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Този документ е продукт на дейностите по работен пакет №2 на проект 

„Намаляване на потреблението на енергия и промяна на навиците“ (acr. REACH), 

кофинансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа на Европейския 

Съюз.  
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1. Въведение 

Република България е държава от Югоизточна Европа, намираща се в 

източната част на Балканския полуостров, с население от 7,3 милиона души. 

Страната заема територия от 110,994 кв. км, което я прави 14-тата по големина 

страна в Европа. Населението е с преобладаващо градско разпределение и 

основно концентрирано в 28-те административни области. Областите се 

разделят на 264 общини, които се управляват от кметове, избрани за срок от 4 

години и от пряко избрани общински съветници. България е парламентарна 

република с ясно изразено разделение на властите. Министерски Съвет е 

основен орган на изпълнителната власт. Административното деление в 

България е двустепенно - общини и области, като основна административно-

териториална единица е общината. 

1.1 Цели на анализа  

Цел на следният документ е: 

 да събере данни за националното ниво по отношение на енергийната 

бедност, безработицата, домакинствата в изпитващи затруднение при 

плащането на сметки, състоянието на сградния фонд; 

 да анализира обхвата и дълбочината на проблема с енергийната бедност 

в България. 

1.2 Преглед на съществуващите определения за енергийна бедност  

Едно домакинство се счита за енергийно бедно, когато нейните членове не 

могат да си позволят да поддържат необходимия топлинен комфорт на разумна 

цена, в зависимост от техните доходи. Терминът се използва главно в 

Обединеното кралство, Ирландия и Нова Зеландия, но дискусиите относно 

енергийната бедност се увеличават в цяла Европа и концепцията може да бъде 

приложена навсякъде, където бедността присъства.  

В Обединеното кралство енергийната бедност е дефинирана в закона за 

опазване на енергията, като: “човек може да се счита, че живее в енергийна 

бедност, ако той е член на домакинство, което живее с ниски доходи и в 

жилище, което не може да се отопли на разумна цена“. Статистически, ако едно 

домакинство харчи над 10 % от доходите си за поддържане на достатъчен 

топлинен комфорт, то се счита за енергийно бедно.  
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Терминът енергийна бедност не е дефиниран в българското законодателство.  

2. Методология 

За разработването на това изследване са анализирани следните материали и 

статистическа информация: 

 Политики за енергийна бедност в ЕС: Критична перспектива – Стефан 

Бузаровски, Сашка Петрова, Робърт Сарламанов;  

 Енергийната бедност в ЕС: Уязвимост - Стефан Бузаровски; 

 Статистическа информация от: Евростат, Национален 

Статистически Институт, Световната банка, Агенция Социално 

подпомагане, проект „ODYSSEE-MURE“; 

 Българска енергийна стратегия. 

3. Данни и показатели за енергийната бедност в България 

3.1 Съществуваща дефиниция   

Терминът енергийна бедност не е дефиниран в българското законодателство, в 

резултат на което въпроси свързани с проблема са част от по-широки социални 

политики. В момента в България съществуват принципи за предоставяне на 

социална помощ за отоплителни нужди, концентрирани върху подпомагане на 

хора, чийто месечен доход за последните 6 месеца е по-нисък от 

диференцирания минимален доход. Политиките за енергийна бедност в 

България са изцяло насочени към подкрепа чрез предоставяне на доходи, 

което не води до промяна на причинните фактори за състоянието.  

Съсредоточаването само върху краткосрочна бюджетна подкрепа е 

неефективно и не може да осигури разрешаване на проблема. 

3.2 Съществуващи програми за енергийна бедност  

Целевата помощ за отопление администрирана от Министерството на Труда и 

Социалната Политика е единствената съществуваща програма предоставяща 

подкрепа за уязвими домакинства.  Програмата предоставя пряка финансова 

подкрепа  за сметки за централно отопление, електричество, въглища, дърва и 

природен газ.  Всички домакинства с доходи за последните 6 месеца по-малки 

от диференцирания минимален доход  са допустими за получаване на помощ 

за отопление. За да бъде получена кандидатстващото домакинство трябва да 

задоволи допълнителни условия, в т.ч. да не са продавали недвижимо 
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имущество през последните 5 г. и да не са пътували зад граница на собствени 

разноски през последните 12 месеца. Размерът на социалната помощ се 

базира на паричния еквивалент на 450 кВтч електрическа енергия, като 300 

кВтч дневна тарифа и 150 кВтч нощна по цени на електроенергията в началото 

на отоплителния сезон.  Помощта се отпуска за период от 5 месеца - 1 Ноември 

до 31 Mарт. Целевата помощ за отопление в момента попада под 

юрисдикцията на Министерството на Труда и Социалната Политика, което има 

широка мрежа от офиси за разпределяне на помощта и поддържа база данни 

на уязвими потребители. През 2013 г. са подпомогнати 251 876 домакинства, 

като всяко получава общо 328,60 лв за целия отоплителен сезон.  

Друга съществуващ финансов механизъм е чрез Оперативна Програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 и програма „Енергийно обновяване на 

българските домове“, която предоставя финансиране в размер 75 % за 

енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради  до минимум 

енергиен клас “C”. Схемата цели да подобри условията за живот на всички 

домакинства в една сграда и е на обща стойност 50 милиона лева. Програмата 

предоставяне финансова подкрепа не само за изпълнението на 

енергоспестяващите мерки, но също за допълнителни конструктивни дейности, 

разработването на технически проект и енергийно обследване на сградата, 

авторски и строителен надзор, както и разходите, свързани с получаването на 

необходимите разрешителни документи. След успешно кандидатстване всички 

домакинства получават собствен индикативен бюджет, чиито стойности зависят 

от размера на жилището и от това дали има предишно изпълнени 

енергоспестяващи мерки. За да се стигне до енергийно обновяване на 

сградата, абсолютни всички домакинства трябва да потвърдят, че могат да 

финансират техния дял в размер на 25 % от общия бюджет и да подпишат своя 

индикативен бюджет. От началото на Юли 2012 г. 379 заявления за интерес и 

подкрепа са одобрени, като 85 са подадените заявления за финансова помощ. 

Близо 2 години след началото на проекта са реновирани 2 сгради. 

Една от най-успешните кредитни линии за подобряване на енергийната 

ефективност в домакинства и многофамилни сгради, изпълняваща се в 

PБългария е REECL. Кредитната линия финансира до 20 % за различни 

енергоспестяващи мерки. В периода септември 2006г. до септември 2014г. са 

раздадени над 50 000 кредита на обща стойност 27,7 милиона евро. Сред най-

разпространените енергоспестяващи мерки е покупката на енергоспестяваща 

дограма, за което са отпуснати над 22 700 кредита, следвана от покупката на 

климатични инсталации и изолация. Въпреки че помощта може да бъде 

предоставена много бързо, домакинствата с ниски доходи не могат да си 
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позволят допълнителни разходи и не могат да инвестират в енергийна 

ефективност, като по този начин бедността моментално се превръща в пречка 

за енергийната ефективност.  

В заключение в Р. България липсва целенасочена жилищна програма за 

енергийна ефективност за уязвими домакинства, тъй като правителството 

изпитва трудност да определи кои групи от хора изпитват енергийна бедност и 

имат нужда от обществена подкрепа и до каква степен.  Усилията и дейностите 

на държавните институции се характеризират със силен акцент върху 

осигуряването на краткосрочен жизнен минимум, а дългосрочни и цялостни 

стратегии за енергийна ефективност все още не са разработени.  

3.3 Участие на социалните служби в областта на енергийната бедност на 

национално ниво 

Целевата помощ за отопление, администрирана от Министерството на труда и 

социалната политика, е единствената съществуваща програма, предоставяща 

подкрепа за уязвими домакинства.  Въпреки че в страната ни са най-ниските 

цени на енергията в ЕС, голям брой домакинства разчитат на социални 

помощи. Делът на домакинства, разчитащи на социални помощи в периода 

2009г. – 2013г. варира между 7% и 9 % от всички домакинства в страната. 

Стойността на отпуснатата помощ за същия период се е увелича с 19 %.   

  2009 2010 2011 2012 2013 

Финансирани 
домакинства 

259 395 206 452 219 760 210 711 251 876 

Стойност на 
помощите, евро 

141,20 145,36 148,07 168,00 168,00 

Таблица 1: Брой домакинства с отпусната помощ и единична стойност на помощта 
 

 

3.4 Енергийни политики  

Законът за енергетиката, обнародван през 2003 г., е основният стълб на 

енергийната политика на Р. България. С цел подобряване на политиката по 

отношение на енергийната ефективност в страната и съобразяването с 

изискванията за присъединяване към ЕС през 2004 г., Законът за енергетиката 

е допълнен със Закон за енергийната ефективност, преработен през 2008 г. 

Министерството на икономиката и енергетиката е отговорно за определянето 



8 

 

w
w

w
w

.r
e

ac
h

-e
n

er
gy

.e
u

 

на националните енергийни политики. Сред нейните основни приоритети е 

създаването на стабилен и честен енергиен пазар, подкрепяйки енергийната 

ефективност и използването на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници). 

Държавната комисия по Енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)  издава, 

контролира и лицензира компании в енергийния сектор.  Освен това ДКЕВР 

разработва и внедрява националните тарифи и цени на електроенергията, 

газта и топлинната енергия.  Връзката между енергия и изменението на 

климата е част от отговорностите на  Министерството на околната среда и 

водите, докато регулирането на ядрената енергия попада в обхвата на 

компетентност на Агенцията за ядрено регулиране.   

Социалните въпроси се регулират от Министерството на труда  и социалната 

политика, което работи в рамките на Закона за социално подпомагане. 

Министерството на регионалното развитие e отговорно за жилищния сектор, 

следвайки Националната жилищна стратегия от 2005 година.  Цел на тази 

стратегия е да подкрепи и насърчи обновяването на жилищния фонд чрез 

създаването на необходимата законодателна рамка, предоставянето на 

жилищни субсидии,  предлагането на методическа и техническа помощ и 

разработването на информационни кампании.  

В заключение, много институции са отговорни за различни части от проблемите 

пораждащи енергийната бедност в страната ни.  

Отговорна 

институция 

Министерство на 

Икономиката 

Министерството на 

Труда  и Социалната 

Политика 

Министерство на 

Регионалното Развитие 

Политики 
Национална Енергийна 

Стратегия 2020 

Национална стратегия за 

социална защита  
Национална Жилищна 

Стратегия Съвместен Меморандум 

за Включване между 

България и ЕС 

Регулаторни  и 

оперативни 

документи 

Първи и втори национален 

план за повишаването на  

енергийна ефективност 2008–

2010; 2011-2013 г.  

Национална 

Демографска Стратегия 

2006 - 2020 

Закон за управление на 

етажната собственост 

Закон за Енергетиката  

Национална програма за 

подобряване на 

жилищните условия на 

ромите 2005 – 2015  

Закон за Социално 

Подпомагане 
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Подзаконовите 

нормативни 

актове 

Закон за енергийна 

ефективност  
Наредба за условията и 

реда за отпускане на 

целева помощ за 

отоплени 

Национална програма за 

обновяване на жилищните 

сгради   

Наредба за енергийните 

характеристики на сграда 

Наредба за издаване на 

енергиен сертификат на 

сграда 

Таблица 2: Институционална и регулаторна рамка за справяне с енергийната 

бедност в България. 

Политиките за енергийната бедност се основават изцяло върху доходите и са 

краткосрочно бюджетно ориентирани. 

3.5 Национална статистическа информация 

Средна енергийна консумация на едно домакинство: 

Анализите на консумациите в жилищата в периода 2007г. -2011г. показват, че 

средното енергийно потребление е 8770 кВтч/годишно, докато делът на 

енергията за отопление от общата енергийна консумация е 66 %.  Въпреки 

постоянното повишение на цените на енергията и бавния растеж на доходите 

на  домакинствата, българските домакинства не успяват да намалят значително 

енергийната си консумация.  Всъщност тяхното потребление остава константно 

по време на анализирания период. В допълнение трябва да се добави, че 

енергийната консумация на българските домакинства е почти два пъти по-

голяма от тази на страните в ЕС-27.  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Среден енергиен разход на жилище, 
кВтч/жилище 

8606 8490 8606 9188 8955 

Консумация на жилище за осветление 
и електрически уреди, кВтч/жилище 

1601 1679 1691 1704 1676 

Среден разход на енергия за 
отопление на жилището, кВтч/жилище 

5699 5699 5815 6048 5815 

Дял на енергията за отопление от 
общата енергия, % 

66,2 % 67,1 % 67,6 % 65,8 % 64,9 % 

Таблица 3: Средна енергийна консумация на жилищата в България, Източник: 
ODYSSEE-MURE  

 

Годишни разходи на едно домакинство за електричество, отопление и 
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вода: 

 

Таблицата по-долу цитира изнесената от Националния статистически институт 

информация за годишните разходи на едно домакинство за електричество, 

отопление и вода, както и делът на тези разходи от общите им приходи. 

Необходимо е да се уточни, че е дадена информация относно процентните 

разходи на едно домакинство, но е твърде възможно, дори и при тези разходи 

едно домакинството да не е в състояние да поддържа температурата до 

адекватни нива и да живее в лишения от топлина.  

 Средно българските домакинства харчат около 14 % от доходите за енергия и 

вода през 2013г., в сравнение с 11 % през 2002г.  Средните годишни разходи на 

домакинствата за ток, отопление и вода са се увеличили с 36% между 2008г. и 

2013г. 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Разходи Евро 562 610 595 617 752 767 

Дял от приходите % 13,6 14,5 14,3 14,1 15,3 14,2 

Таблица 4: Годишни разходи на едно домакинство за електричество, отопление и 

вода в Евро в периода 2008÷2013 г., Източник: Национален Статистически 

Институт 

Среден брой членове в едно домакинство и общ брой на домакинствата:  

Според статистика от Националния Статистически Институт на база 

проведеното национално преброяване през 2011 г., населението на Р. 

България е 7,369,431, живеещо в 3,006,376 домакинства, правейки по 2,4 члена 

на домакинство. Близо ¾ - 73.3 % или 2,203,007  от всички домакинства са 

разположени в градовете. В крайградските регионите броят на жилищата е 

803 369, като средния брой членове е 2,5. Най-голям е броят на домакинствата 

в София -  15.6 %, следван от Пловдив.  

 84 % от сградния фонд са над  90 м²; 

 96,6 % от сградния фонд е частен и само 3,4 % с държавна собственост.  

Структура на жилищния фонд по година на построяване:  

Според данни от Националния статистически институт на база проведеното 

национално преброяване през 2011г., представяща структурата на построяване 
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на жилищния фонд, става ясно, че над 50 % от него е построен до 1970 г., а 

83,6 % е построен преди 1990. Всички тези сгради се характеризират с много 

ниска енергийна ефективност и допълнително задълбочават проблема с 

енергийната бедност.  

 
до 1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2011 

Градове 28,4 22,2 17,9 15,1 8,5 7,9 

Села 46,6 19,4 12,9 12,3 5,2 3,6 

Таблица 5: Структура на жилищния фонд по година на построяване, Източник: 
Национален Статистически Институт 

 

 
 

Фигура 1: Структура на жилищния фонд по година на построяване 

Заетост и безработица: 

Таблици 6 и 7 показват, че в периода 2008-2013 гг. Безработица се е повишила 

почти два пъти. Както е показано на таблица 15 (виж по-долу) групата на 

безработните са най-уязвимата група, тъй като 50 % от тях живеят с доходи по-

ниски от необходимия годишен минимум, като в резултат на което те не могат 

да си позволят адекватно отопление на жилищата си.  
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общо население 7 518 002  7 467 119  7 421 766  7 369 431  7 327 224  7 296 459 

Заетост, %  70,7    68,8    65,4   62,9   63,0    63,5   

Безработица, % 5,6  6,8  10,3  11,3  12,3  12,9  

Таблица 6: Заетост и безработица, Източник: Национален Статистически 
Институт 

Безработица 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Общо 238 000 348 000 376 200 410 300 436 300 

Дял 6,8 10,2 11,3 12,3 12,9 

По група хиляди % хиляди % хиляди % хиляди % хиляди % 

Пол 

Мъже 130,1 7,0 196,3 10,9 219,0 12,3 241,1 13,5 248,3 14,1 

Жени 107,9 6,6 151,7 9,5 157,2 10,1 169,3 10,8 185,00 11,9 

Местоживеене 

Град 155,6 5,8 233,4 8,9 260,2 10 285,3 11 298,0 11,5 

Село 82,4 10,2 114,6 14,8 116 15,6 125 16,9 135,2 18,6 

Образование 

Университет 25,7 2,9 38,7 4,4 44,7 5,1 51,8 5,8 59,9 6,4 

Средно училище 126,3 6,2 196,7 9,7 209,8 10,5 234,6 11,7 243,8 12,4 

Начално училище 65,2 13,6 84,5 19,6 90,4 22,8 91,6 24 97,7 27,0 

Без образование 20,8 27,8 28,1 43,1 31,3 48,4 32,3 51,7 31,8 47,9 

Таблица 7: Безработица по пол, местоживеене и образование, Източник:  
Национален Статистически Институт 

 

Икономически и енергийни показатели за България: 
 
Благодарение на силно развитият енергиен сектор, в момента България е на 

четвърто място в Централна и Източна Европа по нетен износ на електрическа 

енергия по отношение на производство на глава от населението. Въглищата са 

отговорни за 43 % от производството на електроенергия, докато ядрената 

енергия допринася с почти същия дял.  Р. България внася по-голямата част от 

своя петрол и газ от Русия, докато служи за транзитен коридор към съседни 

държави. Индустрията и домакинствата са най-големите консуматори на 

електроенергия.    
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Енергийната интензивност на икономиката в България е 669.9, докато средните 

стойности за ЕС-28 са 143.2. Енергийната интензивност на националния БВП е 

89 % по-висок от средните за ЕС. Държавата има силна зависимост от вноса на 

енергия. 

  Единица 2008 2009 2010 2011 2012 

Годишен растеж на 

БВП 
% 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 

БВП 
Милиарда 

US$ 
51,82 48,56 47,72 53,54 50,97 

БВП на глава от 

населението 
US$ 6917 6524 6453 7287 6977 

Износ на стоки и услуги % от БВП 58,0 48,0 57,0 66,0 67,0 

Централен държавен 

дълг 
% от БВП - 13,8 14,9 15,4 18,0 

Електрическа енергия евро/кВтч 0,0823 0,0818 0,0830 0,0874 0,0955 

Природен газ евро/кВтч 0,0391 0,0348 0,0431 0,0472 0,0556 

Енергийна зависимост индекс 51,7  45,1  39,6  36,0  36,1 

Таблица 8: Икономически индикатори за България, Източник: World Bank 

  Единица 2008 2009 2010 2011 2012 

Брутно вътрешно 

потребление 
1000 тне 19926,5  17504,1  17769,8  19089,9  18233,3  

Енергийна интензивност 

на икономиката 

кг петрол за 1000 

EUR 
711,7  661,4  668,8  705,5  669,9  

Емисии парникови 

газове 
Единици  CO2  61.43  52.97  55.33  60.54  56.02 

Енергийна употреба 
кг петрол за 

$1,000 GDP 
- 167,80 156,92 159,74 168,47 

Енергийна употреба 

кг петрол на 

глава на 

населението 

- 2644,65 2352,33 2419,99 2615,04 

Електрическа 

консумация 
Милиарда кВтч 30,5 28,8 29,9 28,3 28,3 

Електроенергия - внос Милиона кВтч 3054 3243 3097 2660 5073 

Електроенергия - износ Милиона кВтч 7534 7992 5407 7073 7735 

Таблица 9: Енергийни индикатори за България, Източник: World Bank 

Следните заключения могат да бъдат направени, базирани на 

информацията от таблица 8 и таблица 9.  
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 След рязък спад в БВП на България през 2009 г., впоследствие през 2011 

г. се наблюдава постепенно възстановяване на нивата, последвано 

отново от спад през 2012 г. 

 Централният държавен дълг продължава да се увеличава през периода 

2008-2012 г. ; 

 През периода 2008-2012 г. енергийната ефективност в страната продължи 

подобряването си, главно поради подобряване в сектора на 

промишлеността и на ниското първоначалното ниво на ефективност в 

него; 

 Цените на електроенергията и газта се покачват всяка година, което се 

отразява сериозно на уязвимите домакинства.  

Демографски индикатори: 

Таблица 10 отразява негативните демографските показатели за периода 2008-

2012 гг.   

  Единица 2008 2009 2010 2011 2012 

Естествен прираст на 

населението 
% - 0,81 - 0,79 - 0,77  - 0,78 - 0,80 

Нетен коефициент на 

миграция 

Миграция/1000 

човека 
- 3,41 - 3,11 - 2,8 - 2,82 - 2,84 

Таблица 10: Демографски показатели за България 

4. Размерът на енергийната бедност в България  

4.1 Защо съществуващите определения и принципи за борба с 

енергийната бедност не са приложими? 

В българското законодателство липсва дефиниция за енергийна бедност.  Един 

от начините, според който правителството се бори с проблемите на 

домакинствата за адекватно отопление е чрез целевата помощ за отопление. 

Последните по-големи промени в принципите на предоставяне на социалната 

помощ за отопление са предприети през 2003 г. и се концентрират в 

подпомагането на домакинства, които не могат да покрият основните си 

обществени разходи с техните доходи. Политиките, упражнявани по отношение 

на енергийната ефективност, са само и изключително ориентирани към 

краткосрочна бюджетна подкрепа. Въпреки доброто взаимодействие между 
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държавните институции, отговорни за социалната и енергийната политика, 

енергийните нужди на домакинствата и състоянието на жилищния фонд остават 

извън обхвата на програмата и абсолютна, а не относителна стандартна 

консумация на енергия се използва за формиране на стойността на целевата 

помощ. Стандартът се базира на експертна оценка относно размерът на 

средствата, необходими на едно домакинство, за да отопли една средна стая 

през зимата. Изчислено е количеството енергия необходима за осигуряването 

на нормален температурен комфорт, като по този начин силно се подчертава, 

че социалната помощ не помага за подобряването на стандарта на живот, а 

помага за преживяването през зимата и то само в една стая.  

Всяка година между 30 и 42 милиона евро се предоставят на бедни 

домакинства за тяхното отопление, без това да подобрява условията им на 

живот или да създава устойчивост.   

  2009 2010 2011 2012 2013 

Обща 
предоставена 

сума, милиона евро 
36,66 30,00 32,54 35,40 42,32 

Таблица 11: Обща предоставена сума чрез целевата помощ за отопление в милиона 
евро 

4.2 Данни за енергийната бедност в България и основни определящи 

параметри 

Процент на домакинствата в невъзможност да поддържат достатъчен 

топлинен комфорт: 

Скорошно статистическо проучване за доходите и условията за живот в 

домакинствата показват, че 64,5 % от българските домакинства не могат да 

поддържат достатъчен топлинен комфорт, докато 32,1 % заявяват, че срещат 

затруднения при плащането на сметките.  Това са най-високите стойности в 

рамките на ЕС-27, където съответните стойности са респективно 8,9 % и 10 %. 

Поради липсата на дефиниция на проблема, ще се позовем на наличните 

статистика от Евростат, предоставяща информация за процентът от 

населението, което не е в състояние да поддържа достатъчен топлинен 

комфорт в своето домакинство. 
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Невъзможност за поддържане на достатъчен топлинен комфорт 

Под 60 % от медианния еквивалент 

  2009 2010 2011 2012 2013 

% от населението 

Един човек 80,6 81,8 70,7 72,0  - 

Един възрастен над 65 г. 79,0 80,2 69,8 74,9  - 

Двама възрастни 76.6 80.3 66.2 64.0  - 

Общо 80,2 83,3 68,9 70,0  - 

Над 60 % от медианния еквивалент 

  2009 2010 2011 2012 2013 

% от населението 

Един човек 68,3 72,0 50,1 51,6  - 

Един възрастен над 65 г. 72,6 77,1 56,6 54,9  - 

Двама възрастни 63.1 65.9 47.8 47.2  - 

Общо 59,7 62,1 39,8 40,2  - 

Общо 

  2009 2010 2011 2012 2013 

% от населението 

Един човек 75,5 77,0 60,6 61,2 56,0 

Един възрастен над 65 г. 77,2 79,0 64,7 65,9 60,1 

Двама възрастни 66,5 68,8 51,3 50,1 49,1 

Общо 64,2 66,5 46,3 46,5 46,6 

Таблица 12: Процент от населението живеещо в невъзможност за поддържане на 

достатъчен топлинен комфорт, Източник: Евростат 

 

През 2013 г., 46.6% от общото население е отговорило, че не може да поддържа 

достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, като по този начин 

поставя страната на първо място сред страните членки на ЕС-27. За сравнение 

- средните нива за ЕС-27 са 10,8 %.  

 

През 2013г. населението в страната ни възлиза на  7 296 459, от които 

приблизително  3 400 150 души изпитват затруднения в адекватното отопление 

на техните домове и са засегнати от енергийна бедност. 
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Фигура 2: Невъзможност за адекватно отопление през 2011 г., Източник: EU Fuel 

Poverty Network 

Близо 2/3 от българите са оставени да се справят сами за себе си, а научните 

изследвания за проблема са нещо ново. Да, енергийната бедност в България е 

доста тежка! Всички значими фактори, които биха могли да изострят проблема 

са налице – ниски доходи,  възходящото ребалансиране на цените на 

енергията, ниската енергийна ефективност в сградите и по-бързо растящите 

цени на енергията в сравнение с доходите. Конкретните мерки и социалните 

политики за всеки фактор са неефективни, насочени към много малка част от 

населението и осигуряващи много ниски топлинни квоти за най-бедните групи. 

Следователно енергийните субсидии и пряката финансова подкрепа за 

отопление не могат да осигурят устойчиво, дългосрочно решение на проблема 

с енергийната бедност. 

Характеристики на потреблението на енергия в домакинствата: 

Въпреки, че цените на енергията са сред най-ниските в ЕС, групите с ниски 

доходи срещат сериозни проблеми по отношение на степента на отопление, 

която си позволяват. Това се дължи на ниските им доходи, крайно енергийно 

неефективните жилища, възходящото ребалансиране на цените на енергията, в 

резултат от либерализацията на енергийния сектор у нас, но също така и 

поради структурата на потреблението на енергия в България. Според оценки 

електрическата енергия има дял от 40 % от крайното енергийно потребление за 

отопление през 2011 г. в България,  около 32 % от първобитна биомаса (дърва 

за огрев), 9 % от въглища, 16 % централно отопление и 1-2 % от газ. Това е 
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силно неефективно и води до високи цени на първичната енергия. Делът на 

електрическата консумация дори се увеличава през последните години, главно 

поради отказа на много потребители от централното отопление, породено от 

възможността да контролират своите сметки. Една от главните причини за 

многото потребители, които спират използването на централно отопление са 

отменените правителствени субсидиите за него. Това доведе до бързо 

намаляване на броя на потребителите, което направи разходите за 

разпространение, за тези останали като потребители на топлофикационните 

дружества, по високи и непредсказуеми, превръщайки централното отопление 

не като решение, а по-скоро като причина за нарастване на бедността. Друга 

съществуваща пречка е не добре развитата газоснабдителна мрежа, оставяйки 

голям брой домакинства без възможност да преминат на отопление с газ. За 

разлика от цените на електроенергията тези на газта са сред най-високите в 

ЕС, превръщайки се твърде високи, дори и за домакинствата с нормални 

доходи. Това доведе до отказ от отопление с газ и на малкото техните 

потребители.  

Съществуваща тенденция за домакинствата с ниски доходи, които не могат да 

си позволят отопление с електричество, чиито цени растат всяка година, е 

преминаването към отопление с дърва и въглища. Тенденцията може да се 

забележи и централните райони на големите български градове.   

Ако тенденцията за растеж на цените на енергията продължи да расте и ако 

доходите на домакинствата останат същите и те не получат външна помощ за 

подобряване на енергийната ефективност на своето жилище и уреди, се очаква  

българските домакинства да намалят комфорта в жилищата си, с цел да 

задоволят други нужди.  

 Заключения: 
 

 Голям дял на потребителите на електрическа енергия (40%), в резултат 

на ниската цена и ниското ниво на битова газификация; 

 Голям и увеличаващ се дял на потребителите на биомаса (32%), поради 

широката достъпност и ниската цена на дървата за огрев; 

 Нисък дял на потребителите на газ (2%), въпреки че в периода  2001-2010 

консумацията на газ се увеличи 49 пъти; 

 Сравнително нисък и постоянно намаляващ дял на потребителите на 

централното отопление (16%). 

Хора в риск от бедност или от социално изключване 
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Съществува силна връзка между процентът от хора, живеещи в риск от бедност, 

и процентът на хората, изпадащи в задължения, което означава, че страните с 

най-висок процент на хора в бедност, като България, имат най-висок процент от 

хора попадащи в просрочие. Според статистика, публикувана от Националния 

статистически институт, показана в таблицата по-долу, близо 49% от 

населението в страната живее в такива условия. 

Година 2008 2009 2010 2011 

Статистически 

регион 

Хиляди 

хора 

 % от 

населението 

Хиляди 

хора 

 % от 

населението 

Хиляди 

хора 

 % от 

населението 

Хиляди 

хора 

 % от 

населението 

Северозападен 452,7 49,4 462,7 51,3 454,8 51,2 417,3 49,7 

Северен 

централен 
506,1 54,8 527,0 57,6 516,9 57,3 456,7 53,4 

Североизточен 440,7 44,4 510,6 51,6 496,7 50,8 491,1 50,9 

Югоизточен 536,4 47,8 569,9 51,0 590,8 53,0 606,9 56,3 

Югозападен 757,5 35,9 838,5 39,7 876,8 41,4 881,8 41,3 

Южен централен 792,4 51,4 820,2 53,7 757,1 49,9 762,8 51,7 

Таблица 13: Хора в риск от бедност и социално изключване и делът от общото 

население  - 2008÷2011 

Необходим минимален годишен доход за поддържане на приемлив живот: 

Статистика за необходимия минимален годишен доход за достигане и 

поддържане на приемлив живот за едно домакинство се публикува всяка година 

от Националния Статистически Институт. 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Статистически 

регион 
Един човек Двама възрастни и две деца под 14 г. 

Северозападен 1 070 1 415 1 514 1 396 1 403 2 246 2 971 3 179 2 932 2 946 

Северен 

централен 
1 223 1 549 1 594 1 559 1 568 2 567 3 253 3 348 3 275 3 292 

Североизточен 1 089 1 620 1 664 1 625 1 677 2 286 3 403 3 494 3 413 3 520 

Югоизточен 1 308 1 692 1 749 1 719 1 625 2 747 3 554 3 674 3 610 3 413 

Югозападен 1 613 2 010 2 263 2 234 2 072 3 388 4 221 4 752 4 692 4 351 

Южен централен 1 231 1 607 1 681 1 568 1 610 2 586 3 375 3 531 3 293 3 380 

Таблица 14 Линия на бедност по региони – изчислен годишен минимум в Евро за 
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периода  2007÷2011 г., Източник: Национален Статистически Институт 

 

Таблицата показва, че за 5 годишен период минималният доход необходим за 

поддържане на приемлив живот се е увеличил с 31 %, а същевременно 

доходите почти не са се повишили.  

Дял от населението живеещо под изчислителния минимален годишен 

доход според икономическата активност: 

Таблица 15 представя информация за делът от населението живеещо под 

изчислителния минимален годишен доход според икономическата активност – 

заети, безработни, пенсионери и други неактивни. От данните може да се 

заключи, че групата на безработните е най-уязвимата група от хора, като близо 

50 % от тях живеят с доходи по-ниски от изчисления минимален годишен доход. 

Следващата най-засегната група е групата на пенсионерите, като всеки 4-ти 

живее под годишния минимум.   

Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Статистически регион Заети 

Северозападен 7,5 6,1 9,1 6,5 5,1 

Северен централен 9,5 7,7 8,7 8,6 7,2 

Североизточен 4,4 6,9 7,8 7,4 9,7 

Югоизточен 7,8 8,1 8,0 8,7 5,6 

Югозападен 7,4 5,5 6,9 8,0 6,7 

Южен централен 7,2 8,7 6,7 7,3 8,8 

 
Безработни 

Северозападен 57,5 62,8 52,6 48,1 44,8 

Северен централен 55,3 50,9 46,9 51,7 50,6 

Североизточен 39,6 48,9 49,9 52,8 47,1 

Югоизточен 57,1 53,6 54,4 57,8 56,2 

Югозападен 46,2 35,2 36,5 44,2 39,7 

Южен централен 58,1 53,8 40,2 47,1 48,6 

 
Пенсионери 

Северозападен 18,6 32,9 29,7 27,2 19,1 

Северен централен 29,1 37,1 23,3 23,6 23,1 

Североизточен 21,7 37,1 31,1 25,6 22,5 

Югоизточен 29,8 32,2 29,0 25,3 22,0 

Югозападен 39,8 37,2 31,1 31,2 29,9 

Южен централен 27,2 32,9 27,2 24,7 27,0 
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Други неактивни 

Северозападен 27,2 29,2 27,3 39,0 34,3 

Северен централен 22,3 23,2 33,1 27,9 19,2 

Североизточен 18,6 20,4 23,4 24,1 30,3 

Югоизточен 27,0 26,6 29,7 17,5 27,1 

Югозападен 24,7 15,9 18,0 21,1 22,5 

Южен централен 21,0 26,9 19,2 19,9 30,8 

Таблица 15: Дял на бедните в зависимост от икономическата им активност в % 

през периода 2007÷2011, Източник: Национален Статистически Институт 

5. Обобщение на анализа 

Няма съмнение, че енергийната бедност се превръща в основен проблем в ЕС 

и е твърде възможно да се увеличи в резултат на увеличаващите се цени на 

енергията. Към този момент липсват систематични изследвания, свързани с 

проблема в Р. България, една от най-засегнатите страни в ЕС-28.   

Разгледаните доказателства също показват, че движещите сили на 

енергийната бедност са причинени от местните специфични социални, 

политически и екологични условия.  Например, въпреки че Германия е една от 

страните с най-високи цени на енергията в Европа, честотата на енергийната 

бедност в страната е значително по-ниска, отколкото в Р. България, където 

цените на енергията са най-ниските. Причините за проблема се крият в ниската 

достъпност до газ, електроенергия и топлинни услуги, неадекватната енергийна 

ефективност на жилищния сектор и разбира се липсата на систематичен 

подход към проблема. От практическа страна съществуват значителни 

възможности за решаване на проблема чрез политики и най-вече чрез 

търсенето на енергийна ефективност във формата на дълбоки строителни 

реконструкции и пазарни трансформации на уредите за отопление.  Такива 

мерки са класическо печелившо решение, тъй като те могат да помогнат в 

процеса на намаляване на бедността като цяло.  

Пред държавните институции и правителството стои сериозен проблем – този 

за енергийната бедност. Сериозността и трудността при решението произтича 

от факта, че за достигането на достатъчен топлинен комфорт в едно 

домакинство е необходимо да има съответствие между типа сграда, типа 

отоплителна инсталация и домакинските нужди, както и между доходи и 

енергийна ефективност. Временната мярка – отпускане на помощи, 

позволяващи на  голям брой домакинства да преживеят зимните месеци и то 
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само в една стая, е необходимо да се замени с цялостна и институционално 

координирана дългосрочна програма. На всички е ясно, че решаването на 

проблема изисква време, но поставянето на нови приоритети при решаването е 

крачка напред. 
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