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Румъния 
 

В Румъния изследванията за енергийна бедност стават все по-разпространени 

през последните години. През 2017 г. бе публикуван обширен доклад за 

енергийната бедност в Румъния (Мурафа, Синея, Джиглау и Бадеску, 2017) и 

вниманието към темата нараства постоянно. Енергийната бедност се 

преодолява главно чрез финансова подкрепа на национално ниво на 

домакинствата с ниски доходи. Приема се определението на енергийната 

бедност като условие, в което домакинството е неспособно да осъществяваме 

достъп до енергийни услуги в жилището си до социално и материално 

необходимо ниво (Clodnitchi, R. and Busu, C., 2017 ). Позоваването на 

енергийната бедност в правителствената стратегия е доста неясно: "В Румъния 

енергийната бедност е резултат от ниските доходи, а не от високите цени на 

енергията, проблемът се състои също и в голямото използване на енергия за 

отопление" („Енергийна стратегия на Румъния 2016 – 2030г.“) 

 

Словакия 
 

В Словакия традицията на изследване на енергийната бедност все още не е 

напълно установена. Публикациите, които изучават теми, свързани с 

енергийната бедност, са главно регионални анализи, въпреки че могат да 

бъдат намерени няколко проучвания, насочени към страната като цяло. В 



 

Словакия все още няма официално приета дефиниция за енергийна бедност. В 

своята статия експертът D. Strakova заема позицията, че „Словашкото 

определение трябва да отразява целите на специфичните политики за 

намаляване на енергийната бедност. Разходите за енергия обременяват най-

много домакинства без икономически активни членове, безработни, самотни 

домакинства и икономически неактивни пенсионери“ (2019, DOI: 

10.2139/ssrn.2546758) . 

 

Унгария 
 

Първите изследвания на енергийната бедност в Унгария бяха проведени през 

2010 г. от Tirado Herrero и Ürge-Vorsatz, които оттогава направиха редица други 

изследвания по темата. Освен изследователски интерес към Унгария, 

неправителствената организация Energiaklub работи активно по темата за 

енергийната бедност. През 2012 г. Energiaklub предложи национално 

определение за енергийна бедност на базата на анализ на енергийната 

бедност в Унгария (Fellegi & Fülöp 2012). Все още няма официално приета 

нормативна дефиниция на енергийната бедност. 

 

Полша 
 

В Полша изследванията за енергийна бедност значително се увеличиха през 

последните години. Проучванията се фокусират върху всички аспекти на 

енергетиката, включително определяне и измерване на енергийната бедност 

(Owczarek и Miazga 2015), енергийната ефективност (Stępniak и Tomaszewska 

2014), цените на енергията (Lis и Miazga 2015) и регионалните различия (Lis, 

Sałach и Miazga 2015). Този засилен акцент върху енергийната бедност е 

свързан с усилията за намаляване на замърсяването на въздуха, което отчасти 

е причинено от използването на по-малко ефективни, по-замърсяващи 

енергийни източници, най-вече въглища (вж. Например Pytliński L., Guła A. и A. 

Dworakowska 2018). 

 

В Полша не съществува официална дефиниция на понятието енергийна 

бедност. Изследователи от независимата оранизация IBS (J.Sokołowski, 

A.Kiełczewska, P.Lewandowski, 2019) предлагат дефиниция на енергийната 

бедност и набор от пет показателя за измерването и в Полша. Подбрани са 



 

показатели, които отразяват специфичния контекст на енергийната бедност в 

Полша. Наборът от индикатори включва два показателя, базирани на разходи, 

които могат да бъдат използвани за идентифициране на енергийно бедните 

домакинства и насочване на социална подкрепа, и три индикатора за 

самоотчитане, които могат да бъдат използвани за измерване на тежестта на 

недостига на енергия. Предишната група индикатори включва версия на Low 

Income High Cost (Hills, 2012) и индикатор въз основа на дела на реалните 

енергийни разходи в дохода. Последната група показатели включва мерки за 

финансов капацитет, физическо състояние на жилището и субективно ниво на 

топлинен комфорт. За да се изчислят тези индикатори, се използват данните от 

Полското проучване на бюджета на домакинствата за 2017 г., които са събрани 

от статистиката Полша. Изследователите въвеждат набор от пет показателя и 

съответстваща дефиниция, които позволяват да се измери и наблюдава 

честотата на енергийната бедност в Полша на национално и регионално ниво. 

Този подход също така позволява да се идентифицират характеристиките на 

домакинствата, засегнати от енергийната бедност, което от своя страна 

позволява да се приспособят мерките за подкрепа към обстоятелствата на 

енергийно бедните домакинства. Тези мерки за подкрепа могат да включват 

подобряване на енергийната ефективност на сградите, инсталиране на 

ефективни източници на енергий или предоставяне на финансова подкрепа 

(Rutkowski et al., 2018). Не на последно място, е създаден статистически модел, 

който ще позволи на създателите на политики да извършват бързи и лесни 

изчисления на показателите за енергийна бедност на национално, регионално 

и по-ниски нива. 

 

Според J.Sokołowski, A.Kiełczewska, P.Lewandowski енергийната бедност 

възниква, когато едно домакинство не е в състояние да си позволи енергията, 

необходима за осигуряването на адекватна топлина, охлаждане, осветление и 

използване на уреди поради комбинация от фактори, които могат да включват 

ниски доходи, големи енергийни разходи и жилище с ниско ниво на енергийна 

ефективност. За да може едно домакинство да бъде класифицирано като 

енергийно бедно, то трябва да отговаря на два критерия едновременно: т.е. 

трябва да има високи енергийни разходи (над националното средно ниво) и 

нисък доход (остатъчен доход под официалната линия на бедност)1  

                                                           
1 Остатъчният доход се определя като разполагаем доход, намален с разходите за жилище (DECC, 2016). 

 


