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Дефиниция за енергийна бедност

Домакинство, в положение на енергийна бедност, е домакинство, 

което при действащите цени на електроенергия е с разполагаем 

доход под официалната линия на бедност след като е намален с 

разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на 

жилището типово потребление на енергия. 

Разполагаем 

доход

Типов разход 

за енергия

Официална 

линия на 

бедност



Критерии за енергийна бедност

Ниски доходи

Високи 

разходи за 

енергия

Слаба 

енергийна 

ефективност

Разполагаем доход на 

домакинство

• Вид сграда 
(индивидуална къща, 
многофамилна 
сграда)

• Година на построяване 
на сградата (до 2010 
или след)

• Цялостно обновяване 
на сградата

• Брой членове на 

домакинството

• Възраст на 

членовете (над 65 г. и 

под 18г.)

• Уязвимост (наличие 

на увреждания)

• Цена на 

електроенергия



Защо е нужен нов механизъм за защита от енергийна бедност?

Текущ разход 
за енергия

Инвестиционен 
разход за 

намаляване 
сметките за 

енергия

При 
либерализация на 

пазара на 
електроенергия

При програми за 
енергийна 

ефективност и 
ВЕИ инсталации



Колко са енергийно бедните у нас? 

Енергийно 

бедни

Бедни

Уязвими 

потреби-

тели
288 296

1 532 400

2 828 982

Източник: НСИ, данни от SILC 2021 г. с референтен доход 2020 г. и данни 

за потребление от Наблюдение на бюджетите на домакинствата

*Уязвими потребители: АСП, брой получили целеви и еднократни помощи 

за отопление за сезон 2021/2022 г.  (261 хил. + 27,2 хил. души)



Дейност на Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност

• Обсъдени са различни варианти за дефиниране на енергийната 

бедност

• Избор на дефиниция за „енергийна бедност“ за домакинствата 

• Избор на метод на определяне на „типово потребление на 

енергия“ 

• Избор на метод на определяне на разполагаемия доход на 

домакинствата

• Избор на метод за национална оценка на броя на енергийно 

бедните домакинства.

• Разработен проект на ЗИД на ЗЕ за дефиниране на енергийно 

бедните домакинства и уязвимите потребители. 

• Разработен проект на Наредба за реда, условията и критериите за 

определяне на домакинства в положение на енергийна бедност и 

уязвими клиенти на електроенергия. 



Какво се очаква?

• (На ниво Министерски съвет) 

• Текстове в ЗИД на ЗЕ и свързаност с други закони

• Критерии за уязвимост в Наредба към ЗИД на ЗЕ

• Процес на администриране на оценката в Наредбата 

• Начин на подкрепа на домакинствата в Наредбата

• Оценка на въздействие на механизма 

• (На оперативно ниво) Разработка на:

• Платформа за автоматична оценка на входящи данни за доходни, 

социални и жилищни критерии

• Енергийно-доходен калкулатор

• Образци на заявления 

• Внедряване на процеси на администриране

• Обучение на служители

• Комуникационна кампания

• (На междуведомствено / стратегическо ниво): 

• Координационно звено с контролни и стратегически функции

• Планиране на мерки – синхронизиране с НПЕК, планове за 

саниране, социални климатични планове



Национален план за 
възстановяване и 

устойчивост     

(300 млн.лв. за втори 
етап)

Социален климатичен 
фонд

(2.28 млрд. евро)

Многогодишна 
финансова рамка

Декарбонизационен 
фонд (1.5млрд.евро)

Фонд СЕС

Програма за 
развитие на 
регионите 

(265 млн. за жилищни 
сгради за 2022 -2027)

ЕБРР

(58 млн. лв.) 

Други 
проекти/програми 

(ОПОС 330+млн. чист 
въздух, Life)

Бъдещи приложения



Благодаря!


