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Енергийната бедност в България

1. Сравнителна стабилност на дела на енергийно бедните в периода на наблюдение

2. Слаб ръст на енергийната бедност през 2016 г. и спад през 2017 г. 

3. За целия период се регистрира минимално увеличение на процента енергийно бедни в края на 2019 г. 

в сравнение с изходното ниво през 2014 г., въпреки различните промени през годините, отразени  с 

различните индикатори. 

При праг на извадката При праг на изследването на SILC



Тенденции по децилни групи

 

2019 

 1) TPR 2)  RPL 3)  LIHC 4)  LIHCS 5) 2M 6) M/2 7) 2МS 8)MS/2 

Децил 1 5.1% 6.0% 1.7% 4.9% 0.4% 2.0% 1.1% 0.6% 

Децил 2 6.5% 6.1% 1.6% 5.1% 0.5% 2.6% 1.1% 0.9% 

Децил 3 7.3% 5.2% 1.6% 4.7% 0.8% 2.0% 1.2% 0.9% 

Децил 4 7.4% 4.3% 1.4% 3.9% 1.0% 2.2% 1.3% 1.5% 

Децил 5 7.0% 2.9% 1.1% 2.8% 1.3% 1.9% 0.9% 1.3% 

Децил 6 5.7% 1.2% 0.9% 1.2% 0.7% 1.0% 0.8% 1.8% 

Децил 7 4.7% 0.5% 0.4% 0.5% 1.5% 1.0% 0.5% 2.0% 

Децил 8 4.2% 0.1% 0.1% 0.1% 1.3% 0.7% 0.3% 3.2% 

Децил 9 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.6% 0.2% 3.7% 

Децил 10 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.3% 0.0% 5.9% 

Всички 

домакинства (%)  

54.7% 26.3% 8.9% 23.4% 15.0% 14.4% 7.5% 21.8% 

Децили 1-3 (%) 18.8% 17.2% 4.9% 14.8% 1.7% 6.6% 3.4% 2.4% 



Предизвикателства и решения
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Модел на нормативен разход за 
енергия

Четири/пет групи показатели

Нетен общ доход на домакинство

Количество енергия на 

домакинство за отопление

Цени на енергия на домакинство

Количество енергия на домакинство за 

електроуреди и затопляне на вода

Количество енергия за отопление

1) Базово количество според вида домакинство 

за 40м2, 65м2 и 80м2, с базов отопляем стандарт 

от 500квтч/месец за 40м2, от които 300 квтч 

дневна и 200 квтч нощна тарифа

2) Коефициент за режим на отопление за 

бременни жени след 6 месец, деца до 18г., 

лица над 65 г., лица с увреждания над 18г.

3) Коефициент за климатична зона от 9 зони 

според Наредба № РД-16-1058

4) Коефициент според вида сграда

самостоятелна къща, апартамент, 

многофамилна къща

5) Коефициент според вида отоплителна 

система електроенергия, топлоенергия, газ, 

твърдо гориво

6) Коефициент според енерго-ефективни мерки 

външна изолация, вътрешна изолация, дограма

Енергиен клас на сграда



Норматив за отопление

Вид домакинство Базово 

коли-

чество*

КWh/сезон

При пълен 

режим на 

отопление

КWh/сезон

Коефи-

циент за 

климати

чна зона 

Коефициент за 

вид сграда

Коефициент 

за 

отоплителна 

система

Коефициен

т за енерго-

ефективни 

мерки

Едно лице (40м2) 1430 3215 За 9 зони    За 3 вида 

сгради 

(самостоятелна 

къща, 

апартамент, 

многофамилна

къща)

За 4 вида + 

ВЕИ

За външна 

изолация, 

вътрешна, и 

дограма.

Пълна/ 

частична/ 

без

Две лица (40м2) 1430 3215

Три лица (65м2) 2320 5220

Четири и повече лица (80м2) 2860 6430



Предложение за дефиниция



Предложение за методика 
за определяне на линия на енергийна бедност



#1 Избор на 

ежегодно 

изследване

#2 Разработка и 

Утвърждаване на 

Методика за оценка

#3 Фиксиране 

на коефициенти
#4 Оценка на 

въздействие 
#5 Обществено 

обсъждане

НСИ
МЕ, МРРБ, МТСП

АУЕР Частен сектор, 

НПО

Избор на водеща 

институция

#6 Вписване на дефиницията в 

Закона за енергетиката/Eнергийна

ефективност

#7 Приложение в поднормативни актове, указания, 

обучения, процеси на изпълнение, програми

Парламент

Стъпки



Система от мерки с три цели

Защита от 
уязвимост на 
енергийните
потребители 
породена от 

ниски доходи

Наредба № 5 за целеви

помощи за отопление

Либерализация на 
пазара на 

електроенергия
или при висок 

ръст на цените на 
електроенергия

Механизъм за защита на 

уязвими потребители

Изпълнение на 
мерки за енергийна
ефективност от ПВУ 

и на целите на 
Дългосрочна
национална

(жилищна) стратегия 

Програми за енергийна

ефективност в жилищни

сгради



Три вида мерки

Финансови Нефинансови Дългосрочни
•Инсталация на слънчеви колектори при 

еднофамилни и многофамилни къщи

•Подмяна на горивната база на отделните

жилища/ жилищни сгради, 

подобряването на енергийните

характеристики на системите за 

осигуряване на топлина/охлаждане и БГВ 

(вкл. подмяна на горивната база)

•Изолация на стени, прозорци, таван, 

под, тръби, подмяна на радиатори, 

бойлери)

•Енергийно ефективни уреди

(осветление, електроуреди, малки 

енергоспестяващи уреди, уреди за 

спестяване на вода, малки измервателни

уреди)

•Интелигентни измервателни уреди и 

фактуриране.

• Граждански енергийни кооперативи

• Целеви помощи за 

отопление

• Социална тарифа за 

електроенергия

• Кредитни линии и 

безвъзмездни средства по 

програми за енергийна 

ефективност

• Автоматична система за 

сигнализиране при 

покачване на цените

• Информационни кампании

• Регистър на уязвими 

клиенти

• Забрана за 

преустановяване на 

захранването през зимата

• Етичен кодекс на 

доставчиците на енергия

• Консултации и съвети за 

спестяване на енергия



Критерии и обхват

Праг Обхват Брой души
Права/

подкрепа

Целева помощ 
за отопление

30% от официална 
линия 

на бедност

7% от 
населението 

350 хил. души
2 500 квтч/ 

сезон / 
семейство

Социална тарифа за 
електроенергия

60% от официална
линия 

на бедност

13.2%
от населението 

660 хил. души
1800 квтч /

година/ 
семейство

Кредитни линии и 
безвъзмездни

средства за програми
за енергийна
ефективност

Диференциран % от 
официална линия на 
ЕНЕРГИЙНА бедност

40% от 
населението 

2 млн. души за 14% 
от 60% от всички 

сгради или от
3 205 хил. жилища 

(269 хил.)

✓ За жилище  
✓ За отоплителна 

система
✓ За уреди
✓ За отчет/паспорт



Процес на оценка

Етап 1:

Констатация на 

нуждите от 

енергия

Етап 2:

Констатация на 

доходното 

състояние 

Етап 4:

Определяне на 

права за 

енергийна 

подкрепа

Етап 3:

Автоматизирана 

система за 

изчисление на 

разликата до 

доходен 

критерий

Етап 5:

Включване в 

програми и 

проекти

Етап 6:

Оценка на 

ефекта от 

прилаганите 

политики и 

актуализация на 

състоянието на 

домакинствата



Дългосрочни мерки -
организационни

Система за измерване и 

мониторинг на енергийно

бедните в страната

Държавна подкрепа за 

изпълнение на 

минималните изисквания

за енергийна

ефективност на сградите

и паспорти за енергиен

клас на сградите

Самостоятелно звено за 

проследяване и 

мониторинг на 

енергийната бедност 

Изграждане на 

граждански енергийни

кооперативи



Благодаря!


