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Енергийна бедност, възможни решения  

 

Автор Юлияна Илиева 

Поради безусловно необходимата си роля във 

всички ежедневни дейности, енергията е основно 

общо благо, даващо възможност на всеки да 

води достоен живот. Ако човек не разполага с 

него, може да се стигне до драматични ситуации. 

Енергийната бедност убива както физически, 

така и в социален план. От нея са засегнати над 

50 милиона души в Европа  

European Fuel Poverty and Energy 

Efficiency, 2009 г. 

 

      

РАЗБИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Всички граждани на ЕС се ползват от общи потребителски права, гарантирани в 

съществуващото европейско законодателство, което изисква спазване на 

задълженията за предоставяне на обществени услуги, както и набор от определени 

права свързани с енергията (в сила с отварянето на енергийния пазар през юли 2007 г.
1
) В 

съответствие с въведения единен европейския модел за регулиране, страните членки са 

задължени да отразяват разпоредбите на европейското законодателство за уреждане 

правата на потребителите на енергия в съответните национални законодателства. ЕС все 

по-засилено налага общностни модели в публичните услуги като част от процесите на 

европейска интеграция за изграждане на общ пазар на стоки и услуги чрез ограничаване на 

държавното регулиране в страните членки и нарастване дела на участието на 

потребителите в надзора на либерализираните сектори. 

Съгласно Регамент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 

2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия : „Енергийният съюз има за цел 

да предоставя на крайните клиенти - домакинства и предприятия - безопасна, 

сигурна и устойчива енергия на конкурентни и достъпни цени. … Вътрешният пазар 

на електроенергия, който постепенно се създава от 1999 г. насам, е предназначен да 

предоставя реален избор за всички потребители в ЕС на нови бизнес възможности и по-

интензивна трансгранична търговия, с цел да се постигне повишаване на ефикасността, 

конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите и да се допринесе за сигурност на 

доставките и устойчиво развитие. Той остава основата за ефикасен енергиен пазар.“
2
 

                                                            
1
 всеки потребител на електрическа енергия получава законово право на избор на доставчик и на свободен и 

равнопоставен достъп до мрежата за доставка на енергията до мястото на потребление 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=FR  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=FR
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Окончателното изграждане на вътрешния пазар на ЕС в енергийния сектор трябва да 

премахне множеството пречки и търговски бариери; да доведе до сближаване на 

данъчните и ценовите политики и мерки по отношение на нормите и стандартите; да 

въведе уредба за околната среда и безопасността. Целта е да се осигури функциониращ 

пазар със справедлив достъп до него и висока степен на защита на потребителите, 

както и адекватни нива на взаимна свързаност и производствен капацитет.
3
 

Правото на достъп до услугите от общ икономически интерес с цел насърчаване на 

социалното и териториално единство на Съюза (чл. 36) при задължението да се 

гарантира високо равнище на защита на потребителите (чл. 38), заедно с правото на 

социална помощ и на помощ за жилище, с цел борба срещу социалното изключване и 

бедността и осигуряване на достойно съществуване (чл. 34) са признати в Хартата на 

основните права на ЕС.
4
  

Предвид основното си качество на общо благо енергията трябва да се управлява като 

публична услуга. ЕС утвърждава универсални задължения за предоставянето на тези 

услуги, гарантиращи достъп, достъпност и непрекъснатост. С член 14 от Договора за 

функциониране на ЕС (ДФЕС)
 5

 за пръв път се въвежда правно основание за общо 

приложение на законодателството на Общността в областта на управлението на услугите 

от общ икономически интерес и то става основа за секторните директиви за 

либерализиране на мрежовите услуги от общ икономически интерес, в т.ч. доставката на 

енергия. Доставката на енергия попада в обхвата на услугите от общ икономически 

интерес, чиято роля за европейското социално и териториално сближаване е призната с 

Договора от Лисабон.
6
  

От особена важност е обезпечаването на гаранции, че енергийните сектори на страните 

членки ще продължат да осигуряват предоставянето на услугите от общ интерес като 

достъпни и налични за всички в рамките на отворения европейски пазар. Отговорността 

за осигуряване и прилагане на достатъчно предпазни мерки за защита на уязвимите 

потребители, вкл. мерки за тяхната подкрепа обаче остава в прерогативите на 

отделните страни членки чрез съответните им регулаторни органи.  

Съгласно принцип 20 „Достъп до основни услуги“ на Европейския стълб на 

социалните права „Всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, 

включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и 

цифрови комуникации. На нуждаещите се лица следва да се осигури подкрепа за 

достъпа до такива услуги.“
7
 

Достъпът до съвременни и устойчиви енергийни услуги за всички означава достъп до 

техния пълен диапазон. Не само електричество, а „осветление, енергия за готвене и 

                                                            
3 https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.1.9.pdf  
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ET 
5 „услуга, която публичните власти класифицират като такава от общ интерес и обект на специфични задължения за 

обществена услуга“, дефиниция в Зелената Книга за услугите от общ интерес, 2003 г.  
6
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT  

7 обявен съвместно от ЕП, ЕС и ЕК, 17 ноември 2017 г. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-
works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.1.9.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
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загряване на вода, отопление, охлаждане, достъп до информация и комуникации и енергия 

за активно използване и генериране на доходи“, съгл. Резолюцията на ЕП (2012 г.) 

относно сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален 

достъп до енергия до 2030 г.
8
. Тези основни услуги са необходими за осигуряване на 

приемлив стандарт на живот и опазване на здравето. Затова индексът на енергийното 

развитие е пряко свързан с показателите на индекса на човешкото развитие като 

продължителност на живота, образование, БВП на глава от населението и други 

показатели за стандарта на живот. 

В своята програмен документ „Енергийна политика за Европа“
9
 още през 2007 г., ЕК 

поема ангажимент  да изготви Харта на клиентите в областта на енергетиката с четири 

ключови цели:  

• Съдействие при изготвяне на схеми за подпомагане на най-уязвимите граждани на 

ЕС да се справят с повишаването на цените на енергията;   

• Подобряване на минималното количество информация, която се предоставя на 

гражданите, за да им се помогне да изберат между доставчиците и вариантите за 

доставка;  

• Намаляване на документацията, когато клиентите сменят доставчика си;  

• Защита на клиентите от измамнически практики на продаване 

Ефективният достъп до енергийни услуги „…. е от ключово значение за гарантиране 

на социалното и икономическото приобщаване.… Въпреки това доходите, възрастта, 

териториалните неравенства и недостигът на инфраструктура могат да затруднят 

достъпа.“
10

 

Независимо от признаването на енергията като жизнено важна услуга и основно 

право, то все повече се нарушава и с разрастването на вътрешния европейски пазар 

все по-малко се обезпечава предимството на социалните права. Енергийната бедност 

се превръща в изключително сериозен проблем с нарастването на цените на 

енергията и се очертава като централен политически въпрос в рамките на ЕС.  

Енергийната бедност (EБ) е един от източниците на абсолютна бедност, която се 

компенсира чрез социалните аспекти на ценообразуването на енергията и се отразява в 

енергийната политика. Решаването на проблема с EБ изисква многостранен подход, 

поради широкия спектър от социално-икономически фактори, които оказват влияние 

заедно с предизвикателствата около системите за жилищно настаняване. Политиките на 

повечето държави в ЕС се основават на обхвата на определенията за „уязвими 

потребители “, но те далеч не изчерпват засегнатите или онези, които се намират в 

риск от енергийна бедност.  

                                                            
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0029&from=HU  
9
 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:BG:PDF  

10 План за действие на Европейския стълб на социалните права https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0029&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
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В проведено през 2011 г. проучване на Евробарометър 81 % от анкетираните европейски 

граждани подкрепят борбата с енергийната нестабилност
11

, а съгл. специалния 

Евробарометър
12

 (2019). отговорността на ЕС да защитава и овластява потребителите на 

енергия е одобрена от гражданите. Резултатите от проведеното анкетно проучване 

показват, че 89 % от респондентите са съгласни, че ЕС трябва да осигури достъпна 

енергия за своите граждани, като например конкурентни пазарни цени, което ще доведе 

до намаляване броя на хората, които не могат да плащат сметките си за ползваната 

енергия.  

Стратегическите направления в новата енергийна политика на ЕС за осигуряване на 

сигурна и достъпна енергия за потребителите обединява политики  за намаляване на 

последиците от  климатичните промени, заедно с ограничаване на външната уязвимост на 

ЕС по отношение на вноса на въглеводороди и насърчаване на растежа и създаването на 

нови работни места при отчитане на социалното измерение на всички етапи на 

изготвяне и прилагане на индивидуални мерки в страните членки. Затова 

изграждането на Енергиен съюз представлява един от ключовите приоритети на ЕС. 

Само добре функциониращ вътрешен енергиен пазар може да стимулира 

справедливи и конкурентоспособни цени на енергията, икономия на енергия и по-

големи инвестиции.
13

  

Съгласно определението на ЕК в нарочната Препоръка относно EБ от 14 октомври 

2020 г.
14

 „Енергийна бедност е ситуация, в която домакинствата нямат възможност за 

достъп до основни енергийни услуги. EБ е все по-голямо предизвикателство пред ЕС, 

тъй като почти 34 милиона европейци не мога да отопляват достатъчно домовете си през 

2018 г. (по данни на Евростат).“ За ЕК справянето с EБ има потенциала да донесе 

многобройни ползи, вкл. по-ниски разходи за здравеопазване, намаляване на 

замърсяването на въздуха (чрез подмяна на неподходящите източници на отопление), по-

голям комфорт и благосъстояние и подобрение на бюджетите на домакинствата. Взети 

заедно, тези ползи стимулират пряко икономическия растеж и благоденствието в ЕС.  

В рамките на своите законодателни правомощия и тези в областта на енергийната 

политика ЕС пряко или непряко оказва въздействие върху EБ в държавите-членки. 

Енергийната политика на ЕС има за цел осигуряването на постоянни и конкурентни 

доставки на енергия за потребителите на достъпна цена, като същевременно се 

изпълняват целите в областта на климата
15

. За да постигне актуалните амбициозни 

цели на ЕК за намаляване с 55 % на въглеродните емисии до 2030 г. и климатична 

неутралност до 2050 г.
16

, през 2021 г. ЕС стартира коренно преобразуване енергийната 

система (енергиен преход). От своя страна досегашният модел на развитие на ЕС се 

                                                            
11 Евробарометър на ЕП, 2011 г. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/europeans-
and-energy-part-ii  
12 Специална анкета на Евробарометър 492, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-
d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search 
13 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/2030-targets/energy-union_bg  
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#d1e39-35-1 
15

 Климатът и енергетиката са неразривно свързани. На енергията се приписва дял от 75 % от емисиите на парникови 
газове в рамките на ЕС https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/clean-energy/  
16 Европейски зелен пакт https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/europeans-and-energy-part-ii
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/europeans-and-energy-part-ii
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/2030-targets/energy-union_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#d1e39-35-1
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/clean-energy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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определя като ресурсоемък и като такъв той повече не може да осигурява икономическия 

растеж. ЕС заменя този модел с устойчив модел на производство и потребление в 

съответствие с принципите на „кръговата икономика“, който се очаква да доведе до 

намаляване изчерпването на ресурси и влошаването на околната среда. Икономически 

преход: В основата на осъществяването на този преход са целите да устойчиво развитие 

(ЦУР) на Програмата за устойчиво развитие на ООН, в частност 12-ата цел за устойчиво 

развитие относно „отговорното  потребление и производство“. 

Енергийния преход предвижда мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници (ВЕИ), възприемане на 

иновациите и новите технологии, подобряване трансграничните енергийни връзки и 

намаляване зависимостта от вноса на енергия. Цялостната трансформация на енергетиката 

в съответствие с актуалните климатични стандарти ще рефлектира пряко върху EБ в 

различна степен в отделните страни членки с различна степен на въздействие в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, които трябва да се отчитат при 

залагането на стратегически мерки за справяне с неблагоприятните последици от 

проблема.  

Значителна част от уязвимите групи засегнати от EБ попадат в риск от абсолютна бедност 

и социално изключване, поради което не могат да си позволят необходимите 

първоначални предварителни инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, 

като топлоизолация или ВЕИ. Това създава порочен кръг на непрекъснато 

изразходване на по-голям дял от доходите на техните домакинства за плащане 

сметки за предоставяните услуги за ползване на топло- и електроенергия. ЕБ има 

непряк, но значим неблагоприятен ефект върху редица други политически области – вкл. 

здравеопазване, околна среда и производителност на труда. 

Проблемът придобива все по-голяма тежест в ЕС и затова ЕК го определя като 

основен риск на прехода към икономика с висока енергийна ефективност и енергия с 

ниско съдържание на СО2: „Докато не бъдат предприети адекватни регулаторни мерки 

или мерки за смекчаване на последиците, преходът е свързан с риска да бъдат засегнати 

непропорционално хората с ниски доходи, което ще доведе до възникването на 

някаква форма на енергийна бедност. По отношение на този риск трябва да се намерят 

решения. В повечето държави членки уязвимите потребители могат да се възползват от 

регулирани цени на енергията, но тези цени могат да изкривят пазарните сигнали и да 

намалят ефективността на политиките в областта на енергийната ефективност или да 

възпрепятстват внедряването на някои технологии, като например интелигентните 

измервателни уреди. Тези въпроси от социален характер като цяло се решават по-добре 

чрез социалната политика и социалните системи, като при тяхното финансиране би могло 

да се извлече полза от пренасочването на някои данъци и използването на приходите“ 

(Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, 

конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика „Чиста 

планета за всички“ (2018 г.)
17

 

                                                            
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
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Същевременно се отчита значимостта на влиянието на данъчната реформа в енергетиката, 

при която „следва да се вземат предвид съображения, свързани със социалната 

справедливост. Политиката на данъчно облагане на енергийните продукти би могла 

да се отрази отрицателно на покупателната способност на уязвимите в икономическо 

отношение потребители, ако не бъде взето предвид социалното въздействие на данъчната 

система.“ 
18

 

Потребителите са в центъра на актуалната енергийна политика на ЕС, която 

предвижда мерки за превръщането им в активна част от прехода към чиста „зелена“ 

енергия. Реформата на енергийния пазар цели увеличаване правата на потребителите, като 

им се осигури възможност в по-голяма степен да контролират своя избор при 

енергопотреблението чрез по-добра информираност, възможност да станат по-активни на 

енергия пазар и в по-голяма степен да контролират своите енергийни разходи. За 

стратегическите цели на ЕК „Наличието на ясна и лесно достъпна информация е от 

съществено значение, за да могат гражданите да променят моделите си на потребление 

на енергия и да започнат да използват решения, които подкрепят интегрирана 

енергийна система. Клиентите - както гражданите, така и предприятията - следва да бъдат 

информирани за техните права, за наличните технологични възможности и за свързания с 

тях въглероден отпечатък и отпечатъка върху околната среда, така че да могат да правят 

информиран избор и действително да бъдат двигател на декарбонизацията. Важно е 

уязвимите домакинства да не бъдат забравени и да бъде намерено решение за 

проблема с енергийната бедност.“
19

 

Основополагащ елемент на новата енергийна политика на ЕС е енергийно бедните 

домакинства да се превърнат от пасивни консуматори в активни производители.
20

 

Обхватът на защитата на уязвимите групи потребители от EБ в рамките на ЕС се 

формира от пълноценно прилагане от страна на държавите членки на съществуващото 

европейско законодателство в областта на енергетиката, заедно с използването на 

иновативни решения за енергийна ефективност в рамките на добре функциониращ 

вътрешен пазар в ЕС.  

ПРОУЧВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МЕРКИ 

Съгласно изнесените данни в доклада по проекта за Интелигентна енергия в Европа 

(EPEE)
 21

, (септември 2009 г.) „енергийната бедност е широко разпространен проблем 

в цяла Европа, тъй като между 50 и 125 милиона души не могат да си позволят 

подходящ вътрешен топлинен комфорт. Няма общоевропейско определение, но много 

държави-членки признават мащаба на тази социално-икономическа ситуация и нейното 

отрицателно въздействие, което води до тежки здравни проблеми. За описване на 

засегнатите лица се използват различни термини: горивна бедност, енергийна бедност, 

                                                            
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0177  
19 COM(2020) 299 Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на 
енергийната система https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0299&from=EN#footnote48 
20 Новаторски инициативи, реализирани в редица европейски държави чрез т.нар. „енергийни кооперативи“ 
21

 Tackling Fuel Poverty in Europe, Recommendations Guide for Policy Makers". Report produced in the framework of the 
Intelligent Energy Europe project EPEE- European Fuel Poverty and Energy Efficiency, September 2009  
http://www.fuel-poverty.org/Documents/EPEE_factsheet.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0299&from=EN#footnote48
http://www.fuel-poverty.org/Documents/EPEE_factsheet.pdf
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уязвими потребители на енергия или в по-широк смисъл хора в риск от бедност или хора с 

ниски доходи”. 

 

Въздействието на високите цени, вследствие нарастващите разходи, свързани с енергията 

имат и своята политическа цена
22

. През 2013 г. Европейският съвет постига съгласие 
23

 по 

линия на „овладяване“ на разходите в четири области, които да му позволят да стимулира 

конкурентоспособността си и да отговори на предизвикателствата на високите цени и 

разходи: спешно завършване на напълно функциониращ и взаимосвързан ефективен 

вътрешен енергиен пазар, улесняване на необходимите инвестиции (като тарифи за 

финансирането на инвестициите) в енергетиката, диверсификация на доставките за Европа 

и повишена енергийна ефективност. до края на 2013 г. ЕК поема ангажимента да 

представи анализ на състава и определящите фактори на енергийните цени и разходите за 

енергия в държавите членки, като обърне особено внимание на последиците за 

домакинствата. 

В четвъртия си доклад „Цени и разходи на енергията в Европа“ (2014 г.)
 24

 ЕК прави 

това в анализ на състава и определящите фактори на енергийните цени и разходите за 

                                                            
22 През 2013 г. правителството в България подава оставка след гражданските протести, поради високите цени на 
енергията  
23 ЕС, Заключения, 22 май 2013 г. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/137200.pdf  
24 COM/2014/021 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0021  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/137200.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0021
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енергия в държавите членки, като обръща особено внимание на последиците за 

домакинствата. Разглеждат се особените обстоятелства на продължаващата финансова и 

икономическа криза, на фона на процеса на генерална промяна на енергийният сектор в 

Европа към преустановяване вноса на изкопаеми горива, който се нуждае от големи 

инвестиции, дори във време на икономическа несигурност, поради което „…. 

преодоляването на енергийната бедност и/или уязвимост е още по-важно днес, когато 

увеличаването на енергийните разходи засяга по-сериозно бедните домакинства. За 

да бъдат защитени домакинствата, може да се приложи финансово подпомагане, като 

се има предвид, че обикновено мерките за социално подпомагане (като плащания от 

бюджета) осигуряват по-ефективна защита за уязвимите потребители, отколкото 

ценообразуването в енергетиката.“ Извежда се наложителността от икономия на енергия 

и средства, като за да контролират енергийните си разходи и домакинствата и 

промишлеността могат да подобрят своята енергийна ефективност, да променят 

потреблението си спрямо търсенето и да прилагат съвременни технологии и иновации в 

енергийната област за икономия на енергия и средства. 

През 2015 г. ЕК публикува резултатите от мащабно проучване за състоянието на EБ в 

Европа и начините за преодоляването и
25

. Проучването установява, че докато редица 

държави от ЕС имат въведени мерки за защита на уязвимите потребители, близо 11 % от 

населението на ЕС е в ситуация, в която техните домакинства не са в състояние да 

отопляват адекватно домовете си на достъпна цена, поради което се оказват засегнати от 

енергийна бедност. В тази ситуация попадат около 54 милиона души в Европа (по данни за 

2012 г.). Мащабът на проблема се дължи на нарастващите цени на енергията, ниските 

доходи и лошата енергийна ефективност на обитаваните сгради, предимно в Централна, 

Източна и Южна Европа. Докладът се фокусира върху това как държавите -членки на ЕС 

определят въпросите за ЕБ и уязвимите потребители, както и върху това какви мерки 

прилагат. В основното си съдържание прави преглед на това как държавите -членки 

разглеждат и дефинират проблема и последващите действия, които се предприемат. 

Ключовата констатация е, че държавите -членки определят и решават въпросите с ЕБ по 

много различни начини, които се предопределят от техните национални обстоятелства. 

Изложени са редица препоръки относно начина, по който ЕК може да засили действията, 

като същевременно се осигури гаранции, че държавите-членки имат гъвкавостта да 

предприемат подходящи за съответната страна мерки. 

През 2018 г. 6,8 % от хората, живеещи в частни домакинства (30,3 милиона души)
26

 не са 

били в състояние да плащат навреме сметките си за комунални услуги, вкл. сметките за 

енергия, и така са били застрашени от прекъсване на електроснабдяването. Същевременно 

7,3 % от населението в ЕС (37,4 милиона души) не са успявали да поддържат необходимия 

комфорт по отношение на стайната температура в домовете си.
27

 По-малко от една трета 

от страните от ЕС официално признават EБ и само няколко имат официално 

определение в националното си законодателство. Две трети не следят развитието на 

                                                            
25 Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures Policy Report 
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf 
 26 Въз основа на оценка за населението на ЕС към 1 януари 2018 г.: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics  
27 Специална анкета на Евробарометър 492, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-
d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b891cfb7-d50f-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
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EБ въз основа на количествени показатели (не определят количествено броя на 

уязвимите потребители), поради което не могат да насочат адекватно мерките за енергийна 

бедност. Определянието и точното измерване на мащабите на проблема са безусловно 

необходими за планирането и изпълнението на подходящи мерки в областта на публичната 

политика.  

Проучването установява, че финансовите интервенции (мерки за директно подпомагане от 

състава на пасивната социална политика) са ключово средство за краткосрочна защита на 

уязвимите потребители. В дългосрочен план мерките за енергийна ефективност, 

фокусирани върху модернизирането на сградите са от най-голямо значение за 

преодоляването на енергийната бедност. Проучването акцентира върху 

необходимостта от силни стимули за насърчаване на домакинствата с ниски доходи 

да въведат мерки за енергийна ефективност, за което основна роля играе 

осведомеността. Освен това потребителите се нуждаят от детайлно фактуриране и 

прозрачна информация за сравнение на цените за да направят по-добър информиран избор 

на доставчик на енергия. Държавите от ЕС трябва да направят правилна оценка на EБ и да 

идентифицират уязвимите потребители, за да могат да изготвят подходящи мерки. 

Проучването препоръчва на ЕК да разпредели по-голям дял от средствата на ЕС за 

програми за енергийно обновяване насочени енергийно бедните с ниски доходи и 

уязвимите групи, докато друга препоръка призовава за подобрен мониторинг на 

енергийната бедност, водещ до по-добро разбиране за мащаба на проблема. 

По предложение на Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и като част 

от политическите усилия за справяне с проблема през декември 2016 г. ЕК стартира 40-

месечен проект за европейска Обсерватория за енергийна бедност (EPOV)
28

 за 

насърчаване на обществения ангажимент и изграждане на солидарност с цел по-добро 

идентифициране, предотвратяване и решаване на проблема на европейско равнище чрез 

определяне на единни европейски показатели за EБ и хармонизиране на 

статистическите данни (съобразени с Евростат). Неговата основна мисия е да предизвика 

трансформационна промяна в познанията за степента на EБ в Европа и създаде мрежа за 

иновативни политики и практики за борба с нея.  

EPOV подобрява измерването, мониторинга и споделянето на знания и най-добри 

практики с цел подкрепа за вземането на информирани политически решения на местно, 

регионално и национално ниво чрез предоставяне на лесен за ползване ресурс с отворен 

достъп.  

Данните показват, че 57 милиона не могат да отопляват домовете си през зимата, 104 

милиона не могат да климатизират домовете си през лятото, 52 милиона плащат сметките 

си за ток със закъснение
29

, а 10 милиона са принудени да се придвижват пеша повече от 30 

минути, за да ползват съоръженията на градския транспорт
30

 

                                                            
28

 Energy Poverty Observatory https://www.energypoverty.eu/ 
29 пак там 
30 http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf 

https://www.energypoverty.eu/
http://www.docutren.com/pdf/boletin/%5bIIIA%201440%5d.pdf


10 
 

Съгласно методиката на Обсерваторията, EБ се определя чрез следните основни 

показатели: ниски абсолютни показатели за енергия 
31

, просрочени сметки по 

задължения за комунални услуги
32

 и неспособност да се поддържа достатъчно 

топлина в жилището 
33

. 

EPOV дефинира 28 първични и вторични показателя. Първичните показатели са четири, 

два от които се основават на самооценявания опит за ограничен достъп до енергийни 

услуги, а другите две се изчисляват, като се използват доходите на домакинствата и/или 

данните за разходите за енергията. Вторичните показатели са от значение в контекста на 

енергийната бедност, но не директно показатели на самата EБ (напр. цените на енергията и 

данните за жилищата). Първичните и вторичните показатели могат да бъдат 

изчислени с помощта на данните на Евростат. По този начин са налични данни за 

страните от ЕС за различни измерения на EБ чиято значимост зависи от приетата 

дефиниция за енергийна бедност.  

За измерване на EБ EPOV препоръчва използването на множество показатели в 

комбинация. Първичните показатели се определят, както следва: 

1. Голям дял на енергийните разходи спрямо доходите/High share of energy expenditure 

in income (2 М): Част от населението с дял на разходите на енергия спрямо доходите, 

надвишаващи два пъти средния за страната (източник: EPOV,2010 Household Budget Surve 

(HBS). 

2. Скрита EБ /Hidden energy poverty (HEP): част от населението, чиито абсолютни 

енергийни разходи са под половината от средните за страната(източник: EPOV, 2010 HBS). 

3. Невъзможност да се поддържа подходящо отопление в дома: въз основа на 

самооценка за топлинен дискомфорт (източник: Евростат, 2016 Statistics on Income and 

Living Conditions (SILC).  

4. Просрочени задължения по сметки за комунални услуги: въз основа на 

самоотчетената невъзможност на домакинствата да плащат сметки за комунални услуги 

навреме през последните 12 месеца (източник: Евростат 2016 SILC). 

Допълнителни фактори, които също подлежат на анализ са свързани със степента на 

либерализация на енергийните пазари и достъпа до съвременни енергийни услуги, които 

влияят върху конкуренцията между доставчиците, цените на енергията, достъпността и 

информираността относно възможните мерки за оптимизиране на потреблението на 

домакинствата. 

По данни на Евростат в петия редовен доклад, наблюдаващ напредъка към постигане на 

ЦУР на ООН, в контекста на ЕС (2021 г.)
34

 през 2019 г. 6,9 % от населението на ЕС 

заявява, че не може да си позволи да отоплява дома си достатъчно. Анализът се 

основава на набор от индикатори за ЦУР на ЕС, разработен в сътрудничество с голям брой 

заинтересовани страни. Наборът включва 102 индикатора и е структуриран по 17 -те ЦУР.  

                                                            
31 https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1463 
32 https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1462  
33 https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1461 
34https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-
03d8dd74df4f?t=1623741433852  

https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1463
https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1462
https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1461
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
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През 2019 г. EБ остава основно предизвикателство. Средно 6,9 % от общото население на 

ЕС не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Сред хората засегнати 

от бедност по равнище на доходи усредненият процент е 18,2. Ситуацията в отделните 

държавите -членки на ЕС е различна. Най -голям дял на тези, които не могат да си 

позволят да поддържат дома си достатъчно топъл е регистриран в България (30,1 %), 

следвана от Литва (26,7 %), Кипър (21,0 %), Португалия (18,9 %), Гърция (17,9 %) и 

Италия (11.1 %)
35

.  

В третия доклад от юни 2020 г.
36

 EPOV предлага изчерпателен анализ на настоящите 

и предстоящи мерки по отношение на EБ в целия ЕС. Докладът се фокусира и върху 

това как страните от ЕС вземат предвид политиките за EБ в своите национални енергийни 

и климатични планове. 

Приемник на EPOV е Консултативният център за енергийна бедност (EPAH)
37

. - нова 

визия на инициативата на ЕС за премахване на EБ и ускоряване на справедливия 

енергиен преход в европейските региони, градове, села и села. Мисията на EPAH е да 

бъде център на опит и експертиза в областта на EБ в Европа, предоставящ директна 

подкрепа, онлайн обучение, изследвания на местните власти и организации на 

гражданското общество и изграждане на мрежа за сътрудничество от всички 

заинтересовани страни. Въз основа на наследството на EPOV, EPAH адаптира подход, 

основан на действия, като създава пространство за сътрудничество и обмен за местни и 

регионални власти, планиращи различни мерки за справяне с EБ в стремежа към 

справедлив и равнопоставен преход. Уебсайтът на EPAH е в преход и ще бъде 

актуализиран пред 2021 г. , за да отразява обновената визия и мисия на инициативата. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МЕРКИ, ПРИОРИТИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКИТЕ. 

МЕХАНИЗМИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Енергийната бедност (ЕБ) е невъзможността да се достигне социално и материално 

необходимо ниво на вътрешни енергийни услуги 

Въпреки, че в законодателството на повечето страни членки на ЕС липсва определение за 

ЕБ, в някои се отдавна се прилагат мерки, въз основа на предвидени специфични различни 

защитни разпоредби за прекъсване на електрозахранването, основаващи се на 

законодателни актове или кодекс за поведение на доставчиците на енергия. в Белгия е 

въведен статут на „защитен клиент“, който дава право на всеки получател на социални 

помощи да се ползва от социални тарифи и специфични безплатни механизми 

(електромери с предплатени карти, гарантирани доставки). В Италия и Испания 

функционират специални разпоредби относно „bonus elettrico“ или „bono social“. В 

Германия по инициатива на федералните провинции се прилагат местни социални тарифи, 

разходите за които се поемат от местните и регионалните енергийни предприятия. В 

Швеция системата за обща социална закрила поема задълженията по неплатените сметки. 

Над половината държави членки предвиждат защита срещу прекъсване на енергийното 

                                                            
35

 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210106-1?redirect=/eurostat/en/news/whats-new 
36 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en 
37 Energy Poverty Advisory Hub 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210106-1?redirect=/eurostat/en/news/whats-new
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
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захранване, основаваща се на законодателни актове или кодекс за поведение на 

доставчиците на енергия.
38

. 

Осъзнаването на проблема с енергийната бедност на политическо равнище в управлението 

на ЕС протича усилено и този процес е особено интензивен през последното десетилетие. 

Въпросите свързани с ЕБ се интегрират все повече в законодателната уредба, като за целта 

се предвиждат все по-надеждни механизми и инструменти, които да гарантират 

прилагането на действени мерки за преодоляването на проблема в страните членки. Все 

по- ясно се структурира концепция за ЕБ, които определят политиката по отношение на ЕБ 

като все по-пълноценна от гл.т. достигането на необходимото социално и материално  

ниво на единния вътрешен пазар на енергийни услуги, за да може той да функционира 

ефективно. 

Европейският парламент (ЕП) постави енергийната бедност в дневния ред на политиката 

на ЕС. От особена важност е презумпцията, че „всеки дял от домакинствата в 

положение на енергийна бедност може да се счита за значителен“
39

 

Проблемът с EБ се поставя от ЕК в рамките на социалното измерение на контекста 

на Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., (окончателно утвърдена през 2011 г.) 

като нов модел за производство и потребление на енергия
40

. „Благосъстоянието на 

хората, конкурентоспособността на промишлеността и функционирането на обществото 

като цяло зависят от безопасната, сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“. Указва 

се необходимостта от определени конкретни мерки за избягване на EБ на национално 

и на местно равнище за специфично подпомагане на уязвимите потребители. Отчита 

се, „че за тях ще бъде предизвикателство справянето с преобразуването на енергийната 

система в етапите на нейното реално измерение (очаквано нарастване на цените). Затова 

трябва да им бъде дадена възможност да финансират необходимите инвестиции за 

намаляване на потреблението на енергия. „Пътната карта демонстрира, че макар 

цените да продължават да растат до около 2030 г., новите енергийни системи може да 

доведат до понижаването им след това. Изкривяванията на вътрешния енергиен пазар, в 

т.ч. чрез изкуствено ниски, регулирани цени, следва да се избягват, тъй като изпращат 

грешни послания на пазарите и премахват стимулите за икономии на енергия и за други 

инвестиции с ниски нива на въглеродни емисии — това би забавило преобразуването, а то 

в крайна сметка ще доведе до понижаване на цените в дългосрочен план. Обществото 

трябва да се подготви и приспособи към по-високи цени на енергията през идните 

години. Уязвимите потребители и енергийно интензивните промишлени сектори може 

да се нуждаят от  подпомагане през един преходен период. Ясното послание е, че 

инвестициите ще донесат ползи във връзка с растежа, заетостта, по-голяма енергийна 

сигурност и по-ниски цени на горивата.“ 

Съгл. Резолюция на ЕП от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна карта за периода 

до 2050 г. - бъдеще с енергия (2012/2103(INI)) и в съответствие с нейното социалното 

                                                            
38 Съгласно данни от Доклад на ERGEG за 2009 г.. 
39 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/944 НА ЕП И НА ЕС от 5 юни 2019 г.относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.158.01.0125.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2019%3A158%3AFULL  
40 https://www.eap-save.eu/images/Uploaded%20files/Dokumenti/energijna_pytna_karta_2050.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.158.01.0125.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2019%3A158%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.158.01.0125.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2019%3A158%3AFULL
https://www.eap-save.eu/images/Uploaded%20files/Dokumenti/energijna_pytna_karta_2050.pdf
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измерение, „... приемането на стратегия за намаляване на емисиите на въглерод, която не 

отчита положението на някои държави членки, може да доведе до значително 

увеличаване на енергийната бедност, която в някои държави членки се определя 

като положение, когато над 10 % от бюджета на домакинствата се изразходват за 

енергия“
41

 при което: трябва да се обърне специално внимание на енергийната 

бедност; Комисията и държавите членки, както и местните органи и компетентните 

социални организации трябва да работят заедно за намиране на съобразени с нуждите 

решения за решаване на проблеми като електрическата и топлинната бедност, като се 

акцентира по-специално върху уязвимите домакинства с ниски доходи, които са най-силно 

засегнати при увеличаването на цените на енергията; да се насърчава енергийната 

ефективност и пестенето на енергия. ЕП изисква от държавите членки редовно да 

докладват за предприетите действия за защита на домакинствата от нарастващи 

сметки за енергия и от енергийна бедност. 

В становището си „Към координирани европейски действия за превенция и борба с 

енергийната бедност“ (2013)
42

 ЕИСК поставя като неотложна необходимостта от 

премахването на EБ чрез европейски ангажимент за енергийна сигурност и 

солидарност. Проблемът е поставен в контекста на кризата, която засяга все по-голям 

брой хора във връзка със значителното увеличение на цените. ЕИСК призовава за 

европейски ангажимент за енергийна сигурност и солидарност в рамките на европейска 

енергийна общност, който да прерасне в реална европейска политика за борба с EБ и за 

солидарност, основана на признаването на всеобщото право на достъп до енергия - 

основно общо благо, за да може всеки да води достоен живот.  

ЕИСК предлага на ЕК да обмисли създаването на Европейски фонд за енергийна 

солидарност като средство за интегриране на всички действия на европейско равнище и 

препоръчва да се организира европейска информационна кампания за насърчаване на 

осведомеността относно енергийната ефективност и превръщането на гражданите в 

активни потребители на енергия. ЕИСК има амбицията всички европейски политики и 

в частност енергийната, да включат в целите си борбата срещу EБ и насърчаването 

на солидарността в тази рамка. 

Насоки относно избора на компенсаторен механизъм от мерки за закрила на 

уязвимите групи се съдържат в “Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата” на 

ЕК (2015 г.). „Енергийната“ бедност засяга неблагоприятно условията на живот и 

здравето. За нея има много причини и тя най-вече се проявява в резултат на комбинация от 

ниски доходи и условия на обща бедност, енергийно неефективни домове и система за 

стопанисване на жилищата, която не успява да насърчи енергийната ефективност. EБ може 

да бъде преодоляна само чрез комбинация от мерки, главно в социалната сфера и в 

рамките на компетентност на органите на национално, регионално или местно равнище. 

                                                            
41 https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e924977f-c654-11e5-a4b5-01aa75ed71a1  
42 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCrYXm3qPyAhWMraQ
KHW0YDH4QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwebapi2016.eesc.europa.eu%2Fv1%2Fdocuments%2FCES2517-
2013_00_00_TRA_AC_bg.doc%2Fcontent&usg=AOvVaw042SmR_nRjOh_xwJx0RWvx  

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e924977f-c654-11e5-a4b5-01aa75ed71a1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCrYXm3qPyAhWMraQKHW0YDH4QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwebapi2016.eesc.europa.eu%2Fv1%2Fdocuments%2FCES2517-2013_00_00_TRA_AC_bg.doc%2Fcontent&usg=AOvVaw042SmR_nRjOh_xwJx0RWvx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCrYXm3qPyAhWMraQKHW0YDH4QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwebapi2016.eesc.europa.eu%2Fv1%2Fdocuments%2FCES2517-2013_00_00_TRA_AC_bg.doc%2Fcontent&usg=AOvVaw042SmR_nRjOh_xwJx0RWvx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCrYXm3qPyAhWMraQKHW0YDH4QFnoECAcQAw&url=https%3A%2F%2Fwebapi2016.eesc.europa.eu%2Fv1%2Fdocuments%2FCES2517-2013_00_00_TRA_AC_bg.doc%2Fcontent&usg=AOvVaw042SmR_nRjOh_xwJx0RWvx
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При постепенното премахване на регулираните цени държавите членки трябва да 

предложат механизъм за защита на уязвимите потребители, която за предпочитане 

би могла да бъде предоставяна чрез общата система за социална сигурност. Ако се 

предоставя чрез енергийния пазар, тя може да бъде реализирана чрез схеми като 

например „тарифа на солидарност“ или като отстъпка върху сметките за енергия. 

Разходите за такива схеми трябва да бъдат колективно покрити от необхванатите от 

тях потребители. Затова е важно такава система да е добре насочена, за да се запазят 

ниски общите разходи и да се ограничат изкривяванията, произтичащи от 

регулираните цени (напр. не се увеличават допълнително дефицитите, предизвикани от 

тарифите на електроенергията, в държавите членки).”
43

  

Темата за EБ се разглежда през 2015 г. от ЕК в Съобщението до ЕП, ЕС, ЕИСК и 

Комитета на регионите „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите 

на енергия“
44

. За ЕК новият търговски механизъм изложен в стратегията за енергиен 

съюз означава поставяне на потребителите в центъра на една процъфтяваща и 

ефикасна енергийна система и една от необходимите стъпки за постигането на това е да 

се предостави на потребителите достъп до конкурентни и прозрачни пазарни оферти, като 

същевременно на потребителите в уязвимо положение и/или които са изправени пред 

EБ се оказва целенасочена и ефективна помощ, отразяваща най-добрите практики и 

допринасяща за енергийна ефективност и за икономии. 

Продължаващия европейски ангажимент по относно енергийната бедност се съдържа в 

Резолюцията на ЕП от 14 април 2016 г. относно постигане на целта за борба с 

бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата 
45

 

През 2016 г. EБ се поставя като проблем и в рамките на Европейския конвент 

(Споразумение) на кметовете за климата и енергетиката, на който EБ е определена 

като „ситуация, при която дадено домакинство или лице не разполагат с 

необходимите средства, за да си набавят основните енергийни услуги (отопление, 

охлаждане, осветление, мобилност и електроенергия), които осигуряват достоен 

стандарт на живот, поради съчетание от ниски доходи, високи енергийни разходи и 

ниска енергийна ефективност на жилищата“ (European Commission, Citizen Energy 

Forum)
46

. Поставянето на проблема за EБ в третия стълб изиграва ролята на движеща сила 

за запазването на този въпрос в европейския дневен ред и търсенето и намирането на 

решения. Конвентът на кметовете има важна роля за разпространяването на знания и опит 

по отношение на проблема. 

                                                            
43 COM/2015/080 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN  
44 COM(2015)339 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0339  
45 P8_TA(2016)0136 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0136&from=SV  
46 https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/citizens-energy-forums_en#documents 
Конвентът на кметовете е най-голямото начинание в световен план за инициативи в областта на локалния климат и 
енергия. Стартира през 2008 г. с амбицията да обедини усилията на местните власти, доброволно ангажирани с 
постигането и надхвърлянето на целите на ЕС в областта. От самото му създаване е признат като основен инструмент на 
ЕС с място в стратегията за енергиен съюз (ЕК, 2015 г.) и в европейската стратегия за енергийна сигурност (EК, 2014 г.) 
През 2014 г. е изведена инициативата „Mayors Adapt“ http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0136&from=SV
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/citizens-energy-forums_en#documents
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
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EБ определя уязвимите граждани като нямащи достъп до енергийни услуги или ползването 

на такива възпрепятства възможността им за достъп до други основни услуги. Проблемът 

се отразява пряко и има значими последици за здравето, благосъстоянието, социалното 

приобщаване и качеството на живот на засегнатите от него. Енергийно бедните 

домакинства ползват в недостатъчна степен някои от основните енергийни услуги като 

напр. осветление, отопление и охлаждане, ползване на електрически уреди, транспорт и 

много други. Затова EБ е фактор, който трябва да се отчита и залага в много области 

на политиките - не само социална и икономическа, но и климатична и екологична. 

В становището си „Кооперации на потребители - производители в областта на 

енергетиката и електричеството: възможности и предизвикателства в страните от ЕС“
47

 

ЕИСК констатира, че над 120 милиона граждани на ЕС са заплашени от бедност и 

социално изключване. 10 % от европейците живеят в домакинства, в които никой не 

работи, броят на бездомните расте. Тези цифри означават също и енергийна бедност. 

В основата на съвременната икономика е сигурното и достъпно енергоснабдяване за 

потребителите, като се отчита нуждата от защита на уязвимите социални групи като част 

от борбата срещу енергийната бедност. ЕИСК смята, че ползите, произтичащи от 

производството на енергия от потребители, би трябвало да играят роля в активните 

политики за намаляване на EБ и защитата на най-уязвимите групи в обществото, 

както и при разрешаването на проблемите със „сребърната икономика“ (silver 

economy) и застаряващото население.  

EБ е една от основните теми на заседанието на Комисията по околна среда, изменение 

на климата и енергетика към Комитета на регионите (2019 г.)
48

. Комисията приема 

становищата „Многостепенното управление и междусекторното сътрудничество за борба с 

енергийната бедност“ и „Чиста планета за всички — Европейска стратегическа 

дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по 

отношение на климата икономика“.
49

 EБ се идентифицира като „значимо обществено 

предизвикателство със сериозни социални, икономически и екологични последици, което 

трябва да бъде преодоляно на всички равнища на управление и което изисква цялостен, 

междусекторен подход с оглед на връзката между социалните и екологичните цели и 

инструменти“
50

. Някои акценти: 

Един от всеки десет европейци не може да поддържа достатъчно топло жилището си през 

зимата, един от всеки пет граждани на ЕС не може да си позволи климатична инсталация 

за охлаждане през лятото и над 80 милиона европейци живеят във влажни жилища със 

следи от плесен, което също трябва да се разглежда във връзка с трудностите, които 

изпитват при отопляването и охлаждането на своитедомове.  

EБ се отнася не само до състоянието на жилищата, но оказва и пряко въздействие върху 

физическото и психичното здраве на засегнатите лица и затруднява техните социални 

                                                            
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1190&from=EN  
48 Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ЕС която се произнася по законодателните 
инициативи на европейско ниво 
 
49

https://cor.europa.eu/BG/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-
2018https://cor.europa.eu/bg/news/Pages/Regions-in-action-from-climate-neutrality-to-eradicating-energy-poverty.aspx 
50 https://cor.europa.eu/BG/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1190&from=EN
https://cor.europa.eu/BG/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018
https://cor.europa.eu/BG/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018
https://cor.europa.eu/bg/news/Pages/Regions-in-action-from-climate-neutrality-to-eradicating-energy-poverty.aspx
https://cor.europa.eu/BG/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018


16 
 

отношения, ученето, възможността заосъществяване на стопанск адейност и редица 

другидейности. 

Направена е констатацията, че EБ се отразява все по-значимо в законодателната 

уредба на ЕС, като се предвиждат изрични задължения за държавите членки и в 

бъдеще никой не може да твърди, че не знае за съществуването на проблема. 

Необходимо е точно определяне на различните аспекти и последици от EБ и при 

разработването на необходимите показатели за измерването им трябва да се обърне 

задълбочено внимание на многообразието от регионални и местни обстоятелства, за да се 

гарантира, че мерките на политиката могат да бъдат целенасочено и ефективно изпълнени. 

От първостепенно значение е преобразуването на потребителите на енергия в 

произвеждащи потребители да бъде включено в инструментите за изкореняване на EБ и че 

за тази цел следва да се насърчават на всички равнища инициативите, позволяващи 

потребителите, които се намират в ситуация на EБ да се превърнат в производители 

на енергия. 

Призовават се държавите членки да транспонират в националното си 

законодателство актуализираната ДЕХС
51

 във възможно най-кратък срок, тъй като 

подобряването на енергийните характеристики на съществуващия сграден фонд в ЕС е 

пряко свързано с пълното прилагане на съществуващата законодателна рамка. От друга 

страна ЕК е призована-да предложи конкретни цели за намаляване на EБ до 2030 г. и 

за изкореняването ѝ до 2050 г. 

И Комитетът на регионите и Конвентът на кметовете
52

 подчертават местното 

измерение на енергийната бедност, чието отчитане е от ключово значение за 

разработването и прилагането на целеви решения. Много често проблемът има идентични 

измерения сред региони от различни страни, отколкото сред регионите в рамките на една и 

съща държава. Местните и регионалните не само могат да идентифицират засегнатите 

лица, да определят конкретните причини , но и мерките за борба с EБ могат да се прилагат 

най-ефективно на местно равнище, като бъдат адекватно укрепени правните и 

финансовите инструменти на местните и регионалните власти 

Енергийната ефективност представлява важна връзка между целите, свързани с 

неутралността по отношение на климата и тези, свързани със справедливостта на 

енергийния преход, вкл. управлението на енергийната бедност. Особено внимание се 

обръща на необходимостта да се отделят възможно най-много средства от ЕС за цялостно 

обновяване на сградния фонд, при което да се вземе предвид аспектът на енергийната 

бедност, за да се избегне забавяне на енергийната рехабилитация на жилищата на най-

бедните, което би увеличило EБ и би попречило на постигането на целите в областта на 

климата. 

                                                            
51 Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните характеристики на сградите 
52 Група членове на Комитета на регионите действат като посланици на Конвента на кметовете 
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В позицията си „Енергийна бедност в Европейския съюз (2019 г.),“
53

 Европейска 

енергийна мрежа (EnR) също определя EБ като нарастващ проблем в ЕС, който засяга 

значителен брой европейски домакинства, в резултат на финансовата криза. „Явлението е 

от значение за европейската стратегия за управление и политика на различни нива, 

имаща социални, икономически, политически, екологични и здравни последици.“ 

Съгласно въведения през 2009 г. предходен пакет от законодателството на ЕС за 

енергийния пазар, известен като Трети енергиен пакет
54

 отговорността за справяне с 

енергийната бедност, идентифицирането на уязвими потребители и въвеждане на 

мерки е изцяло в прерогативите на националните правителства. Новите реалности -

по-висока степен на интеграция и интензивни промените в технологиите налагат 

постепенното актуализиране на законодателната регулация на пазара на електроенергия в 

ЕС за привеждането и в съответствие. Третият енергиен пакет е заменен от пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“
55

 (2019 г.) като част от Рамковата стратегия за 

устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на 

изменението на климата 
56

 (2015 г.). Петте измерения на тази Стратегията на ЕК са: 

- енергийна сигурност, солидарност и доверие; 

- напълно интегриран европейски енергиен пазар; 

- енергийна ефективност, допринасяща за ограничаване на потреблението; 

- намаляване на въглеродните емисии на икономиката, и 

- научни изследвания, иновации и конкурентоспособност 

За ЕК интегрираният енергиен пазар на ЕС е най-рентабилният начин за осигуряване на 

сигурни и достъпни енергийни доставки за гражданите на ЕС. Чрез общи правила за 

енергийния пазар и трансграничната инфраструктура енергията може да се произвежда в 

една държава от ЕС и да се доставя на потребителите в друга. Тази регулация осигурява 

независим пазарен контрол на цените, като създава конкуренция и позволява на 

потребителите да избират доставчици на енергия.  

Законодателният пакет „Чиста енергия за всички европейци“ е изцяло 

регламентиран и всички държави членки на ЕС са обвързани с изпълнението на 

основните му цели: 

 - поставяне на енергийната ефективност на първо място 

- постигане на глобално лидерство в областта на енергията от ВЕИ  

- осигуряване на справедливи сделки за потребителите 

Увеличената прозрачност и по-ефективната регулаторна уредба създават възможности за 

гражданското общество да участва по-активно в енергийната система и да реагира на 

промените в цените. ЕС се ангажира да изкорени проблема с EБ и да защити 

                                                            
53 https://enr-network.org/wp-content/uploads/ENERGYPOVERTY-EnRPositionPaper-January-2019.pdf  
54 https://ec-europa-eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en  
Основната цел на пакета е подобряване функционирането на вътрешния енергиен пазар и решаване на някои 
структурни проблеми - разделяне на производителите и доставчиците от операторите на преносни системи и засилване 
правата на потребителите на електричество и газ.  
55

 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en#documents  
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN  
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e3d6bda8-4fef-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1 

https://enr-network.org/wp-content/uploads/ENERGYPOVERTY-EnRPositionPaper-January-2019.pdf
https://ec-europa-eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en#documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e3d6bda8-4fef-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
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уязвимите потребители, което го превръща в политически приоритет. 

Законодателната рамка обаче съдържа гаранции, че предприетите мерки за преодоляване 

на EБ не възпрепятстват отварянето или функционирането на пазара. Безпрепятственото 

функциониране на пазарите на дребно е от съществено значение за справедливия 

преход. 

EБ е основно понятие, което консолидира законодателния пакет в основната му цел 

да улесни енергийния преход и определи измерението му като справедлив.  

По силата на изискването на Регламентът за управлението на Енергийния съюз и 

действията по климата (ЕС 2018/1999)
57

 и Директива (ЕС) 2019/944 на ЕП и ЕС от 5 

юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за 

изменение на Директива 2012/27/ЕС
58

, от ЕК се изисква да предостави ориентировъчни 

насоки относно: подходящи показатели за измерване на EБ и определение на 

„значителен брой домакинства в положение на енергийна бедност“. 

Регламент ЕС 2018/1999
59

 задължава страните членки да докладват на ЕК за постигнатия 

напредък в областта на енергетиката и климата. В своите НПЕК държавите-членки 

„правят оценка на броя на домакинствата, в положение на енергийна бедност, като се 

вземат предвид необходимите вътрешни енергийни услуги, необходими за гарантиране на 

основни стандарти на живот в съответния национален контекст, съществуващата социална 

политика и други относими политики, както и индикативните насоки на Комисията 

относно относимите показатели за енергийна бедност“. 

В случай че дадена държава членка констатира …, че разполага със значителен брой 

домакинства, в положение на енергийна бедност, въз основа на нейната оценка на 

проверими данни, тя следва да включи в своя план национална индикативна цел за 

намаляване на енергийната бедност. Съответните държавите членки посочват в своите 

интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата политиките и 

мерките за справяне с енергийната бедност, ако има такива, включително мерки в областта 

на социалната политика и други относими национални програми“. 

В рамките на петия доклад за състоянието на енергийния съюз ЕК публикува оценки на 

всеки окончателен Национален план за енергия и климат (НПЕК) , в които се 

оценява реакцията на плановете във връзка с препоръките на Комисията от 2019 г., 

вкл. за ЕБ. Оценките включват насоки за изпълнението на НПЕК.  

Определяща е европейската позицията относно общите правила за вътрешния пазар 

на електроенергия и изричното признаване на необходимостта от събиране на 

всеобхватни данни за EБ от държавите членки, гъвкавост за намеса на пазара с цел 

преодоляване и разширяване на определението за „уязвими потребители“. На 

Директива (ЕС) 2019/944 се отрежда основна роля в укрепването на националните 

политики в полза на уязвимите клиенти и клиентите в положение на ЕБ. „Когато 

държавите членки са засегнати от енергийна бедност и все още не са разработили 

                                                            
57

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1999-20210101&qid=162875268391  
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0944&from=BG  
59 член 3 параграф 3, буква г) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1999-20210101&qid=162875268391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0944&from=BG
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национални планове за действие или други подходящи рамки за справяне с енергийната 

бедност, те следва да направят това с цел намаляване на броя на клиентите в 

положение на енергийна бедност." 

EБ се съдържа в контекста на чл. 3, който урежда пазара на електроенергия като 

конкурентен, ориентиран към потребителя, гъвкав и недискриминационен, в рамките на 

Общите правила на организацията на електроенергийния сектор. Чл. 5 позволява 

публична интервенция при определяне на цената, на която предоставят 

електроенергия на клиентите в положение на EБ и на уязвимите битови клиенти.  

Съгл. чл. 28 от всяка страна членка се изискват прилагане на мерки за защита на клиентите 

и по-специално – осигуряване на подходящи гаранции за защита на уязвимите клиенти. 

Тъй като няма стандартно определение за ЕБ, държавите членки трябва да определят 

обхват на понятието „уязвими клиенти“ в съответствие с националния си контекст 

(изисквания за действия за приемане на национално валидни определения за 

енергийна бедност), които могат да се отнасят „до енергийна бедност , до забраната за 

изключването от мрежата на такива клиенти в критични моменти. Понятието „уязвими 

клиенти“ може да включва равнище на доходите, дял на разходите за енергия в 

разполагаемия доход, енергийна ефективност на жилищата, критична зависимост от 

електрическо оборудване по здравословни причини, възраст или други критерии. 

Държавите членки осигуряват прилагането на правата и задълженията, свързани с 

уязвимите клиенти. По-специално те вземат мерки за защита на крайните клиенти в 

отдалечените райони. Те осигуряват високи нива на защита на потребителя, особено по 

отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и 

механизмите за разрешаване на спорове.“ В случаите, когато В НПЕК е установена ЕБ 

„Държавите членки предприемат подходящи мерки, като например предоставяне на 

помощи по линия на системите за социална сигурност, за да гарантират необходимите 

доставки за уязвимите клиенти, или предоставянето на помощ за повишаване на 

енергийната ефективност, с цел преодоляване на енергийната бедност…, включително в 

по-широкия контекст на бедността.“ 

При оценката на броя на домакинствата в положение на ЕБ в НПЕК държавите членки 

определят и публикуват набор от критерии, които могат да включват ниски доходи, 

високи енергийни разходи като дял от разполагаемия доход и ниска енергийна 

ефективност (чл. 29). 

Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ предлага полезни общи принципи и 

разбирания за възможните причини за и последствията от енергийната бедност, като 

подчертава значението на политиките за справяне с проблема, особено на тези, свързани с 

НПЕК и с дългосрочните стратегии за саниране (ДСС)
60

 

Изискване за намаляване на EБ се въвежда в Директивата за енергийните 

характеристики на сградите (2018/844)
61

, съгл. която, държавите -членки биха могли 

да определят свои собствени критерии за енергийната бедност, въз основа на което да 

                                                            
60

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc9-L_2020357BG.01003501-
E0009 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=BG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc9-L_2020357BG.01003501-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc9-L_2020357BG.01003501-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=BG
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бъдат установени съответните мерки в дългосрочни им стратегии за обновяване на 

сградите. Всяка стратегия трябва да включва преглед на политиките и действията, 

насочени към най -лошо представящите се сегменти по отношение на създадените 

фондове, дилеми за стимулиране и пазарни неуспехи и очертаване на съответните 

национални действия, които допринасят за облекчаване на EБ (член 2). 

Директивата за енергийната ефективност (2018/2002)
62

 изисква в подходяща степен дял 

от мерките за енергийна ефективност да бъдат насочени приоритетно към уязвими 

домакинства, включително домакинства, засегнати от енергийна бедност. Енергийната 

ефективност следва да се разглежда като допълваща политиките за социално осигуряване 

при справяне с EБ на ниво държави -членки. Особено внимание трябва да се отдели на 

достъпността на потребителите засегнати от EБ до тези мерки, както и на рентабилността 

и достъпността на мерките. Новата директива изисква „дял от мерки за енергийна 

ефективност съгласно схемите за национална енергийна ефективност схеми, алтернативни 

мерки, финансирани по национален фонд или програми за енергийна ефективност, които 

да се приложат като приоритет сред уязвимите групи домакинства, включително тези, 

засегнати от EБ и, когато е уместно - за социалните жилища “ (член 7). По отношение на 

тези мерки държавите -членки включват информация за резултата от мерки за намаляване 

на EБ.  

За да подпомогне държавите членки, ЕК предоставя Насоки относно тълкуването на 

показатели за измерване на EБ, на основата на разработен набор от общи 

статистически показатели, измерващи вероятни фактори за EБ и последствията от нея за 

по-добро количествено определяне на броя на домакинствата в положение на EБ. Тъй като 

EБ е многомерно явление, не може да се изведе един единствен показател, който да може 

да отрази напълно всички аспекти, свързани с проблема. В рамките на установените 

национални определения за EБ държавите членки могат да направят допълнителна 

разбивка на някои от показателите и да задълбочата анализа на потенциалните фактори за 

EБ на национално равнище.
63

 

С Европейската зелена сделка, оповестена през 2019 г., както и с Плана за 

възстановяване представен през пролетта на 2020 г. ЕК обвърза енергийната бедност с 

идеята на „справедлив и равнопоставен“ енергиен и климатичен преходи, които имат 

за цел „да не оставят никого зад себе си“, докато превръщат Европа в първия „климатично 

неутрален“ континент до 2050 г. 

С препоръката относно енергийната бедност (ЕС) 2020/1563 от 14 октомври 2020 г, ЕК 

допълнително засилва амбицията си да се справи с EБ и да подкрепи страните от ЕС 

в техните усилия. Препоръката е издадена като част от Европейския зелен пакт, в 

който„Вълната за саниране“
64

 заема централно място. ЕК се ангажира да използва 

обновяването като лост за справяне с EБ и достъпа до здравословни жилища за всички 

                                                            
62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc12-L_2020357BG.01003501-
E0012 
63 ПРИЛОЖЕНИЕ, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#d1e32-40-1 
64

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc5-L_2020357BG.01003501-
E0005 „Вълна на саниране за Европа — екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на 
качеството на живот“, COM (2020) 662 и SWD(2020) 550 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc12-L_2020357BG.01003501-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc12-L_2020357BG.01003501-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#d1e32-40-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc5-L_2020357BG.01003501-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN#ntc5-L_2020357BG.01003501-E0005
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домакинства. Инициативата е мащабна, предназначена да стимулира реновирането на 

конструкциите на частни и обществени сгради, с което да се намалят емисиите, да се 

насърчи възстановяването и да се преодолее енергийната бедност. Такова реновиране на 

конструкциите подпомага увеличаването на усилията на ЕС за смекчаване на изменението 

на климата. С цел да отправят съвместно по-силен призив за справяне с EБ и сградите с 

най-големи недостатъци, Препоръката на ЕК относно енергийната бедности „Вълната 

за саниране“ са приети заедно. 

Както е посочено в оценката на въздействието, придружаваща Плана на ЕС за климата 

(достъпен от 01 февруари 2021 г.)
65

, „като възможен отрицателен резултат от прехода, 

домакинствата в с по-ниски доходи може да бъдат принудени да компенсират по-

високите разходи за енергия за сметка на потреблението на други стоки. Доколкото 

съгласно прогнозите разходите за енергия ще се увеличават енергийната бедност би могла 

да се засили, ако проблемът не бъде решен по адекватен начин“. 

ПРОБЛЕМЪТ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ. МЕРКИ И 

ПОЛИТИКИ. ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА 

България е страната с най -голям дял на лицата, които не могат да си позволят да 

поддържат дома си достатъчно топъл - 30,1 %, при средно 18,2 % за ЕС за 2019 г. 
66

. 

Предвид данните България е във фокуса на изследователския интерес и обект на 

прилагането на пилотни целеви проекти и програми. 
67

  

Съгласно изготвените през февруари 2020 г. разширени доклади за държавите 

членки
68

, EPOV прави изчерпателен преглед на ситуацията с ЕБ и обобщава ключови 

аспекти на проблема и в България. Страната ни има по-ниски резултати от средните за ЕС 

по отчетените показатели за населението. През 2018 г. 33,7 % от българите съобщават 

че не са в състояние да  поддържат дома си достатъчно топъл, докато съответната 

средна стойност за ЕС е 7,3 %. 30,1 % от населението не е в състояние да плати своите 

сметки за комунални услуги навреме поради финансови затруднения, докато 

съответната средна стойност за ЕС е 6,6 %.  Въпреки това представянето на България в 

разходно базираните показатели е по-добро от средното за ЕС. Делът на домакинствата, 

които харчат необичайно висок дял от техния доход като разход на енергия е 11,5 %, което 

е по-ниско от средната стойност за ЕС. Тези домакинства е вероятно да живеят в лоши 

жилищни условия.  

Освен това с ниво от 9,4 % България има по-нисък дял на домакинствата, които харчат 

необичайно нисък дял от техния доход като разход на енергия спрямо средния за ЕС. Тези 

домакинствата биха могли да ограничават енергийните си разходи като ги занижават 

спрямо необходимите за задоволяване на техните нужди.  

                                                            
65 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  
66 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210106-1?redirect=/eurostat/en/news/whats-new 
67 Вж. Приложение 
68 https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/20-06/mj0420245enn.en_.pdf 
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-
06/extended_member_state_report_-_bulgaria.pdf 
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В България процентът на домакинствата които не са в състояние да поддържат в дома си 

адекватна топлина постепенно намалява от 70 % през 2005 г. до 34 % през 2018 г. 

Забележителният спад е между 2010 и 2011 г. и може да се дължи на разлики в размера на 

извадката, обясняващи стръмните нива, но тенденцията се променя във времето, вероятно 

в резултат на последователни мерки и политически фокус върху проблема.  

Междувременно домакинствата, които имат просрочени сметки за комунални услуги 

следват различна траектория, като се увеличават значително между 2005 и 2018 г. от 19 % 

на 30 %. Това е възможно да бъде обяснено с последиците от финансовата криза, особено 

по отношение на заетостта и загубата на доходи.  

Дезагрегираните данни за домакинствата показват, че неспособността да запазят топлина в 

дома си пред 2018 г. е проблем преди всичко за хората, които живеят в социални жилища - 

38,9 %. А 94 % от хората, които притежават собственно жилище имат задължения по 

отношение на комуналните сметки.  

32 % от българското население живее в селски райони, които са сред най-слабо 

представените по отношение поддържането на достатъчна топлина в жилището. Това 

може да се обясни с преобладаващия тип еднофамилни къщи, разположени в райони с по -

висока топлинно разсейване. Малко по -високият процент на това население с просрочени 

задължения по сметки за комунални услуги може да се обясни с общата тенденция да има 

по -малко разполагаеми доходи. Въпреки, че България е една от страните членки на ЕС, в 

която цените на електроенергията са строго регулирани, което способства за тяхната 

относителна стабилност, стойността на електроенергията, заплащана от домакинствата 

постепенно се увеличива като достига своя пик през 2018 г., при който цената за 

електроенергия достига 9,9 евро цента/кВтч и на газ - 4,08 евро цента/кВтч.  

Ситуацията е очертана накратко по следния начин: 

1) жилищните сгради са с нисък клас на енергийна ефективност, което води до 

невъзможност за постигане на необходимото ниво на битови енергийни услуги; 

2) използва се остарял, неефективен модел на отопление - водещ до потенциално високи 

разходи за отопление и до замърсяване на въздуха, чрез горене на сурова дървесина и 

въглища; 

3) ограничени познания за потреблението на енергия, ползите от модерните съоръжения и 

др. 

Мащабът на проблема се демонстрира от от три типа налични статистики за България: 

1) Невъзможност за адекватно отопление на дома - индикаторна базата на самоотчет на 

Евростат –-базиран на SILC - 33,7 % от населението в България отговаря, че не може да 

поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, в сравнение със 7.4 % 

средно за ЕС. 

2) Бенефициентите на програма „Целева помощ за отопление“ - между 210 до 250 хил. 

семейства 

3) Механизъм за защита на „уязвимите клиенти“ - около 500 хил. семейства
69

 

                                                            
69 https://www.eap-
save.eu/powerty/%D0%95%D0%A1%D0%9E_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_POWERTY.pdf  
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В момента пазарът на дребно на електроенергия у нас е частично либерализиран, от който 

регулираният дял е 40 %. От 2007 г. всички крайни клиенти могат да купуват електрическа 

енергия по договорени цени като свободно избират своя доставчик. За битовите 

потребители е осигурена възможност да купуват електрическа енергия по 

регулирани цени от краен снабдител за съответната територия.  

В нашето законодателство липсва дефиниция на понятието „услуги от общ 

икономически интерес“. Законът за администрацията и Законът за електронното 

управление дава дефиниция на "Обществени услуги" - образователни, здравни, 

водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, 

газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и 

удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014 или други подобни услуги, 

предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска 

дейност по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.  

Все още не е въведена легална дефиниция за енергийна бедност, няма определение за 

домакинства в риск от ЕБ. Не е утвърдена система от показатели, по които да се наблюдава 

и оценява нейната динамика.  

От юли 2012 г. уязвимите клиенти са определени в Закона за енергетиката. Липсват 

обаче политики за превенция на уязвимите потребители и такива в риск, не са 

идентифицирани и не се прилагат подходящи мерки за преодоляване на проблема. 

Въпреки това темата е обект предимно на дискусии на различни платформи на 

представителството на интересите в рамките на различни форуми. 

Дефицитно е и сравнителното разбиране за генезиса на ЕБ, което води до смесване на 

понятията за абсолютна бедност и ЕБ както на ниво измерване по показатели, така и 

по отношение идентификация на подходящи мерки да преодоляване на проблема, в 

какъвто смисъл са европейските указания. 

Към момента единствената приложима мярка, в рамките на която се предоставя 

финансова подкрепа на уязвимите домакинства за покриване на техните разходи за 

отопление през зимата (1 ноември - 31 март) е въведена със Закона за социално 

подпомагане чрез Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за предоставяне на целеви 

помощи за отопление. Подпомагат се веднъж годишно лица или семейства, чийто среден 

месечен доход през последните шест месеца е по -нисък или равен на диференцирания 

минимален доход, като тези лица имат право на обезщетения за отопление. Мярката 

покрива почти 7% от населението (около 500 000 или около 250 000 домакинства годишно) 

и определено ограничава обхвата на уязвимите потребители от енергийна едност, предвид 

ситуацията с енергийната бедност в страната. 
70

 

                                                            
70 От 1999 г. социална помощ се отпуска ежемесечно и на лица или семейства, които отговарят на множество 
предварително определени условия като: месечният доход на лицето или семейството да е по-нисък от предварително 
определен стандарт; апартаментът е единичен и не по -голям от: едностаен - за 1 човек; една спалня за две и тричленно 
семейство; тристаен за четирима души и т.н.; лицето не притежава собственост, която може да бъде източник на доход. 
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Социалната тарифа за електроенергия е най-обсъжданата у нас, но неприложена до 

момента политическа мярка за уязвимите от енергийна бедност лица за защита от 

поскъпване на цената на тока след отпадането на регулирания пазар. 

За съжаление състоянието на проблема с ЕБ в България предопределя тенденцията 

за неблагоприятно развитие на икономическия и енергиен преход у нас. Всички 

предпоставки сочат, че процесът е изначално натоварен и „проектиран“ по начин, който да 

доведе до изключително негативни социални последици, което го „минира“ още в самото 

му начало. Забелязват се няколко основни тенденции на управленско равнище и без да е 

необходим специален коментар относно политическите спекулации с неговата социална 

цена, от анализа на средата се констатират факти, които сочат към неразбиране и 

неглижиране на проблема или подценяване на необходимостта от обезпечаване на всички 

необходими условия преходът за да може той да се определи като справедлив и 

равнопоставен. Защото преходът се случва за всички европейски граждани и ще се 

реализира ефективно само с тяхното пълноценно участие. 

В условията на случващия се „зелен“ преход и в България все още не се наблюдават 

показатели за устойчивост в развитието като ефективно прилагане на европейските 

механизми и инструменти по институционализираната в началото на 2021 г. т.нар. Зелена 

сделка, вкл. на нейното социално измерение. 

Реформите в областта на услугите от общ икономически интерес, вкл. производство, 

пренос и предоставяне на енергия много точно отразяват трудностите и неуспехите на 

продължаващия повече от 30 г. икономически „преход“ в България. Ретроспекцията се 

налага постоянно, предвид справедливата оценка от страна на ЕС, който въпреки този 

дълъг исторически период продължава да определя България като „страна в преход“. 

Към момента прилагането на пазарните инструменти за дерегулиране и либерализация у 

нас
71

 водят след себе си като единствен и безспорен резултат единствено постоянното 

увеличение на цените. Към момента проблемът отново е на дневен ред след рязкото 

повишаване на цените на електроенергията във връзка присъединяването на България към 

европейския пазар чрез системата на Гърция. Налага се напомнянето, че през 2013 г. този 

проблем ескалира в политическа криза след прилагането на мерките за отваряне на пазара 

на енергия. 
72

 

Непрекъснатият ръст на цените на енергията у нас е съпроводен от непропорционална 

тенденция по отношение на доходите. Факт е, че процесите на сближаване на жизнени 

стандарт с европейския не следват този на цените. България продължава да е на дъното на 

                                                                                                                                                                                                 
Еднократна финансова подкрепа може да се предоставя и веднъж годишно при изключителни обстоятелства, когато има 
допълнителни разходи, които могат да включват по -високи разходи за отопление през зимата или счупено отоплително 
оборудване 
71 България либерализира своя енергиен пазар от 2007 г. 
72 Правителството бе принудено да подаде оставка вследствие на протестите на гражданите, чието недоволство беше 
предизвикано от драстичното и извънредно повишаване на цените на електроенергията (с над 20 % за периода 
декември 2012 г. -януари 2013 г.) при средна заплата под 400 евро (по данни на НСИ делът на разходите за 
електроенергия на домакинствата е 17,3 %). 
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европейските класации по доходи, ниво на жизнен стандарт, абсолютна бедност и 

неравенства, вкл. подоходни.  

По данни на Евростат за 2019 г. България е на първо място в ЕС по дял от населението, 

застрашено от бедност
73

 - 32,5 % или над 2,3 милиона българи, при средно 16,8 за 

ЕС.
74

 По отношения на показателя ниски доходи с 22,6 % България отново е в най-зле 

представената категория, заедно с Румъния и Латвия
75

. България е и страната с най-голямо 

неравенство в доходите в ЕС. През 2019 г. в ЕС един на всеки 17 човека (5,6 %) е живял 

в сериозни материални лишения
76

, като отново делът им именно в България е най-

голям - 19,9 %.
77

 

Опитите от провеждане на пазарни реформи у нас през годините в областта на 

енергетиката са най-ярко потвърждение на установената практика тези реформи в областта 

на услугите от общ икономически интерес да се съпътстват от обещания за подобряване на 

качеството и ефективността именно в европейските страни с най-ниски доходи, а 

резултатите да водят до точно обратното - „необяснимо“ повишаване на цените и 

влошаване на качеството. Обяснението обикновено се търси във въвеждането на 

непрозрачни механизми за ценообразуване и регулиране на цените, неефективното 

управление на държавната собственост, неправомерна експлоатация на производствени 

мощности, които обслужват корупционни практики и пазарни спекулации. От друга страна 

примерите за нарушаване правата но потребителите от монополистите - доставчици на 

услуги са повече от показателни. Голямата тема за структурните дисбаланси, 

собствеността и регулаторните процеси в икономиката не се дискутира извън обхвата на 

партийните политически програми. 

До края на 2025 . всички потребители на електроенергия в България ще се снабдяват 

по свободно договорени цени. Този ангажимент  фигурира в актуалния Национален план 

за възстановяване и устойчивост и произтича от принадлежността ни към европейския 

Енергиен съюз, в рамките на който страната ни е задължена да участва във формирането 

на общ вътрешен енергиен пазар в ЕС. Предстоящата реформа на енергийния пазар е 

свързана с либерализация на цените за битови клиенти, с което се цели да се стимулира и 

ускори развитието на конкуренцията на пазара, в рамките на интеграцията му общия 

европейски електроенергиен пазар, да се стимулира енергийната ефективност и по-

широкото използване на ВЕИ сред потребителите. 

Въпреки предвидения плавен преход към пълна либерализация и премахване на 

регулираните тарифи за електроенергия, придвид огромни процент уязвими групи 

потребители, които ще бъдат засегнати, този проблем стои особено остро налага 

необходимостта от изпреварващи политически решения за прилагане на спешни 

мерки. 

                                                            
73 рискът от бедност отчита поне едно от условията: ниски доходи, сериозни материални лишения или живеещи в 
домакинство с много ниска интензивност на труда 
74 по данни на Евростат, изнесени  по повод Международния ден за изкореняване на бедността 
75

 този показател е най-нисък в Чехия (10,1 %), Финландия (11,6 %) и Словакия (11,9 %). 
76 липса на ресурси за плащане на сметките, за адекватно отопление или за едноседмична почивка извън дома 
77 този дял е най-малък в Люксембург (1,3 %), Швеция (1,8 %) и Финландия (2,4 %). 



26 
 

За съжаление на фона на демонстрираната загриженост от страна на държавните и 

местни органи на властта изискването на приложимите европейски директиви за 

формулиране на ясни цели за справяне с ЕБ, включително формулиране на политики 

и мерки за защита на потребителите в положение на ЕБ не се изпълнява. Към момента 

липсва механизъм за защита на уязвимите групи потребители от очаквания ръст на цените, 

вследствие предстоящата либерализация и това е основното политическо 

предизвикателство, вследствие засилването на проблема с ЕБ у нас. 

Основните аргументи за направените констатации произтичат от Оценката на ЕК на 

окончателния национален план на България в областта на енергетиката и климата 
78

 

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и изпълнение на 

стратегията на Енергийния съюз и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 

2018/1999 като всяка държава членка, вкл.  България изпълни задължението си да изготви 

и предостави на ЕК проект и окончателен Интегриран План в областта на енергетиката и 

климата (ИПЕК) 
79

 

В ИПЕК се отчита, че поетапното премахване на регулираните цени за крайните 

потребители ще доведе до увеличаване на конкуренцията между доставчиците на 

електрическа енергия, но в също време това излага потребителите на по-голямо ценово 

непостоянство. Срещу което обаче стои само добро намерение: „За да се гарантира 

защитата на енергийно уязвимите клиенти, държавата ще въведе мерки за подпомагане, 

позволяващи преминаването на процеса на либерализация на пазара без социални 

смущения (вж. Също раздел 3.4.4.).“ 

Целите които си поставя България в ИПЕК са:  

• да осигурява адекватна защита за енергийно бедните лица с предоставяне на целеви 

помощи за отопление;  

• да прилага механизъм за защита на уязвимите клиенти при стартиране на процеса към 

пълна либерализация на цените на електрическата енергия за крайните клиенти, в това 

число и битовите; 

• обновяване на сградния фонд. При обновяването на многофамилни жилищни сгради до 

класове „В“ се понижават средните месечни разходи, необходими за адекватно отопление 

на жилищата. Това може да доведе до изваждането на домакинствата, определени като 

рискови по доходи от групата на застрашените от енергийна бедност;  

• повишаване на енергийната ефективност чрез въвеждането към националната цел по чл. 

7 от Директива 2012/27/ЕС, на изискването за приоритетно изпълнение на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност при уязвими клиенти, включително домакинства, 

засегнати от енергийна бедност, и когато е целесъобразно, в сгради за социално жилищно 

настаняване. 

                                                            
78 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_bulgaria_bg.pdf 
79 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_bulgaria_bg.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
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В Оценката на ЕК за окончателния ИПЕК са направени следните 

КОНСТАТАЦИИ: 

- липса на оценка на ЕБ (липсва оценка на броя на домакинствата в положение на 

енергийна бедност, както и индикативна цел за намаляване на техния брой).  

- все още няма определение за домакинства в положение на ЕБ. Това не позволява на 

държавата да премине към напълно либерализиран пазар, като същевременно защитава 

лицата в нужда. Въпреки това в плана се описва съществуваща мярка, съгласно която 

около 250 000 лица и семейства получават помощ за разходите за отопление. 

- НПЕК не дава яснота относно определянето на индикативна цел и на надеждни 

политики и мерки за намаляване на броя на домакинствата в положение на ЕБ 

- липсва оценка на проблема с ЕБ (липсва оценка на броя на домакинствата в положение 

на енергийна бедност, както няма и индикативна цел за намаляване на този брой). Във 

всички разгледани сценарии за въздействието върху климата повишаването на цените на 

суровините може значително да намали реалния доход и да увеличи бедността. Анализът 

на социалното въздействие не е цялостен; не са предоставени прогнозни данни в 

социалните области, включително за секторите на достъпните жилища и социалните 

жилища. Освен това все още няма определение за домакинства в положение на ЕБ.  

Това не позволява на България да премине към напълно либерализиран пазар, като 

същевременно защитава лицата в нужда. Положително обстоятелство е, че са включени 

допълнителни цели на политиката и мерки, свързани с енергийната ефективност, 

включително приоритетно третиране за домакинства в положение на ЕБ и национална 

програма за саниране на многофамилни жилищни сгради (няма конкретна насоченост към 

домакинства в положение на енергийна бедност, но се очаква да оказва въздействие върху 

тях).  

Като цяло обаче определените от България цели и мерки за преодоляване на ЕБ се нуждаят 

от допълнителни уточнения, като се вземе предвид конкретната ситуация с енергийната 

бедност в държавата.  

ПРЕПОРЪКИ: 

- Подобряването на енергийната ефективност в сградите е с голям потенциал за ускоряване 

на икономиите на енергия и допринасяне за възстановяването на икономиката след 

пандемията от COVID-19. Въз основа на импулса на инициативата „Вълна на 

саниране“ България има възможност да засили усилията си за подобряване на 

енергийните характеристики на съществуващия сграден фонд с конкретни мерки, 

цели и действия, като обръща дължимото внимание на ЕБ. 

- Що се отнася до усилията за справяне с ЕБ, би било от полза, ако страната предприеме 

ясни законодателни и регулаторни стъпки и предостави по-подробна информация за 

сроковете за изпълнение между 2021 и 2030 г. Такава информация би могла да включва 
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оценка на броя на домакинствата в положение наЕБ и индикативна цел за намаляване на 

този брой, заедно с подходящи политики и мерки.  

България e насърчена да направи справка с Препоръката на Комисията от 14 

октомври 2020 г. относно енергийната бедност и придружаващия я работен документ 

на службите на Комисията, в които се предоставят насоки относно определянето и 

количественото изразяване на броя на домакинствата в положение на ЕБ и относно 

подкрепата на равнище ЕС, достъпна за политиките и мерките на държавите членки 

в областта на ЕБ.  

ЕБ може да бъде преодоляна, наред с други мерки, чрез специфично подпомагане на 

социално иновативни решения и социални предприятия, които работят за справяне с 

това предизвикателство (например кампании за повишаване на осведомеността в 

областта на енергетиката, преквалификация на безработни лица като енергийни съветници, 

подпомагане на екологосъобразни инсталации чрез кооперативи, закупуване на 

енергоспестяващи уреди за социални предприятия, които да се отдават под наем). Ще бъде 

важно да се гарантира повишаване на квалификацията на работната сила в строителния 

сектор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Енергийната бедност в България е обект на изследователски интерес 

(неизчерпателна извадка) 

Едно от последиците от постсоциалистическата трансформация в Източна и Централна 

Европа и бившия Съветски съюз е появата на енергийна бедност, състояние, при което 

домакинствата живеят в неадекватно отопляеми домове. Първото цялостно изследване на 

причините, последиците и моделите на енергийна бедност в бившите комунистически 

страни е представено в Energy Poverty in Eastern Europe: Hidden Geographies of 

Deprivation, 2007 
80

.  

Alternating currents: EU expansion, Bulgarian capitulation and disruptions in the 

electricity sector of South-east Europe, 2009 
81

 

В Доклада „The Governance of Energy Poverty in Southeastern Europe“, 2011 г. са 

представени резултатите от изследователски проект, целящ да разкрие различните начини, 

по които енергийната бедност се произвежда и смекчава чрез взаимодействието на 

съответните институции за вземане на решения в областта на енергетиката, социалните 

грижи, здравеопазването и жилищното настаняване. Проектът се фокусира върху 

условията в Югоизточна Европа, където цените на енергията се покачват въпреки 

спадащите доходи и лошия достъп до ефективни и адекватни енергийни услуги. 

Съпоставени са моделите на енергийна бедност на Република Македония и България, 

които са на различни етапи на развитие по отношение на регулаторния капацитет на 

държавата за подпомагане на уязвимите. 
82

 

България е обект на значимо изследване в контекста на приемането и прилагането на 

политики за енергийна бедност на равнище ЕС като държава -членка, изправена пред 

значителни проблеми в областта на енергийната достъпност и връзката и със социалното 

неравенство (Energy poverty policies in the EU: A critical perspective, 2012 г.)
83

. Въпреки 

че България прилага европейските директиви, политиците говорят на различен език, 

когато става въпрос за директни действия за енергийна бедност. Остават много нерешени 

въпроси, произтичащи от тяхното фактическото изпълнение. В същото време създателите 

на национални политики все още не са достатъчно информирани за съществуването на 

инициативи, свързани с пряката енергийна бедност на ниво ЕС. 

Въпреки постигането на целите за 2020 г относно възобновяема енергия, неправилно 

управляваната, непрозрачна и корумпирана политическа рамка подкопават дългосрочната 

жизнеспособност на енергийния преход в България. (Overcoming energy injustice? 

Bulgaria’s renewable energy transition in times of crisis, 2012 г.)
84

 Анализът се фокусира 

върху страната ни като най -бедната държава в ЕС, като потвърждава значението на 
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дългосрочните стратегии, ефективни политики и подкрепящ макроикономически контекст 

за енергийния преход по -голяма енергийна справедливост и подчертава рисковете за 

негативни социални последици при пропуски или неприлагане на такива. 

Report on national situation in the field of energy poverty – Bulgaria,2014 г. 
85

се прави 

изчерпателен анализ на националната ситуация в областта на енергийната бедност – 

България 

В доклада по искане на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) 

„How to end Energy Poverty? Scrutiny of Current EU and Member States Instruments, 

2015 г.“
86

 се посочва, че при изработването на политики за облекчаване на енергийната 

бедност, на основата на данни, вкл. и за България, трябва да се намери баланс между 

краткосрочните средства за защита и разрешаването на дългосрочните фактори на 

енергийната бедност. Политиката на ЕС може да се наложи да работи в посока а) намиране 

на определение за енергийна бедност; б) финансово подпомагане на националните 

политики чрез координация на ЕС; и в) определяне на минимални стандарти за енергийна 

ефективност на сгради и устройства.  

Енергийната бедност се превъръща в нарастващ проблем в ЕС, особено в новите държави -

членки, но все още няма единна методология за определяне на енергийната бедност и 

политическите мерки се констатира в „Assessment of Energy Poverty in New European 

Union Member States: The Case of Bulgaria, Croatia and Romania“, 2017 г.
87

 Прави се 

сравнителна оценка на броят на енергийно бедните домакинства в три новоприети 

държави -членки на ЕС въз основа на количествени показатели като броя на 

домакинствата с бедни на енергия, които използват финансови мерки, свързани с 

енергийния сектор и броя на домакинствата, които харчат повече от 10% от приходите им 

от енергия. Резултатите показват, че броят на енергийно бедното население се е увеличил 

през периода 2009-2014 г. и в трите държави Делът на населението, което смята, че не 

може да поддържа топли домовете си е най -голям в България (45 %), следван от Румъния 

(14 %) и Хърватия (10 %). 

Основния извод в материала „Defining Energy Poverty in Implementing Energy Efficiency 

Policy in Bulgaria“, 2017 г. 
88

 е, че изследването на поведението на домакинствата в 

условията на „енергийна бедност“ по отношение на потреблението на енергия би улеснило 

разработването на съгласувана национална политика, която съчетава принципите на 

социалната защита и стратегиите за енергийна ефективност.„Енергийната бедност“ на 

домакинствата поражда безпокойство и е сред най -големите предизвикателства пред 

политиката за енергийна ефективност. Липсата на ясна обща дефиниция на енергийната 

бедност изисква системно и критично проучване на основните теоретични концепции, 

предлагани от български и чуждестранни изследователи, както и преглед на проблемите, 

свързани с енергийната бедност на домакинствата в България и възможни мерки за 

справяне с този проблем. Разглеждат се терминологични въпроси, свързани с концепцията, 
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както и основните фактори за „енергийната бедност“ на домакинствата в България -, 

остарели и неефективно жилища, ниски доходи и постоянно нарастващи цени на 

енергията.  

В специално сравнително проучване (Energy poverty policies and measures in 5 EU 

countries: A comparative study, 2019 г.)
 89

 България е сред 5-те целеви държави, които са 

обект на преглед на избрани политики и мерки, пряко или косвено насочени към 

облекчаването на ЕП, като се анализира тяхната история и развитие на национално и ниво 

ЕС. Разглеждат се особените различните географски измерения, условия и аспекти, в опит 

да идентифицират всички различия или прилики в приетите подходи, анализират се 

силните и слабите страни на националните стратегии. В заключение се правят препоръки 

за това как да се използват политическите  инструменти политиката, за да се осигури най -

ефективната подкрепа на енергийно бедни домакинства в съответните държави 
90

  

Анализът на енергийната бедност във всяка от 27-те страни на ЕС (Structural energy 

poverty vulnerability and excess winter mortality in the European Union: Exploring the 

association between structural determinants and health, 2019 г.)
91

 въвежда индекс за 

структурна уязвимост към енергийна бедност (SEPV). SEPV обобщава структурните 

детерминанти на енергийната бедност в целия ЕС, позволява да се идентифицират 

географските модели и да се проучи как структурните детерминанти на EP влияят върху 

здравето. Крайният индекс обхваща 13 индикатора и показва неравномерно разпределение 

в отделните страни. Приложеният клъстерен анализ идентифицира държавите с висока 

структурна уязвимост (югоизточна Европа) и държави с ниска структурна уязвимост 

(северозападна Европа). Най -уязвимите страни показват статистически значимо по -

високо разпространение на енергийна бедност и риск от излишна зимна смъртност (EWM).  

Предмет на специално изследване е връзката между неравенството в доходите с 

енергийната бедност чрез едно от неговите определения: неспособността на 

домакинството да поддържа дома си достатъчно топъл, на основата на данни за всички 28 

държави от ЕС за периода 2009–2017 г. (Letting the Gini out of the fuel poverty bottle? 

Correlating cold homes and income inequality in European Union countries, 2019 г.)
92

 

„Sustainable Energy Consumption and Energy Poverty: Challenges and Trends in 

Bulgaria“, 2019 г. 
93

предоставя кратък преглед на предизвикателствата за устойчиво 

потребление на енергия в българския жилищен сектор, със специален акцент върху 

въпроса за енергийната бедност на базата на основните характеристики на потреблението 

на енергия от домакинствата (енергиен микс, използване на възобновяеми източници, 

социално-материални фактори). Прави се обобщение на съответната информация за 

българската енергийна система и енергийните политики. Авторите обсъждат най -важните 

констатации от прегледа на инициативите за устойчиво потребление на енергия (SECIs), 

включващи български домакинства, и представят пример за добра практика на една такава 
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инициатива (ECCC). В се разглежда защо българските домакинства рядко предприемат 

мерки, насочени към повишаване на енергийна ефективност. 

В анализа „Енергийната бедност в България“, 2019 г.
94

 се акцинтира, че няма 

официално определение за енергийна бедност в Европейския съюз. ЕК не счита 

европейската дефиниция за универсално, поради различния национален контекст. Към 

края на 2015 г. в Европа има само четири държави с официални определения за енергийна 

бедност, според доклад на InsightE. В България също липса такова  определениеВъведен е 

единствено механизъм за защита на уязвимите потребители, които представляват 7% от 

населението. Същевременно над 22 % от населението живее под официалната граница на 

бедността, по данни за 2016 г. Енергийната бедност в България е недооценена. 

Единственият често цитиран източник е този на Евростат, който посочва, че около 67 % от 

населението в страната не може да си позволи основните нужди от отопление, по 

субективната оценка на домакинствата. В анализът се показва собствена обективна оценка 

на енергийната бедност, по данни от проучването на бюджета на домакинствата на НСИ за 

2014 г. 10 % от населението попада в категорията на енергийно бедните в България, съгл. 

метода LIHC и около 35 % по метода „Бедност в резултата на топлинни загуби“ и 52 % - 

при използване на метода „стандарт на минималния доход“, и 64%, използвайки метода 

„правило на 10- те процента“.  

Цялостен подход относно мащаба на скритата енергийна бедност на ниво домакинство в 

11 държави от Централна и Източна Европа и надежден инструмент за проследяването и 

въз основа на съществуващите данни на микро ниво (Евростат) се предлага в друг 

изследователски материал 
95

 (Invisible energy poverty? Analysing housing costs in Central 

and Eastern Europe, т 2020 г.) Приема се, че енергийно бедните ограничават 

консумацията си на енергия до нивото под това, което разумно се приема за достоен 

живот. За да се изчислят очакваните разходи за енергия, се въвежда нов статистически 

подход. Разглеждат се множество аспекти на излагане на скрита енергийна бедност, 

включително параметри и местоположение на жилището, структурата на домакинствата и 

регионалните особености. Потвърждават се констатациите, че средно 23,57 % от 

населението на Централна и Източна Европа е изложено на скрита енергийна бедност. 

Изследваните профили са доста разнородни. Като цяло засегнатите са  домакинства с едно 

дете или живеещи в самостоятелни къщи и домакинства в отдалечени райони с деца на 

издръжка. Документът предлага предложения за целенасочени политически действия. 

България е сред 28-те избрани европейски държави в ново изследване (Evaluating the 

effect of economic crisis on energy poverty in Europe, 2021 г.) на енергийната бедност през 

периода 2004–2019 г. Очаквано скандинавските държави са с най-ниски нива на енергийна 

бедност, докато най-високите нива се наблюдавани в България и на Балканите през целия 

целеви период, а цените на електроенергията се оказват в основата на проблема. 

Установено е, че БВП на глава от населението е в обратно пропорционална зависимост с 

енергийната бедност, потвърждавайки констатацията за неблагоприятното влияние на 
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икономическата рецесия върху условията и предпоставките за енергийна бедност в 

Европа.
96

 

Времевите тенденции в ЕС преди и по време на икономическата криза са обект на 

проучване на разпространението на енергийна бедност и въздействието и върху 

здравето.(Energy poverty and health: Trends in the European Union before and during the 

economic crisis, 2007–2016, 2021 г.)  
97

 Анализът обхваща тенденциите сред жените и 

мъжете в два макрорегиона на ЕС, определени от нов индекс на структурната уязвимост 

към енергийна бедност. Проучването показва неблагоприятното въздействие на 

енергийната бедност върху здравето по време на икономическата криза и идентифицира 

групи с по -висок риск като жени и хора, живеещи в средиземноморските и 

източноевропейските страни, за които е установено, че са страни с по -висока структурна 

уязвимост към енергийна бедност - Чехия, Малта, Словения, Португалия, Испания, Полша, 

Кипър, Естония, Унгария, Словакия , Италия, Литва, Латвия, Гърция, България и Румъния. 

Някои целеви инструменти относно енергийната бедност -  - проекти и програми 

ЕК улеснява обмена на най-добри практики по отношение на уязвимите потребители на 

енергия в рамките на Граждански енергиен форум
98

 ,който се събира ежегодно и има за 

цел да проучи перспективата и ролята на потребителите на енергия в рамките на 

конкурентен, „интелигентен“, енергийноефективен и справедлив пазар на дребно. 

Форумът служи за структуриране на дебата и насочване на възгледите на потребителите, 

регулаторите и индустрията към енергийния пазар и неговото бъдеще в пряка връзка с 

работат ана ЕК в областта на енергетиката и потребителската политика. 

ЕК определя и целево финансиране на конкретни проекти с ефект върху справянето с ЕБ: 

STEP 
99

, EmpowerMed 
100

 и SocialWatt 
101

.  

„Решения за справяне с енергийната бедност” (STEP) е проект за разработване на лесен, 

иновативен и възпроизводим модел, състоящ се от мерки за справяне с ЕБ. Проектът 

обхваща част от страните с най-висок процент на ЕБ в Европа, сред които първо 

място е България. Специални препоръки за България са изготвени и в доклад по проекта 
102

 

STEP публикува първия си набор от препоръки за политики в контекста на прилагането на 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“, в който очертава 13 начина за справяне с 

енергийната бедност
103

: 

1. Въвеждане на цялостна стратегия за енергийна бедност 

                                                            
96 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032121002732 
97 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219303077  
98 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection/citizens-energy-forums 
99 https://www.stepenergy.eu/ 
100 https://cordis.europa.eu/project/rcn/223845/factsheet/en 
101

 https://www.socialwatt.eu 
102 https://www.stepenergy.eu/wp-content/uploads/2020/02/STEP-847080.-First-set-of-policy-recommendations.-D6.3.pdf  
103 https://www.stepenergy.eu/wp-content/uploads/2020/02/STEP-847080.-First-set-of-policy-recommendations.-D6.3.pdf  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032121002732
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219303077
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection/citizens-energy-forums
https://www.stepenergy.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/223845/factsheet/en
https://www.socialwatt.eu/
https://www.stepenergy.eu/wp-content/uploads/2020/02/STEP-847080.-First-set-of-policy-recommendations.-D6.3.pdf
https://www.stepenergy.eu/wp-content/uploads/2020/02/STEP-847080.-First-set-of-policy-recommendations.-D6.3.pdf
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2. Гарантиране на кохерентен и последователен национален диалог по въпросите на 

енергийната бедност 

3. Приемане на приобщаваща дефиниция на енергийната бедност 

4. Създаване на мрежа от енергийни съветници. 

5. Определяне на енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет 

6. Осигуряване на социална подкрепа за енергийните разходи на домакинствата с 

ниски доходи 

7. Прилагане на минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите. 

8. Избягване на регресивните ефекти 

9. Прилагане на политики за адресиране на високите цени на горивата 

10. Осигуряване на по-евтина енергия чрез централно отопление и охлаждане 

11. Укрепване на защитата срещу прекъсване на достъпа 

12. Осигуряване на достъп до възобновяеми източници, включително за наематели и за 

тези, които живеят в многофамилни къщи 

13. Активно подпомагане на създаването на енергийни кооперативи с нестопанска цел 

– граждански енергийни общности (CEC) и общности с възобновяема енергия 

(REC) 

В рамките на проекта ACHIEVE „Действия в домакинствата с ниски доходи за 

подобряване на енергийната ефективност чрез посещения и енергийна диагностика“ 

(2014 г.) дълготрайно безработни хора, доброволци или студенти се мобилизират и 

обучават да разработят мащабна услуга за консултиране на енергия за домакинства с 

ниски доходи, изправени пред трудности със сметките си за енергия. – енергиен одит 

Проектът „Семейно интелигентно целево действие за пестене на енергия“ (FIESTA, 

2014 г. ) бюра за помощ за енергия оказват  съдействие на семейства с деца да пестят 

енергия у дома, като вземат предвид поведението си при консумация на електроенергия и 

решенията за закупуване на уреди в рамките на цялостна програма, включваща 

инструмент за енергиен одит и ръководство за енергийна ефективност за домакинствата.  

Намалено използване на енергия и промяна на навиците (REACH, 2014 г.) допринася за 

намаляване на енергийната бедност на практическо и структурно равнище, като дава 

възможност на енергийно бедни домакинства да предприемат действия за пестене на 

енергия и да променят навиците си. Проектът установява енергийната бедност като 

проблем, който изисква структурни решения. След идентифициране на енергийно бедните 

домакинства са извършени 1600 домашни посещения от енергийните консултанти. 

Очакванията са постигане на икономия на енергия от близо 300 toe/г. 

 

Юлиана Илиева е независим експерт с управленски опит като ръководител  

на национална институция в системата на Министерство на труда и  

социалната политика и повече от 20 годишен реален практически опит от  

изготвяне на проектни предложения и управление на проекти в различни  

области с разнородни финансирания. Притежава експертиза в изготвянето  

на финансово-икономически и социални анализи, стратегии и бизнес  
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планове. Преподавател по организационно поведение и организационно  

развитие. 

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. 

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено  на CEE Bankwatch Network и За 

Земята, и при никакви обстоятелства не може да се счита за отразяващо позицията на 

Европейския съюз. 

 

 

 


