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Конференция 
„Енергийно ефективно отопление като мярка за чист въздух “ 



Методологически въпроси

В България все още няма официално определение на „енергийна 
бедност“, както се очаква и изисква от чл. 3, т.7 и 8 на 
„електрическата“ Директива 2009/72/ЕО. 

Нашето разбиране е, че дефинирането на национални понятия, 
свързани с енергийната бедност е добре да се направи след 
очертаването на нейни основни измерения в България по 
различни показатели.



Методологически въпроси

Могат да се обособят две основни групи индикатори за 
енергийна бедност:

Първа група - определят се чрез „подход на разходите”:
отразяват поносимостта на цените на енергия за 
домакинствата, която зависи от техните доходи; те измерват 
уязвимостта на потребителите на енергия от равнището на 
цените и от техните промени в контекста на доходите, с които 
домакинствата разполагат и разходите, които извършват. 
Разглежданите по- долу индикатори се интерпретират като 
измерители на енергийната бедност именно в този аспект.

Индикаторите от втората група, която използва т.нар. 
„консенсусен метод”, отчитат и други аспекти на тази бедност. 



I. Индикатори, определяни чрез „метода на разходите“

„Правило на десетте процента“ (Ten Percent Rule - TPR):
енергийно бедни са домакинства, чиито разходи за енергия за 
домашни нужди са над 10% от разполагаемия им доход. Той 
(следва да) се прилага само спрямо най- нискодоходните три 
децила от домакинствата за да се избегне изкривяване по 
отношение на високодоходните групи. 

„Относителна линия на бедност“ (Relative Poverty Line - RPL):
енергийно бедно е домакинство, чиито разполагаем доход, 
намален с разходите за енергия е под отн. линия на бедност.

„Нисък доход - висок разход“ (Low-Income, High-Cost - LIHC):

•разходите за енергия на домакинството са над медианните;

•след приспадане на разходите за енергия, разполагаемият 
доход е под относителната линия на бедност (съгласно RPL).



Индикатори, определяни чрез „метода на разходите“

„Нисък доход –висок дял на разхода“ (Low-Income, High-Cost-
Share - LIHCS): енергийно бедно е домакинство, на което :

•делът на разходите му за енергия е над 10% от доходите 
(съгласно TPR);

•след приспадане на разходите за енергия, разполагаемият му 
доход е под относителната линия на бедност (съгласно RPL).

Основни слабости на използваните за целите на изследването 
показатели:

Използват се данни от Наблюдението на домакинските бюджети 
за действително извършените разходи; нямаме приети 
национални нормативни разходи.  

Не се отчита обстоятелството, че нискодоходните домакинства се 
самоограничават и потребяват значително по-малко енергия, 
отколкото им е необходима за нормално отопление на жилището 
и за други домашни нужди.



Измерения на енергийната бедност:
дял на енергийно бедните домакинства (2014-2017)-%

Източник: собствени изчисления по данни от Наблюдението на домакинските бюджети на НСИ за 
съответните години. За официална линия на бедността се ползва 60% от медианата на извадка от 
около 2950-2960 души за четирите години. 
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Изменения в структурата на енергийната бедност по децилни 
групи

Фактори: 1.Нарастване на неравенството: коеф. на Джини: 2014 – 37,0; 2017- 39,6; 

Отношение м/у доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата: 2014:7,1; 2017: 7,7

2. Повишаване на относителната линия на бедност на извадката: 2014:  3225 лв.; 2017: 5222 лв. През 2015 г. има 
намаление (3162 лв.), което се отразява върху снижаване на стойностите на някои индикатори спрямо 2014 г. През 
2016 г. линията е отново по-ниска - 3113 лв., което обаче не повлиява нарастването на енергийната бедност. 

3. Нарастване на цените на енергия – напр. на ел.енергия с ~6% : 2014: 0,176 кВтч; 2016 (октомври): 0,186 кВтч.
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57,1% 39,8% 30,1% 30,1%
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29,5% 7,3% 5,9% 7,3%
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58,5% 52,4% 41,9% 19,9%
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Домакинства с 

еквивалентен 
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под 3225 лв.

(LIHCS - HBS)  

Домакинства с 

еквивалентен 

нетен общ доход 

след разход за 

енергия  под 3225 

лв.

(LIHC – HBS) 

Домакинства с 

разход за 

енергия>885 лв. и 

еквивалентен 

НОД след РЕ<3225 

лв.

Децил 1 85,0% 100,0% 85,0% 15,0%

Децил 2 80,6% 100,0% 80,6% 27,8%

Децил 3 72,9% 85,8% 71,6% 29,8%

Децил 4 65,9% 36,1% 49,0% 20,8%

Децил 5 60,7% 17,2% 29,1% 12,6%

Децил 6 63,0% 3,7% 17,9% 6,2%

Децил 7 56,4% 0,6% 7,8% 3,8%

Децил 8 49,4% 0,0% 2,2% 1,7%

Децил 9 48,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Децил 10 32,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Всички 
домакинства (%) 56,6% 22,6% 24,5% 8,9%

Децили 1-3 (%) 14.5%

2014



Потребление на енергия по вид и децилни групи,
претеглено количество, %

Заключения: Наблюдава се значително преструктуриране на потреблението по вид отопление, като нарастват 
различията по доходи. Същевременно се наблюдава сравнително стабилно потребление на електроенергия, и 
заместване предимно между твърдо гориво и ТЕЦ. При наличие на по-високи доходи, домакинствата са склонни да 
потребяват повече отопление с ТЕЦ. 



Измерения на енергийната бедност:
Среден разход за енергия по вид отопление и децилни групи, 

лв./година

Заключения: Средният разход за енергия от твърдо гориво на най-нискодоходните 40% от населението се 
увеличава значително от 2014 г. до 2017 г., в абсолютен размер, при минимален спад на алтернативните източници 
на енергия. 



Нетен общ доход и разход за енергия по децилни групи, 
лв./година
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Нетен общ доход
Разход за енергия

Заключения: Различията между децилните групи в ръста на доходите са много по-големи отколкото при ръста на 
разходите за енергия, което индиректно показва задълбочаване на енергийната бедност и тенденция към 
увеличаване на потреблението на твърдо гориво в абсолютни размери. 



Средно потребление по вид енергия от енергийно бедните 
домакинства, лв./година

Заключения: Увеличаването на енергийната бедност е довело до по-малка разлика в количествата ползвани 
електроенергия и твърдо гориво, измествайки дори и електроенергията. 



Заключителни бележки

1. Обхватът на енергийната бедност се увеличава по всички индикатори 
(без правилото на 10% процента), с което се увеличава и 
потреблението на твърдо гориво.

2. Неравенствата в страната се задълбочават, което се отразява в по-
големи различия във видовете потребявана енергия.

3. При нискодоходните домакинства се увеличава потреблението на 
енергия от твърдо гориво, спада потреблението на ТЕЦ и в по-малка 
степен на електроенергия.  

4. При високодоходните домакинства се увеличава потреблението на 
ТЕЦ и газ, и спада това на твърдо гориво. 

5. Изборът на отопление, както и количеството ползвана енергия са 
пряко свързани с доходите. 


