  1 2   

3  1 2   

4  1 2   

5  1 2   

6  1 2   

7  1 2   

8  1 2   

9  1 2   
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48. Кое е највисокото образование што го има завршено главата на домаќинството/возрасниот со 
завршено највисоко образование во семејството? 

1 - Основно училиште   

2 - Средно училиште  

3 - Вишо образование  

4 - Факултет  

5 - Специјалистички студии  

6 - Магистерски академски студии  

7 - Докторски студии  

 

 

999 -  Не знае X  –  Без одговор 

 

49. Колкав беше просечниот нето месечен приход во вашето домаќинство во изминатите 12 месеци? 

………………………… ДЕНАРИ 

47. КОДОВИ ЗА СЕМЕЈНИ ОДНОСИ 

1 - Испитник 

2 - Партнер/брачен другар 

3 - Деца или деца на брачниот другар 

4 - Родител или родител на брачниот другар 

5 - Внуци 

6 - Баба и дедо 

7 - Брат или сестра / девер 

8 - Друго 

99 - Не знае 

Х - Без одговор 

47. КОДОВИ ЗА РАБОТЕН СТАТУС 

1 - Вработен на полно работно 

време 

2 - Вработен на скратено работно 

време 

3 - Невработен 

4 - Пензионер 

5 - Домаќин/ка 

6 – Ученик во основно или средно 

училиште, студент или е на 

возраст под 6 

7 - Други возрасни што се економски 

неактивни 

99 - Не знае 

Х - Без одговор 

СКОКНИ ДО 51! 
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999 -  Не знае X  –  Без одговор 

 

 
50. Дали на оваа скала би ја навеле категоријата на која припаѓа нето приходот од вашето 
домаќинство? Дозволете да ве потсетам дека сите одговори ќе бидат анонимно обработени, 
заедно со податоците на стотици други испитаници. 
 
1 – До 16.000 МКД 
2 - Од 16.001 до 25.000 МКД 
3 – Од 25.001 до 35.000 МКД 
4 – Од 35.001 до 50.000 МКД 
5 – Од 50.001 до 70.000 МКД 
6 – Од 70.001 до 90.000 МКД  
7 – Од 90.001 – 110.000 МКД 
8 – Над 110.000 МКД 
 

999 -  Не знае X  –  Без одговор 

 
51. Кој од следниве описи е најблизок до тоа како се чувствувате за приходите во вашето 

домаќинство овие денови? 

1 - Живеам удобно со сегашните примања 

2 - Се справувам со сегашните примања 

3 - Тешко е со сегашните примања 

4 - Многу е тешко со сегашните примања 

 

99 -  Не знае X  –  Без одговор 

 

52. Како би ја опишале вашата финансиска состојба/финансиската состојба на вашето семејство, во 
споредба со просечното семејство во зградата? 
 

1 – Многу подобра 
2 – Малку подобра 
3 - Иста 
4 – Малку полоша  
5 – Многу полоша 

АКО 49=ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ ИЛИ НЕ ЗНАМ: 
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999 -  Не знае X  –  Без одговор 

 
53. Во последните 12 месеци, дали добивте финансиска поддршка од државата или локалната 
општина за одржување на Вашиот стан и/или за комуналните трошоци? 
 

  Да Не Не знае Без одговор 

53.1 Добив редовна помош (не е поврзана со 
пандемијата) 

1 2 99 X 

53.2 Добив помош поради пандемијата или 
целосното затворање 

1 2 99 X 

 
 
54. Дали пандемијата влијаеше врз Вашите приходи/приходите на семејството? 
1 – Ги намали 
2 – Не влијаеше 
3 – Ги зголеми 

 

999 -  Не знае X  –  Без одговор 

 
 
55. Која од следните изјави најдобро опишува како влијаеше пандемијата и целосното затворање врз 
вашите трошоци? 
1 - Се' на се', нашите трошоци се зголемија за време на пандемијата 
2 - Нашите трошоци останаа приближно исти 
3 - Нашите трошоци се намалија за време на пандемијата 

 

999 -  Не знае X  –  Без одговор 
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