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Румъния 
 

Обща характеристика относно потенциал за енергийна бедност 

 

Румъния има по-ниски резултати от средните за ЕС по показатели, отчитани от 

населението. През 2018 г. 9,6% от румънското население съобщава, че не е в 

състояние да поддържа адекватно топло жилището, докато съответната 

средна стойност за ЕС е по-ниска - 7,4%. Освен това, за 2018 г. 14,4% от 

населението не е в състояние да плати сметките си за комунални услуги 

навреме поради финансови затруднения, докато съответната средна стойност 

за ЕС е значително по-ниска - 6,6%. 

 

Румъния се представя малко под средното за ЕС по показатели, базирани на 

разходите за енергия в жилището. Делът на домакинствата, които изразходват 

висок дял от доходите си за енергийни разходи, е 16,9%, което е по-високо от 

средното за ЕС. Високият разход на енергия натоварва бюджета на 

домакинствата и е индикатор също така за лоша енергийна ефективност на 

сградата. Освен това, при 16,8% Румъния има по-голям брой домакинства от 

средния за ЕС, които харчат нисък дял от доходите си за енергийни разходи. 

Тези домакинства вероятно ограничават разходите си за енергия под 

необходимото за задоволяване на техните нужди. 



 

 

В Румъния относителният дял от населението, което не е в състояние да 

поддържа жилището адекватно топло, се е подобрил значително от 2008 г. Този 

показател е намалял от 24,4% през 2018 г. на 9,6% през 2018 г. 

Междувременно относителният дял от домакинствата с просрочие на сметките 

за комунални услуги се увеличава значително между 2008 г. и 2013 г., за да 

достигне максимална стойност от 29,7%. Този показател обаче е намалял 

значително, тъй като най-рязката разлика се наблюдава между 2013 и 2014 г. 

Стойностите на този показател продължават да се подобряват, за да достигнат 

14,4% през 2018г. Румъния полага съгласувани усилия за подобряване и 

обновяване на съществуващите жилищни сгради чрез програми, частично 

финансирани от Европейския съюз. Това е допринесло за намаляване на 

енергийната бедност през последните години. Разбивката на данните на 

показателите, отчитани от населението, показват, че градските и крайградските 

райони са имали висок дял на хората с просрочие на плащанията за комунални 

услуги през 2018 г., съответно 17,2% и 17,0%. Междувременно невъзможността 

да се поддържа жилището топло е най-висока в селските райони - 11,1%. 

Степента на разпространението на енергийната бедност в градски, селски зони 

и в такива на градските предградия представлява съответно 29%, 47% и 25% от 

общото население за 2017 г.  

 

Румъния притежава студен климат, което води до по-голямо използване на 

енергия за отопление. В съчетание със среден доход, който е доста под този за 

ЕС (по-малко от половината среден за ЕС през 2015 г.), това води до 

значително по-голям дял от финансов ресурс за енергийни разходи в Румъния, 

отколкото съответния среден такъв за ЕС. През 2015 г. най-бедният квинтил от 

населението в Румъния изразходва 13% от приходите си за енергийни разходи, 

спрямо 7% за ЕС. Подобен модел се наблюдава за всеки квинтил от 

населението, при което дори най-богатия квинтил от населението в Румъния 

харчи значително по-висок процент от приходите си за енергия от средния 

такъв за ЕС. Това показва, че румънското население, независимо от доходите 

си, е изложено на по-голям риск да бъде енергийно бедно от средното за ЕС. 

 

Разходите за енергия на домакинствата на единица електроенергия в Румъния 

постепенно се увеличават с течение на времето - от 10,8 €ct/kWh през 2008г. до 

13,3 €ct/kWh в 2018г. Най-рязкото увеличение на цената на електричеството е 



 

било между 2012г. и 2013 г. Междувременно цената за единица газ остава 

донякъде постоянна в десетгодишен годишен период, като през 2018г. е 3.38 

€ct/kWh. Цените за единица електричество, газ в Румъния са по-ниски от 

съответната средна стойност за ЕС. 

 

 

Механизми за подкрепа 

 

По отношение на стимулирането на енерго-ефективната реконструкция на 

жилищни сгради съществуват финансови стимули (субсидии) в подкрепа на 

прилагането на Директива 2010/31/ уредени в следните нормативни документи: 

 

 Наредба №. 18/2009, за повишаване на енергийната ефективност в 

жилищни сгради, съгласно закон № 158/2011, с допълнителни изменения: 

50% се покриват като субсидия от държавния бюджет, 30% от местните 

публични фондове и 20% от фонд за ремонт на еднофамилни и 

апартаментни жилищни сгради, представляващ вноската на 

собствениците; 

 Наредба №. 69/2010 за повишаване на енергийната ефективност в 

жилищни сгради чрез финансиране от банкови заеми с държавни 

гаранции: 10% се покриват от фондовете на сдруженията на 

собствениците и 90% от банковите заеми с държавни гаранции - до 

момента такива програми за подпомагане са реализирани чрез ПРООН 

Румъния; 

 Регламенти и процедури на ЕС, свързани със структурните и 

кохезионните фондове от Европейския съюз: 60% се покриват от 

европейските фондове и средствата от държавния бюджет, одобрени 

ежегодно за тази цел и 40% от средствата, одобрени годишно за тази 

цел на ниво местни бюджети, както и от фонда за ремонти на 

апартаментни сгради на сдруженията на собствениците и други 

източници. 

 

Социална тарифа  

Схемата Социална тарифа предоставя финансова помощ на домакинствата с 

ниски доходи да плащат сметките си за енергия. Отчита се, че около 11% от 

румънските домакинства са се възползвали от социалната тарифа през 2016 г. 



 

Освен това помощта за отопление през зимата осигурява подкрепа на 

домакинствата да плащат своите сметки за отопление през студения сезон (1 

ноември - 31 март). Румънското правителство също осигурява минимален 

доход на домакинствата с финансови затруднения, за да се осигури минимален 

стандарт на живот. В допълнение към финансовата подкрепа на доставчиците 

на електроенергия е забранено да изключват уязвимите потребители от 

мрежата чрез мярката, наречена защита от прекъсване на 

електрозахранването за уязвими потребители. Програмата за подобряване на 

енергийната ефективност в домакинствата и общностите с ниски доходи в 

Румъния, стартирана през 2011г., бе фокусирана върху интегрирането на 

проблема „енергийна бедност“ в румънските политики, както и провеждането на 

конкретни мерки за енергийна ефективност.  

 

Съществуват и други програми за енергийна ефективност, които не са 

изключително насочени към енегийно бедните домакинства.  

 

Фонд за финансиране на зелена икономика (GEFF) 

Фондът съществува в Румъния от 10 години. Гъвкава схема включва кредитна 

линия от заеми на ЕБВР до 5 милиона евро за местните институции. Тези 

заеми се използват за кредитиране на частни собственици на жилища, 

компании и местни власти за изпълнение на проекти за енергийна ефективност 

или зелени ипотеки. GEFF съчетава финансовата подкрепа с техническите 

познания; той подкрепя заемодателите с обучение и маркетингови дейности и е 

създал механизъм за проверка. Важно е, че дизайнът на финансовия 

механизъм има за цел да избегне бюрокрацията, като гарантира лесен и гладък 

процес на оценка на проектните предложения. Настоящият цикъл на GEFF от 

2017 г. включва жилищна програма, фокусирана върху финансирането на 

енергийно ефективни нови сгради, обновяването за енергийната ефективност, 

пестенето на вода и малки системи за възобновяема енергия. Кредитно 

финансиране в размер на 100 милиона евро от ЕБВР беше предоставено на 

собствениците на жилища чрез местните банки Banca Transilvania и UniCredit 

Bank. 

 

Финансова подкрепа на нови зелени сгради в Румъния 

Съветът за зелено строителство в Румъния (RoGBC) разработи програмата за 

зелена ипотека заедно с Райфазен Банк въз основа на иновативен сертификат 



 

за зелени домове. Сертификацията има за цел да оцени и разпознае най-

добрите жилищни проекти, използвайки принципите на устойчивото 

строителство. Зелената ипотека е заем, даден при намалени лихви при 

закупуване на сгради, сертифицирани като „Зелен дом” от RoGBC. Програмата 

създава успешно сътрудничество между банка, инвеститор/предприемач на 

сградата, купувач на жилища и RoGBC, където последният гарантира, че 

проектите за жилищни жилища отговарят на стандартите за енергийни 

характеристики и критерии за качество. Схемата преодолява пазарната 

бариера, която възпрепятства изграждането на по-зелени, по-енергийно 

ефективни домове. 

 

Една от най-новите мерки, действащи в Румъния, е „Students Achieving 

Valuable Energy Savings 2“ (SAVES2). Тази мярка се организира от 

Европейския съюз и има за цел да катализира устойчиво енергийно поведение 

сред над 219 000 студенти в седем държави, за да им помогне да намалят 

възможността от изпадане в състояние на енергийна бедност. Тази мярка беше 

инициирана през 2017 г. и ще приключи през 2020 г. 

 

Програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради беше 

стартирана през 2009г. Тази мярка финансира подобрения на енергийната 

ефективност в жилищния сектор, с акцент върху жилищните сгради. 

Съществува и схема за подобряване на енергийната ефективност, 

финансирана със заеми, стартирана през 2010г. Тази мярка финансира 

подобренията на енергийната ефективност в жилищния сектор чрез държавни 

заеми. 

 

Стратегия за мобилизиране на инвестиции в реновиране на обществени и 

частни жилищни и търговски сгради 

Основно, стратегията има следните роли: 

- стимулиране на дебат между заинтересованите страни, участващи в 

разработването и прилагането на стратегията, за да се постигне консенсус 

относно насочването на политиките и инициативите, насочени към повишаване 

на енергийните характеристики на сградите; 

- насърчаване на всички заинтересовани страни да възприемат амбициозни и 

адекватни нагласи, насочени към подобряване на качеството на жилищните и 



 

бизнес помещения, за да се гарантират незабавни и дългосрочни ползи за 

собствениците на сгради и да се подпомогне икономиката 

 

За да се илюстрират амбициозните цели, свързани с енергийната ефективност 

на сградите, стратегията предлага подход на етапи, насочен към мобилизиране 

на инвестиции в обновяване на жилищни и търговски сгради, както публични, 

така и частни.  

 

Това ще създаде: 

 така необходимата заетост сега и за десетилетия напред; 

 подобряване на условията на живот в жилищните сгради и работните 

места; 

 намаляване на зависимостта от външни доставчици на енергия; 

 по-добро използване на природните и човешки ресурси на Румъния, 

свързано с изграждане на съвременни енергоефективни сгради, 

подходящи за 21 век и следващите столетия. 

По този начин значителното намаляване на потреблението на енергия в 

сградите може да се счита за постижимо на етапи чрез комбинация от мерки за 

енергийна ефективност и широко използване на възобновяеми ресурси в 

сградите и върху тях. 

 

Основните последователни фази, както са идентифицирани и предложени за 

обновяването на националния сграден фонд, са следните: 

• ФАЗА 1 - Създаване на условия, въз основа на които дълбокото обновяване 

може да стане цел в рамките на пет години; 

• ФАЗА 2 - Технологично развитие в обновяването на сгради, което е в 

състояние да осигури средства за значително намаляване на потреблението на 

енергия и постигане на ниво, при което сградите имат почти нулева зависимост 

от традиционната енергия в рамките на приблизително 15 години; 

• ФАЗА 3 - Дълбоко обновяване на сградите в рамките на 15 години. 

 

Предимства 

Обновяването на съществуващия сграден фонд с цел повишаване на 

енергийните му характеристики е една от най-важните и стратегически 

инвестиции, които могат да бъдат направени. Основният двигател е 

постигането на целта на ЕС за 20% икономия на енергия до 2020 г. и 



 

постигането на дългосрочните цели за опазване на околната среда, посочени в 

пътните карти за енергийна ефективност и намаляване на въглеродните 

емисии, докато ползите от такива постижения имат съществено влияние върху 

различни аспекти на икономиката и обществото. След няколко проучвания, 

проведени в тази област на международно ниво, въздействието на устойчивото 

енергийно-ефективно обновяване на сградите може да се обобщи, както 

следва: 

 Икономически ползи - Американската агенция за опазване на 

околната среда изчислява, че засилената икономическа активност в 

резултат на създаване на работни места и стимулиране на 

инвестиции генерира 1.5 стойността на спестяването на енергийни 

разходи под формата на допълнителни производствени мощности. 

Допълнителните неизмерими ползи са представени от по-високата 

стойност на свойствата; 

 Обществени ползи - Подобряването на енергийната ефективност в 

сградите, особено в домовете, отдавна е признато от някои държави-

членки като основен проблем с цел да се гарантират финансово 

достъпните нужди за отопление на семейства с ниски доходи и да се 

решат проблемите с горивата бедност, която засяга приблизително 

10-25% от общото население на ЕС. Жилищните сгради, снабдени с 

по-ефективна отоплителна система, предлагат и ползи за здравето, 

тъй като имат по-малко студени петна и въздушни течения, по-малко 

конденз и намалена податливост на образуване на плесени; в 

допълнение, качеството на въздуха на закрито също е по-добро. 

Оценява се, че ползите за здравето от енергийното обновяване биха 

могли да имат приблизително същата стойност като спестяването на 

разходи за енергия. Проектодоклад за оценка на UNDP/GEF установи, 

че въпреки че в Румъния няма официално определение на 

енергийната бедност, може да се заключи, че: „Голяма част от 

населението на Румъния не е в състояние - като цяло и в нормални 

условия - да осигурява достатъчно нива на топлинен комфорт в дома, 

поради високата цена на отоплителната енергия спрямо доходите им. 

“ 

 Ползи за околната среда - сградите са най-големият източник на 

емисии на CO2, а оттам и най-големият принос за изменението на 

климата. Стойността на ползите за околната среда, от обновяването 



 

на сградите, може да бъде около 10% от икономията на разходите за 

енергия; 

 Ползи за енергийните системи - спестяванията, направени при 

максималното натоварване на енергийните системи след енергийното 

обновяване на сградите, включително възобновяемата енергия, имат 

приблизително същата стойност като спестяването на разходи за 

енергия, показва проучване, проведено от Ecofys. Те се начисляват на 

всички потребители. 

 

 

 

Увеличаване на енергийната ефективност на жилищата и ограничаване на 

енергийната бедност в Румъния според „Енергийна стратегия на Румъния 

2019 – 2030г.“ 

 

Ключова област на стратегическата намеса включва програми за повишаване 

на енергийната ефективност на жилищата. В Румъния енергийната бедност е 

резултат от ниските доходи, а не от високите цени на енергията, както и на 

високия специфичен разход на енергия за отопление. Съгласно стратегията 

инвестициите ще бъдат насочени главно за топлоизолация на апартаментни 

жилищни сгради, които се характеризират с максимален ефект по отношение на 

икономия на енергия и брой повлияни обитатели, както и за мерки за енергийна 

ефективност в домакинствата, които имат право на субсидии за отопление, с 

максимално социално и обществено въздействие върху бюджета. 

Финансирането ще бъде както частно, подкрепено от подходящи разпоредби 

(включително за улесняване на развитието на ЕСКО услугите), така и публично, 

като например местни бюджети, регионални и централни бюджети, както и 

структурни фондове. Топлоизолационните работи ще трябва да отговарят на 

минимални стандарти за качество.  

 

Избрани мерки 

 

Видове намеси 

 

Организация 

 

Целеви групи 

 

Стартова 

година 

 

Резултат 



 

Програма за 

eнергийно-

ефективно 

обновяване на 

апартаментни 

жилищни сгради 

Изолация на 

сградната обвивка, 

енергийни одити, 

реконструкция на 

отоплителната 

система, 

 

Национално 

правителство, 

местни власти 

 

Апартаменти 

сгради 

 

2009 

 

Програма 

Енергийно-

ефективни 

подобрения, 

финансирани чрез 

заеми 

Изолация на 

сградната обвивка, 

реконструкция на 

отоплителната 

система 

 

Национално 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

2010 

 

Програма 

Подобряване на 

енергийната 

ефективност в 

домакинствата и 

общностите с ниски 

доходи в Румъния 

 

Изолация на 

сградната обвивка, 

информация и 

обучение 

 

Национално 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

 

2011 

 

Програма 

Защита от 

прекъсване на 

електрозахранване

то за уязвими 

потребители 

 

Защита от 

прекъсване на 

електрозахранване

то 

 

Национално 

правителство 

 

Социално 

уязвими 

домакинства 

  

 

Програма 

Помощ за 

отопление през 

зимата 

 

Подпомагане 

плащането на 

разходи за енергия 

 

Национално 

правителство 

 

Социално 

уязвими 

домакинства 

  

 

Програма 

Минимален доход 

 

Социална 

подкрепа 

 

Национално 

правителство 

 

Домакинства с 

ниски доходи 

  

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/program-energy-efficiency-renovations-apartment-buildings
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/ordinance-energy-efficiency-improvements-financed-loans
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/ordinance-energy-efficiency-improvements-financed-loans
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/ordinance-energy-efficiency-improvements-financed-loans
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/ordinance-energy-efficiency-improvements-financed-loans
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/ordinance-energy-efficiency-improvements-financed-loans
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/improving-energy-efficiency-households-and-low-income-communities-romania
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/disconnection-protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/heating-aid-during-winter
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/heating-aid-during-winter
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/heating-aid-during-winter
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/minimum-income


 

 

Програма 

Социална тарифа 

 

Социална тарифа 

 

Национално 

правителство 

 

Домакинства с 

ниски доходи 

  

около 11% от 

домакинствата в 

Румъния са 

подпомогвати от 

социалната 

тарифа през 

2016г. 

 

Програма 

SAVES2 

 

Информация и 

обучение 

 

EU 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

2017 

 

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/social-tariff-0
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/students-achieving-valuable-energy-savings-2-saves2


 

Словакия 
 

Обща характеристика относно потенциал за енергийна бедност 

 

Словакия има смесено представяне спрямо средните резултати за ЕС по 

показатели за розходи за битова енергия, отчитани от населението. През 2018 

г. 4,8% от словашкото население отчете, че не е в състояние да поддържа дома 

си достатъчно топъл, докато съответната средна стойност за ЕС е 7,3%. По 

същия начин, за 2018 г. 7,9% от населението в Словакия не успя да плати 

своите сметки за комунални услуги навреме поради финансови затруднения, 

докато съответната средна стойност за ЕС е 6,6%. Представянето на Словакия 

по показателите, отчитащи като цяло разходите за битова енергия, е по-добро 

от средното за ЕС. През 2015 г. делът на домакинствата, които изразходват 

висок дял от доходите си за енергийни разходи, е 9,3%, което е по-ниско от 

средното за ЕС. Високият разход на енергия натоварва бюджета на 

домакинствата и показва най-често слаба енергийна ефективност на сградата. 

Освен това със 7,9% Словакия има значително по-малък брой домакинства от 

средното за ЕС, принудени харчат нисък дял от доходите си за енергийни 

разходи. Такива домакинства ограничават разхода си на енергия под 

необходимото за задоволяване на техните нужди поради общ недостиг на 

доходи. 

 

В Словакия процентът на населението, което не е в състояние да поддържа 

адекватно отопление в жилището си, отбеляза рязко намаляване между 2005 и 

2007г. от 13,6% на 4,6%. Оттогава този показател остава сравнително 

стабилен. Този показател е 4,8% за 2018 г. Междувременно, домакинствата с 

просрочени задължения по сметките за комунални услуги също отбелязват 

спад между 2005 и 2008 г., след което следва рязко увеличение през 2009 г. 

Отбелязва се, че това рязко увеличение може да се дължи на включването на 

категория допълнителен отговор в проведеното проучване. Оттогава този 

показател значително се е понижил до ниво от 6% и леко се е увеличил на 7,9% 

през 2018 г. Словакия също така прилага няколко мерки за енергийна 

ефективност и използване на възобновяема енергия от 2011 г. насам Те 

допринасят за намаляване на просрочените задължения по сметки за 

комунални услуги през последните години. 

 



 

Дезагрегираните данни на показателите за консумацията на битова енергия, 

отчетени от населението за 2018 г. сочат, че енергийната бедност в Словакия е 

значително по-висока за населението с еквивализиран доход под 60% от 

средния. Обратно, показателите за 2018 г. сочат, че само 3,3% от словашкото 

население с еквивализиран доход над 60% от средния не е в състояние да 

поддържа адекватно топло дома, а 6,1% от словашкото население с 

еквивализиран доход над 60% от медианния не е в състояние да плати 

битовите си сметки навреме поради финансови затруднения. Освен това, 

дезагрегираните данни за 2017 г. сочат, че енергийната бедност в Словакия не 

е чувствителна към типа на жилищата. 

 

Словакия притежава студен климат, което води до голямо използване на 

енергия за отопление. В съчетание със среден доход, който е доста под 

средния за ЕС (по-малко от половината среден за ЕС през 2015 г.), това води 

до значително по-голям дял от доходите, изразходвани за енергия в Словакия, 

отколкото в съответния такъв за ЕС. През 2015 г. най-бедният квинтил от 

населението изразходва 16% от приходите си за енергия. Това е повече от два 

пъти над средното за ЕС. Подобен модел се наблюдава за всеки квинтил от 

населението, при което дори най-богатия квинтил в Словакия харчи значително 

по-висок процент от приходите си от енергия от средния такъв за ЕС. Това 

показва, че населението на Словакия е изложено на по-голям риск да бъде 

енергийно бедно от средното за ЕС. 

 

Разходите за битова енергия на домакинствата в Словакия остават 

относително стабилни през годините. Цената за единица електроенергия се 

увеличи между 2010г. и 2013 г., за да намалее отново, като достига стойност от 

15,1 € ct / kWh през 2018 г. Междувременно цената за единица газ е още по-

стабилна. Най-високата цена за единица е през 2012 г. от 5,15 € ct / kWh, но 

оттогава тя отново намалява. Цената за измервателна единица газ за 2018 г. 

беше 4.43 € ct/kWh. Цените за измервателна единица, както за електроенергия, 

така и за газ, наблюдавани в Словакия, са по-ниски от съответните средни за 

ЕС. 

 

 

 

 



 

 

Механизми за подкрепа 

 

Подходът за ограничаване на енергийната бедност в Словакия е главно чрез 

мерки за социална подкрепа. Програмата за подпомагане в случай на 

материални бедствия предоставя обща финансова подкрепа на домакинствата 

с ниски доходи за покриване на разходите за живот, като разходи за енергия и 

отопление. Освен това има множество програми, които потенциално биха могли 

да помогнат на домакинствата, които са, или са изложени на риск да бъдат 

енергийно бедни, въпреки че програмите не са насочени конкретно към тези 

групи. Мащабните усилия за подобряване на енергийната ефективност на 

жилищните сгради включват програмите MunSEFF и SlovSEFF.  

 

MunSEFF 

Мярката MunSEFF подкрепя енергийно-ефективно реконструкция на 

жилищните сгради.  

 

Инвестирането в устойчива енергия е един от основните приоритети на 

Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD). Банката е създала 

кредитна линия за подкрепа на енергийната ефективност в словашки общини - 

MunSEFF. Чрез местните банки програмата предостави финансова подкрепа за 

инвестиции в енергийна ефективност и устойчива енергия. Кредитната линия 

беше подкрепена от цялостен пакет за техническа помощ, благодарение на 

който кандидатите за кредит лесно могат да подготвят документи. Пакетът 

също така осигурява обучение на служителите на местните банки за 

инвестиции в областта на устойчивата енергия. Схемата се финансира от 

безвъзмездна помощ от донори (в случая ЕС) и се осъществява безплатно от 

екипи за изпълнение, съставени от местни и международни експерти. 

 

Програмата стартира през 2007 г. и се предвиждаше да приключи през 2010 г. 

Благодарение на успеха си, втората фаза се изпълнява от 2011 г. Втората фаза 

на проекта продължи до декември 2015 г. През този период MunSEFF подкрепи 

403 проекта, включително подобрения на енергийната ефективност в 114 

общински сгради, 219 жилищни сгради и 70 проекта за градска инфраструктура. 

Общата сума на заема бе около 84,5 милиона евро с обща инвестиционна 

стойност над 92,5 милиона евро. Програмата беше подкрепена с безвъзмездна 



 

финансова помощ от ЕС в размер на 21,3 млн. евро, която беше използвана за 

инвестиционни стимули и осигуряване на техническа помощ на банки 

партньори и кандидати за кредити. 

 

Проектите на MunSEFF водят до годишни икономии на енергия от 79 GWh, 

което съответства на количеството потребление на електроенергия на 

домакинствата в град Търнава с население от 70 000 и годишно намаляване на 

парниковите газове с 15 000 тона CO 2. Програмата MunSEFF беше прекратена 

в края на 2015 г. с изчерпване на кредитната линия. 

 

Предимства на MunSEFF 

 Висок комфорт в сградите, благодарение на интегриран пакет от заеми, 

безвъзмездни средства и безплатна техническа помощ 

 Лесен, достъпен и бърз за обработка финансов инструмент с ясно 

дефинирани нива на стимулиране във връзка с размера на кредита 

 Понастоящем програмата MunSEFF е единственият инструмент, 

специално насочен към финансиране на общински проекти за енергийна 

ефективност 

 Невъзстановими безвъзмездни средства до 20% от главницата по 

кредита 

 Предоставяне на заем с изгодна лихва 

 Техническа помощ, предоставяна от опитни специалисти 

 

Проектен цикъл 

 Преди да започне работа с потенциален клиент, проектният консултант 

иска подписване на формуляр на писмо за отказ, съгласно който EBRD 

няма да носи отговорност за загуби, разходи, щети или задължения, 

които могат да възникнат в резултат на предоставянето на услуги. 

 За общински проекти за енергийна ефективност консултантът по проекта 

извършва енергиен одит („EA“) или опростен енергиен одит („SEA“), за да 

идентифицира и формулира обхвата на проекта. 

 Ако клиентът вече има ясно определен обхват на проекта, който може да 

бъде представен в подходяща форма, консултантът по проекта ще 

подготви директно План за рационално използване на енергията 

(„REUP“). 



 

 След приключване на енергийния одит, консултантът по проекта 

подготвя План за рационално използване на енергията („REUP“) в 

сътрудничество с клиента. REUP включва резултатите от енергийния 

одит и допълнително описва плана за финансиране и графика за 

изпълнение. Той също така съдържа предложени мерки, свързани с 

намерението на инвеститора, както и спазването на екологичните 

стандарти. 

 Ако е необходимо, консултантът по проекта подпомага клиента при 

кандидатстване за заем. 

 

SlovSEFF 

Програмата SlovSEFF предоставя финансова помощ за проекти за енергийна 

ефективност. Тя стартира през 2007 г. и е разработена от Европейската банка 

за възстановяване и развитие (EBRD), като е съфинансирана от 

правителствата на Словакия и Испания. SlovSEFF е инструмент за устойчиво 

енергийно финансиране. Последното му удължаване, съфинансирано от 

Министерството на околната среда на Словашката република и 

Министерството на земеделието, храните и околната среда на Испания, 

предоставя кредитна линия до 100 милиона евро на словашки търговски банки. 

Стимулиращите плащания се финансират от постъпленията от продажбата на 

въглеродни кредити от Словакия в Испания, улеснени от ЕБВР. 

 

Проектите на SlovSEFF са разделени в три инвестиционни категории: 

 Възобновяема енергия 

 Индустриална енергийна ефективност 

 Енергийна ефективност на жилищата 

 

Допустими проекти в третата категория са сложни, големи проекти за 

енергийно-ефективно обновяване на жилищни блокове, състоящи се от 

топлоизолация на сградната обвивка (външни стени, покриви, мазета), заедно с 

други мерки като: 

 високоефективна вентилация с рекуперация на топлина 

 градски системи за възобновяема енергия като слънчеви котли, 

термопомпи, изграждане на интегрирани фотоволтаични панели, котли 

на биомаса, геотермални и градски вятърни турбини 

 ефективни котли, микрокогенерация 



 

 топлинни подстанции и топломери 

 балансиране на топлинните системи 

 индивидуални системи за измерване на консумацията на топлина 

 нови, енергийно ефективни прозорци (във всички апартаменти на 

сградата) 

 нови, енергийно ефективни радиатори и други уреди за отопление на 

помещения 

 изолация на мрежи за разпределение на топлина и топла вода 

  

Сгради, отоплявани от централно отопление на базата на биомаса, също са 

допустими. Минималното ниво на икономия на енергия, което трябва да се 

постигне, е 30% от общата доставена енергия, оценена като разлика преди и 

след обновяването. 

 

SlovSEFF помага да се подобри използването на енергия или да се улеснят 

инвестиционни планове за възобновяема енергия, чрез следния 

последователен - стъпка по стъпка процес: 

 осигуряване на основна информация за кандидата и проекта 

 анализ на проекта, за да се оцени дали са изпълнени основните критерии 

SlovSEFF 

 въз основа на положителната оценка клиентът приема условията на 

SlovSEFF, като подписва писмо за ангажиране 

 доклад за оценка на проекта, енергиен одит, опростен енергиен одит или 

сертификат за енергийна ефективност се попълва от консултант за 

идентифициране / потвърждаване на най-добрите мерки за икономия на 

енергия  

 разработчикът на проекта потвърждава, че инвестиционните препоръки 

са разбрани 

 банковият кредит се подписва и изплаща 

 проектът се изпълнява 

 след като проектът е завършен, клиентът изисква проверка, а 

консултантът за проверка проверява дали проектът е изпълнен в 

съответствие с Доклада за оценка на проекта 

 стимулиращо плащане или компенсация за намаляване на въглеродните 

емисии се изплащат, след като приключи успешно проверката.  



 

 

Годишните емисии на парникови газове и икономии на енергия трябва да се 

докладват на SIEA за период от 5 години след приключване на проекта чрез 

съответните информационни форми, създадени за проекта. 

 

Оперативната програма „Околна среда“ стартира през 2007 г. и предоставя 

финансова помощ за широк спектър от дейности, включително енергийна 

ефективност и производство на възобновяема енергия.  

 

Мярката „Зелена енергия за домакинства“, стартирана през 2015 г., 

предоставя финансова помощ на домакинствата за закупуване и монтаж на 

малки инсталации за възобновяема енергия. От 2019 г. домакинството, 

обитаващи къщи и апартаменти могат отново да кандидатстват за подкрепа под 

формата на ваучер за инсталиране на малки съоръжения за използване на 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) благодарение на националния 

проект на Словашката агенция за иновации и енергия (SIEA), наречен Зелени 

домакинства II. Националният проект на SIEA се финансира от Оперативната 

програма за качество на околната среда, която се управлява от 

Министерството на околната среда на Словашката република. Финансовият 

принос за инсталирането на оборудване за използване на възобновяеми 

източници на енергия в домакинствата се осигурява от средствата на 

Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на 

Словашката република. През първата фаза в пилотния проект бяха налични 45 

милиона евро до края на 2018г.  

 

В продължение на проекта „Зелени домакинства II“ на домакинствата ще 

бъдат предоставени на разположение 48 милиона евро в периода 2019 до 2023 

година. Ваучерите могат да бъдат заявени само по време на открит кръг (търг). 

Датите на подготвените търгове се публикуват в график с индикативни 

разпределения. Предоставянето на помощ се ръководи от общите условия за 

подкрепа и специфичните условия на конкретен кръг. Домакинството избира 

подходящо оборудване от списъка с устройства, отговарящи на техническите 

условия, и изпълнител, който осигурява заедно с доставката на устройството 

неговото инсталиране. Списъкът на изпълнителите включва регистрирани 

изпълнители, които са подписали споразумение за обратно изкупуване на 

ваучер със SIEA. 



 

 

„Жива енергия“ 

И накрая, някои политики улесняват домакинствата за подобряване на 

енергийното им състояние чрез консултации на крайните потребители. Мярката 

„Жива енергия“ предоставя на домакинствата безплатни съвети относно 

енергийната ефективност и възобновяемата енергия, а калкулаторът на цените 

позволява на домакинствата да сравняват цените на електроенергията и газа 

на различни доставчици, като улеснява преминаването към по-достъпен 

доставчик. 

 

Организацията Buildings for the Future изготви проучване за справяне със 

замърсяването на въздуха от отопление на жилища, обитавани от ниски 

доходи: 

https://bpb.sk/nizke-prijmy-byvanie-a-smog/ 

 

 

Избрани мерки 

 

Видове намеси 

 

Организация 

 

Целеви групи 

 

Стартова 

година 

 

Резултат 

 

 

Програма 

MunSEFF 

Сградна 

изолация, 

отоплителна 

система, 

възобновяема 

енергия 

Национално 

правителство, 

местни власти 

Апартаментни 

сгради 

 

 

2011 

 

 

Програма 

SlovSEFF 

Сградна 

изолация, 

отоплителна 

система, 

възобновяема 

енергия 

Национално 

правителство 

Апартаментни 

сгради 

2007  

 

Оперативна 

програма Околна 

среда 

 

Сградна 

изолация, 

отоплителна 

система, 

възобновяема 

енергия 

 

Национално 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева група 

  

https://bpb.sk/nizke-prijmy-byvanie-a-smog/
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/munseff
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/slovseff
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/operational-programme-environment
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/operational-programme-environment
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/operational-programme-environment


 

 

 

Унгария 
 

Обща характеристика относно потенциал за енергийна бедност 

 

Унгария има смесено представяне в сравнение със средните за ЕС 

показатели, за консумация на битова енергия, отчитани от населението. През 

2018 г. 6,1% от унгарското население отчитат, че не са в състояние да 

поддържат дома си достатъчно топъл, докато съответната средна стойност за 

ЕС е 7,3%. По подобен начин за 2018 г. 11,1% от населението не успя да плати 

своите сметки за комунални услуги навреме поради финансови затруднения, 

докато съответната средна стойност по този показател за ЕС е 6,6%. 

Изпълнението за Унгария на показателите, базирани на разходите, е по-добро 

от средното за ЕС. Делът на домакинствата, които изразходват висок дял от 

доходите си за енергийни разходи, е 9,0%, което е по-ниско от средното за ЕС. 

Високият разход на енергия обикновено натоварва бюджета на домакинствата 

и може да показва слаба енергийна ефективност на сградата. Освен това при 

ниво от 9,3% от общия брой, Унгария има по-малък брой домакинства от 

средното за ЕС, имащи необичайно ниски разходи за енергия. Тези 

домакинства обикновено ограничават разхода си на енергия под необходимото 

 

Програма  

Green for households 

 

Heating system, 

Renewable energy 

 

Национално 

правителство 

Няма 

специфична 

целева група 

2015  

 

Калкулатор за цени 

Информация и 

обучение 

 

Regulator 

Няма 

специфична 

целева група 

  

Програма  

Live Energy 

Информация и 

обучение 

Национално 

правителство 

Няма 

специфична 

целева група 

  

 

Помощ при 

материални 

затруднения 

 

Социална 

подкрепа 

 

Национално 

правителство 

 

Домакинства с 

ниски доходи 

  

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/green-households
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/price-calculator
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/live-energy
https://www.energypoverty.eu/publication/can-poor-consumers-pay-energy-and-water-affordability-analysis-transition-countries
https://www.energypoverty.eu/publication/can-poor-consumers-pay-energy-and-water-affordability-analysis-transition-countries
https://www.energypoverty.eu/publication/can-poor-consumers-pay-energy-and-water-affordability-analysis-transition-countries


 

за задоволяване на техните нужди, което поражда дискомфорт на обитаване и 

здравословни проблеми. 

 

В Унгария процентът на населението, което не е в състояние да поддържа 

адекватно топло жилището си, се увеличава между 2009 г. и 2012 г. Това по 

всяка вероятност се дължи на финансовата криза. Оттогава този дял постоянно 

намалява до стойност от 6,1% през 2018 г. Междувременно процентът на 

населението с просрочени плащания на сметките си за комунални услуги 

следва подобна траектория и намалява значително след пиковата стойност от 

25,0% през 2012 г. до 11,1% през 2018 г. Намалението в цената на 

електроенергията от 2012 г. поради националните политики може да е 

допринасящ фактор за намаляването на тези показатели през последните 

години.  

 

Дезагрегираните данни на показателите за отчитане от населението сочат, че 

енергийната бедност в Унгария е най-висока в сектора на социалните жилища 

през 2018 г. - 8,9% за невъзможността да се поддържа жилището достатъчно 

топло и 21,6% за просрочия по сметките за комунални услуги. Вторият най-

уязвим тип обитател на жилище е наемателят в частно наемно жилище. 

Секторите за социални жилища и частни наемни жилища представляват едва 

9% и 5% от населението в Унгария - съответно за 2018 г. Данните за 2018 г. 

също показват, че селските райони са най-уязвими към тези индикатори. 

 

Унгария притежава сравнително студен климат през зимата, което се отразява 

на увеличеното използване на енергия за отопление през този сезон. В 

съчетание със среден доход, който е доста под средния за ЕС (по-малко от 

половината среден за ЕС през 2015 г.), това води до значително по-голям дял 

от домакинските бюджети, изразходвани за енергийни разходи в Унгария, 

отколкото в съответния среден за ЕС. През 2015 г. най-бедният квинтил от 

населението изразходва 13% от приходите си за енергия, докато съответната 

средна стойност за ЕС е 7%. Подобен модел се наблюдава за всеки квинтил, 

при което дори най-богатият квинтил от населението в Унгария харчи 

значително по-висок процент от приходите си за енергия от средния за ЕС. 

Това показва, че унгарското население е изложено на по-голям риск от 

енергийна бедност от средното за ЕС. 

 



 

Разходите за за електроенергия на домакинствата във времето между 2008 г. и 

2012 г в Унгария са сравнително стабилни. Цената на електроенергията за 

битови нужди намалява постоянно между 2012 и 2014 г. и оттогава остава 

доста стабилна. Това може се дължи на националните политики, регулиращи 

цените на енергията. Цената за единица електроенергия бе 11,2 € ct/kWh през 

2018 г., което е по-ниско от съответното средно за ЕС. Междувременно цената 

за единица потребление на газ се повиши леко между 2008 г. и 2011 г., след 

което отново се понижи до 2014 г. Оттогава тя остава относително стабилна и 

бе на ниво от 3,53 € ct / kWh през 2018 г. Разходите за енергия за 

домакинствата за Унгария са едни от най-ниските в ЕС. 

Механизми за подкрепа 

 

Централното правителство разработва мерки, които осигуряват защита на 

уязвимите потребители, при което такива потребители - пенсионери или такива 

на социални помощи, получават известна защита срещу прекъсване на 

подаването на енергия поради неплатени сметки. Те могат първо да поискат 

забавяне на плащането по сметката си за ток или да плащат на вноски. Второ, 

те могат да изберат да инсталират измервател за предплащане. 

Междувременно потребителите с увреждания не могат да бъдат изключени от 

доставката в случай на забавено плащане или неплащане чрез схемата, 

(Защита на потребителите с увреждания). Те също така получават 

допълнително съдействие, като позволяват измерването и плащането на 

сметката да се случи на мястото на използване, както и възможността за 

получаване на допълнителна, подробна информация за сметката. 

 

Освен това националното правителство осигурява благоприятни условия чрез 

финансови инструменти (като заеми или спестовни сметки), за да позволи 

енерго-ефективно обновяване на жилищата, включително изолация на 

сградната обвивка и подмяна на отоплителните системи. Тази мярка се нарича 

опция за финансиране на енергийна ефективност в сградите. Друга мярка, 

инициирана от националното правителство, е Правила за възобновяемо 

производство на домакинствата, където съществуват условия, които 

позволяват на домакинствата да изваждат енергията, която произвеждат, от 

енергийните разходи, които плащат. 

 

Програма за заеми 



 

В предишния период на планиране на Оперативната програма имаше 

планирана програма за субсидирана поддръжка за обновяване на жилищни 

сгради, която в крайна сметка беше отменена. След това отделената сума пари 

беше разделена на два потока: едната част беше използвана за обновяване на 

обществени сгради, а другата част беше преработена за създаване на 

програма за заем с почти 0% лихва и нисък дял на авансово плащане. Въпреки 

това, административните изисквания остават изключително сложни, поради 

което много малко хора всъщност използват тази възможност. В момента текат 

разследвания защо наличният ресурс остава неизползван. 

 

Програма „Топли домове“ 

Унгарското правителство пропагандира резултатите и, които според него са 

много добри. Начините за кандидатстване за подкрепа по програмата са 

недобре организирани и наистина непредсказуеми. Нещо повече, програмата е 

проектирана финансира само 50% от направените инвестиции и то след 

извършването им. Подкрепят се съмнителни интервенции, вероятно 

предназначени да увеличат броя на достигнатите хора (напр. поддръжка за 

смяна на крушки за пенсионери). Делът на наличните средства, използвани за 

реални цели за обновяване на сградите, е доста нисък. По-долу са представени 

някои официални данни, но е препоръчително тези данни да се сверяват с 

независими експерти по темата.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избрани мерки 

 

Видове намеси 

 

Организация 

 

Целеви 

групи 

 

Стартова 

година 

 

Резултат 

 

Програма 

Възможности за 

финансиране на 

енергийната 

ефективност 

 

Изолация на 

сградната обвивка, 

отоплителна система 

 

Национално 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева 

група 

  

 

Програма 

Защита на 

социално-слаби 

потребители 

 

Защита срещу 

прекъсване 

снабдяването с 

енергия 

 

Национално 

правителство 

 

Социално 

слаби 

домакинств

а 

  

 

Програма 

Защита на бедни 

консуматори 

 

Защита срещу 

прекъсване 

снабдяването с 

енергия 

 

Национално 

правителство 

 

Домакинств

а на 

социални 

помощи 

  

 

Програма 

Правила за 

производство на 

възобновяема 

енергия от 

домакинствата 

 

Възобновяема 

енергия 

 

Национално 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева 

група 

  

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/financing-options-energy-efficiency
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/protection-disabled-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/protection-vulnerable-consumers
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/rules-renewable-production-households
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/rules-renewable-production-households
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/rules-renewable-production-households
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/rules-renewable-production-households
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/rules-renewable-production-households


 

Полша 
 

Обща характеристика относно потенциал за енергийна бедност 

 

Полша има по-добри резултати от средните за ЕС по показатели, отчитани от 

домакинствата. През 2018 г. 5,1% от населениет съобщава, че не са в 

състояние да поддържат дома си достатъчно топъл, докато съответната средна 

стойност за ЕС е 7,4%. По подобен начин за 2018 г. 6,3% 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%. 

Представянето на Полша в показателите, базирани на разходите, е смесено в 

сравнение със средното за ЕС. Делът на домакинствата, които изразходват 

висок дял от доходите си за енергийни разходи, е 16,2%, което е близо до 

средното за ЕС. Тези домакинства вероятно живеят в жилище с лоша топлинна 

и енергийна ефективност. На ниво от 19,5% Полша има по-голям брой 

домакинства от средното за ЕС, които харчат по-малък дял от доходите си за 

енергийни разходи. Тези домакинства или живеят в домове с високи стандарти 

за ефективност, или ограничават разхода си на енергия под необходимото за 

задоволяване на техните нужди. 

 

В Полша процентът на домакинствата, които не са в състояние да поддържат 

адекватно топло жилището си, постепенно намалява от 34% през 2005 г. на 5% 

през 2018 г. През този период, този дял показва постоянен спад. Дори 

финансовата криза или сравнително студените зими изглежда не оказват голям 

ефект върху отчетените показатели. Междувременно домакинствата с 

просрочие по сметките за комунални услуги следват приблизително сходна 

траектория и намаляват значително между 2005 г. и 2008 г. от 24% на 10%. До 

2014 г. просрочията по сметките за комунални услуги нарастват до 14%. В 

годините след това този дял намалява до 6%. Колебанията в този процент се 

дължат на флуктуации в икономическата конюнктура. 

 

Дезагрегираните данни на показателите за отчитане енергийното потребление 

от домакинствата сочат, че енергийната бедност в Полша е най-висока за 

сектора на социалните жилища през 2017 г. -  12% за невъзможността да се 

запази жилището достатъчно топло и 19,1% за просрочия по сметките за 

комунални услуги. Секторът на социалните жилища, който е най-уязвим от тези 



 

показатели, представлява 12% от населението в Полша. Данните сочат също, 

че апартаментите в многоетажни сгради и еднофамилните жилища са най-

уязвими към тези показатели, като се отбележи, че 94% от населението живее 

в този тип жилища. 

 

В Полша компактните градски райони и градовете/предградията имат най-ниски 

показатели по отношение способността да се поддържа жилището адекватно 

топло и на забава по сметките за комунални услуги. Градските райони често се 

характеризират със сравнително голямо количество бедно население, докато 

по-нататък извън гъсто населените райони става по-трудно да се поддържа 

адекватно отопление в свободностоящите еднофамилни къщи поради по-

голямото разсейване на топлината. В Полша компактните градски райони 

представляват 34% от населението, а 24% от населението живее в 

градове/предградия. 42% от полските жители живеят в селските райони, което е 

значително по-високо от средното за ЕС. Тези региони често нямат адекватна 

инфраструктура и затова понякога избират различни източници на отопление. 

 

Разходите за енергия за домакинствата в Полша са били относително стабилни 

във времето. Върхът беше достигнат през 2012 г. с ток от 14,7 € ct/kWh и газ от 

5,23 € ct/kWh. Има леко увеличение на цената на електроенергията между 2009 

г. и 2012 г. Изглежда, че тази цена не оказва значително влияние върху 

показателите, отчетени по-горе от населението. С течение на времето цените 

на електроенергията леко се повишиха, а цените на газа останаха доста 

стабилни. Отчетените показатели за енергийна бедност показаха относително 

стабилен спад спрямо това посочената времева рамка. 

 

Механизми за подкрепа 

 

Национален план за действие за енергийна ефективност за Полша 

 

Националният план за действие за енергийна ефективност съдържа описание 

на мерките за подобряване на енергийната ефективност по енергийни сектори 

за крайно потребление и изчисления за крайни енергийни спестявания, 

получени през 2008-2015 г. и планирани да бъдат постигнати през 2020 г. Този 

документ е изготвен в Министерството на енергетиката с участието на 

Министерството на инфраструктурата и строителството и Централната 



 

статистическа служба. Това е последният – четвърти Национален план за 

действие за енергийна ефективност за Полша, следващият доклад ще бъде 

част от Националния план за енергетика и климат, разработен като част от 

регламента за управление на Енергийния съюз (2018/1999). Този национален 

план предвижда продължаване на мерки, предприети в съответствие с 

Директива 2006/32 / ЕО и допълнителни политически мерки, въведени в 

резултат на прилагането на Директива 2012/27 / ЕС. Документът разчита на 

информация и данни за мерките за подобряване на енергийната ефективност, 

включени в предишни национални планове. 

 

Националният план за действие се основава на следните предположения: 

 политиката, ориентирана към повишаване на енергийната ефективност 

на икономиката, ще продължи с оглед намаляване на енергийната 

интензивност; 

 мерките, предвидени в плана, ще бъдат пазарно базирани в максимална 

степен и ще разчитат на финансиране от държавния бюджет в 

минимална степен; 

 целите ще бъдат постигнати, следвайки принципа на минималните 

разходи, т.е. чрез максимизиране на използване на съществуващи 

механизми и организационна инфраструктура; 

 ще се използва националния потенциал за подобряване на енергийната 

ефективност. 

 

Фонд за термомодернизация и обновяване 

 

Основната цел на Фонда за термомодернизация и обновяване е финансова 

помощ за инвеститори за проекти за термомодернизация и обновяване, както и 

изплащане на обезщетения за собствениците на жилища в апартаментни 

сгради, в които се извършва такава реконструкция. 

 

Форми на помощ: 

 бонус за термомодернизация, 

 бонус за обновяване, 

 компенсационен бонус 

 

 



 

 

Бонус за обновяване 

Заявка за съфинансиране на проекти по бонуса за обновяване може да бъде 

подадена от собственици на апартаменти или управители на многофамилни 

жилищни сгради, чието използване е започнало преди 14 август 1961г. 

 

Адресати на програмата: 

Бонусът може да се използва от инвеститорите, независимо от правния им 

статут, с изключение на централни и местни бюджетни учреждения: 

 юридически лица (включително жилищни кооперации и търговски 

дружества) 

 местни власти 

 общности по местоживеене 

 физически лица (включително собственици на многофамилни жилищни 

сгради) 

 

Разпределение на средствата: 

Субсидията за обновяване се изплаща на инвеститора за изпълнението на 

проекта за обновяване и е зa изплащане на взетия заем от него. Само 

инвеститори, ползващи реално заема по предназначение, имат право на такава 

субсидия. Та не може да се използва от инвеститори, които изпълняват проекти 

за обновяване със собствени средства. 

 

Размер на безвъзмездните средства: 

Субсидията е в размер на 15% от стойността на проекта за обновяване. 

Съгласно условията на чл.9а от Закона за подпомагане на 

термомодернизацията и обновяването, бонусът за обновяване е: 

 50% от стойността на проекта за обновяване на общински сгради или 

 60% от стойността на проекта за обновяване на исторически 

общински сгради 

 

Ако в сграда, която е обект на проект за ремонт, има помещения, различни от 

жилищни, сумата на бонуса за обновяване е произведението на 

гореспоменатата сума със съотношението на използваемата площ за жилищни 

цели, разделено на цялата използваема площ в тази сграда. 

 



 

 

Бонус за термомодернизация 

Бонусът може да се използва от инвеститорите, независимо от техния правен 

статут, с изключение на бюджетните единици и местни бюджетни учреждения, 

т.е.: 

 юридически лица (включително жилищни кооперативи и търговски 

дружества), 

 местни власти, 

 жилищни общности, 

 физически лица (включително собственици на еднофамилни къщи). 

 

Инвеститорът има право на бонус за термомодернизация за изпълнението на 

термомодернизационен проект чрез погасяване на заема, взет от него. Бонусът 

не може да се използва от инвеститори, които извършват термомодернизация 

със собствени средства. 

 

Размерът на бонуса за термомодернизация е: 

 16% от цената на проект за термомодернизация 

 21% от цената на проект за термомодернизация, включващ 

инсталирането на микроинсталации за възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ), 

 допълнителна финансова подкрепа в размер на 50% от разходите за 

конструктивното укрепване на панелни сгради при изпълнение на 

термомодернизация на такива сгради. 

 

Програма Clean Air 

Новата програма Clean Air на полското правителство съдържа значителни 

средства за енергийна ефективност. Енергийната бедност се преодолява 

главно на национално равнище чрез финансова подкрепа чрез субсидии и 

заеми. Мерките, които се подпомагат, включват термомодернизация на 

жилищата, подмяна на източниците на отопление, както и  подкрепа за 

плащането на енергийни сметки. Помощта за енергия в жилището предоставя 

финансова помощ на домакинствата да плащат сметките си за ток, докато 

еднократната енергийна сума предоставя специфична финансова помощ за 

сметки за енергия на хора, преживели военни операции или войни. По-общо, 

надбавката със специално предназначение може да бъде дадена в определени 



 

случаи за задоволяване на основни нужди, включително разходи за гориво и 

енергия.  

 

През първата година от стартирането на програмата собствениците на жилища, 

желаещи да се възползват от безвъзмездни средства и заеми за 

термомодернизация на домовете си и подмяна на източниците на отопление, 

подадоха над 80000 заявления за обща сума от над 1,8 милиарда злоти. Най-

голям брой заявления са подадени в регионалните фондове в Катовице, Краков 

и Варшава. 

 

Неправителствената организация Habitat for Humanity стартира проект за 

застъпничество през 2017 г., който има за цел да предотврати енергийната 

бедност в Полша. Проектът включва редица инициативи, които се стремят да 

осигурят по-добро разбиране на проблема, както и активно сътрудничество с 

други организации с нестопанска цел, бизнес партньори, държавни служители и 

местни власти. Освен това националното правителство управлява общи 

програми и политики за подобряване на енергийната ефективност и 

възобновяемата енергия в домакинствата, някои от които са насочени 

специално към енергийно бедните граждани. 

 

Избрани 

мерки 

 

   Тип на  

мярката              Организация 

 

Целеви групи 

   

Начало 

на проекта 
Резултат

 



 

 

Програма 

Clean Air  

 

Изолация на 

обвивката на 

сградата, 

отоплителна 

система 

 

Централно 

правителство 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

2018 

 

Програмата Clean 

Air осигурява 

целево 

финансиране за 

отоплителната 

система на 

жилищни сгради 

 

 
 
Програма 
Energy lump 

sum 

 

Подпомагане 

сметките за 

енергия 

 

Централно 

правителство 

 

 Пенсионери 

 

неизвестно 

 

Мярката 

осигурява 

финансова 

подкпера за 

сметките за 

енергия за хора, 

ангажирани във 

военни 

операции/войни 

 

 

Програма 

Енергийни 

помощи/Жилищ

ни помощи 

 

 

Подпомагане 

сметките за 

енергия 

 

Местно 

правителство 

 

Домакинства с  

ниски доходи 

 

2014 

 

Мярката 

осигурява 

финансова помощ 

за домакинства за 

плащане на 

техните сметки за 

електроенергия 

 

 

 

Програма 

Национална 

подкрепа за 

системи за 

енергийна 

ефективност и 

ВЕИ 

 

 

 

 

 

Информация и 

обучение 

 

 

 

Централно 

правителство 

 

 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

 

 

неизвестно 

Мярката цели да 

подпомогне 

различни 

участници в 

Полша за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност чрез 

осигуряване на 

информация и 

обучение 

Налични са 

експерти-

съвегтници, които 

да помагат на 

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/clean-air-programme
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/energy-lump-sum
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/energy-lump-sum
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/energy-allowancehousing-allowance
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/energy-allowancehousing-allowance
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/national-support-system-energy-efficiency-and-res


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

домакинствата как 

да повишат 

енергийната 

ефективност на 

своя дом 

 

Програма 

Prosument – 

субсидии за 

малки 

инсталации за 

възобновяеми 

енергийни 

източници 

 

 

Възобновяема 

енергия 

 

 

Централно 

правителство, 

Местна власт 

 

 

Няма 

специфична 

целева група 

 

 

 

неизвестно 

 

 

Тази мярка 

включва субсидии 

за малки ВЕИ 

инсталации, 

свързани със 

жилището 

 

 

 

Програма 

Special purpose 

allowance 

 

 

Социална 

подкрепа 

 

National 

government 

 

Домакинства с 

ниски доходи 

 

неизвестно 

Тази мярка може 

да бъде 

използвана в 

определени случаи 

за задоволяване 

на основни нужди, 

включително 

разходи за гориво 

и енергия 

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/prosument-subsidies-small-res-installations
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/special-purpose-allowance
https://www.energypoverty.eu/measure-policy/special-purpose-allowance


 

1. Проучване и оценка на дефинициите за енергийна бедност 

в Централна и Източна Европа 
 

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). 

 


