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Резюме  

Този наръчник предоставя основана на доказателства информация за естеството на енергийната бедност 

(EP) в градските многофамилни жилищни сгради (MFABs) в три постсоциалистически региона в Източната 

част на Европа: Централна и Източна Европа (ЦИЕ), бившия Съветски съюз републики и Балканския регион. 

Резултатите се основават на проучване на домакинствата, проведено през есента на 2021 г. с 1025 

респонденти в петте пилотни региона на ComAct : Бургас в България, Будапеща в Унгария, Карпош (Скопие) 

и Кавадарци в Република Северна Македония, Одеса в Украйна и Кайшадорис и Таураге в Литва. 

Анкетното изследване се допълва от научна литература и национални и местни данни от обектите на 

проучването. Наръчникът се състои от три основни части: 

   

Наръчникът обръща внимание на разликите между тези региони и Западна и Северна Европа, които имат 

последици за енергийната бедност: 

Глава 1 

предоставя изчерпателна 

картина на обектите на 

проучването и 

характеристиките на 

изследваното население. 

Изследването е насочено към 

собственици, живеещи в 

неремонтирани 

многофамилни жилищни 

сгради с техническо и/или 

социално положение под 

средното, със значителен брой 

енергийно бедни жители. 

Резултатите се фокусират 

върху този специфичен 

сегмент, който обикновено 

получава по-малко внимание в 

литературата за енергийната 

бедност. Обобщението 

показва, че достигнатите 

домакинства са по-възрастни, 

имат по-малко деца, но са с 

по-високо образование от 

средното за страната, в 

съответствие с характера на 

градската бедност. 

Глава 2 

представя основните 

рискови фактори за 

енергийна бедност в 

сегмента на уязвимите 

многофамилни жилищни 

сгради и посочва целеви 

групи за свързани политики. 

Анализът се основава на 

Обзорния доклад за 

концепцията за енергийна 

бедност [1], който обсъжда 

различни разбирания за 

енергийната бедност и как 

тя се проявява в регионите 

на ЦИЕ, ОНД и Балканите. 

Той изследва причините за 

енергийната бедност, 

включително фактори като 

доходи, разходи за енергия, 

технически условия на 

сгради, отоплителни 

системи и други социални и 

физически характеристики. 

Глава 3 

има за цел да отговори 

на важния въпрос: какво 

кара собствениците, 

дори и бедните да 

желаят да допринесат за 

обновяването на 

сградата? Главата 

изследва начините за 

включване на бедните на 

енергия общности в 

обновяването на сгради, 

което се счита за един от 

най-ефективните и 

устойчиви начини за 

справяне с енергийната 

бедност в многофамилни 

жилищни сгради. 
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• Цените на енергията като цяло са по-ниски, отколкото в западната част на Европа, но съставляват 

по-висок дял от доходите на домакинствата, тъй като доходите като цяло са много по-ниски. 

• Физическото състояние на многофамилните жилищни сгради е много по-лошо. 

• Над 90% от жилищния фонд е частна собственост, така че енергийната бедност не е концентрирана 

в публичния наемен фонд и мерките за обновяване изискват участието на собственици с ниски 

доходи. 

За естеството на енергийната бедност и връзката му с желанието на собствениците да подкрепят 

финансово мерките за обновяване бяха формулирани следните изводи.  

• Енергийната бедност има много лица. Измерването им чрез различни показатели разкрива 

различни фактори зад енергийната бедност и подчертава донякъде различни групи, страдащи от 

енергийна бедност. Някои хора са по-изложени на недостатъчен топлинен комфорт, докато други 

са по-засегнати от ограничената достъпност. 

• Най-силните фактори зад енергийната бедност, независимо кой индикатор се използва, са ниските 

доходи, възрастта и размерът на жилищното пространство на човек. Тези фактори са от значение 

за всичките пет пилотни региона, докато техническите фактори (като видове отопление или 

размер на сградата) са по-специфични за страната . 

• В многофамилни жилищни сгради самотните пенсионери са изложени на най-голям риск от 

енергийна бедност. Това отчасти се дължи на техните като цяло по-ниски доходи и 

пропорционално по-голямото жилищно пространство, което трябва да отопляват или охлаждат. 

• Атрибутите на домакинството, които изглеждат по-малко свързани с енергийната бедност от 

очакваното, включват ниво на образование, наличие на 1-2 деца и контрол върху консумацията на 

енергия. 

• Равнището на доходите е най-важният показател за сумата, която хората са готови да платят за 

ремонт, било като еднократна сума, така и на вноски. Възрастта е важен допълнителен фактор: по-

младите жители имат по-голямо желание да допринесат за разходите за обновяване. 

• Независимо от нивото на доходите и възрастта, жителите, живеещи във финансово по-стабилни 

общности, са по-склонни да плащат за обновяване. Сплотеността сред обитателите също играе 

роля: тези, които са недоволни от съседите си и се страхуват от високите проценти на 

просрочените задължения, е по-малко вероятно да допринесат. 

• Дори в многофамилни жилищни сгради, където значителен дял от домакинствата може да се 

считат за енергийно бедни, мнозинството от респондентите показват желание да допринесат 

финансово за разходите за ремонт, особено на вноски. 

Тези наблюдения имат следствие върху формулирането на политики срещу енергийната бедност . 

• Дефинициите за енергийна бедност трябва да се основават на националния/местния контекст и 

да обхващат както аспектите на комфорта, така и на достъпността. 

• Тъй като доходът е най-важният фактор за енергийната бедност, финансовата схема за обновяване 

трябва да включва елемент за безвъзмездна помощ, който позволява на сгради със собственици 

с ниски доходи да участват. 

• Докато възрастните хора (особено самотните пенсионери) са изложени на най-голям риск, те също 

са най-малко вероятно да допринесат за обновяването. Това показва, че трябва да се разработят 

специални политики за тази целева група както на местно ниво, така и на ниво сгради, които могат 
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да включват специално разработени социални субсидии и мобилизиране на семейна подкрепа в 

процеса на обновяване. 

• Стабилните асоциации на собствениците са в основата на дейностите по обновяване, така че 

държавите или общините трябва да действат за укрепване на функционирането на многофамилни 

сгради. Такива усилия могат да включват добре разработено законодателство за управление на 

многофамилни жилищни сгради, създаване на съвместни финансови схеми, предоставяне на 

техническа помощ за сдруженията за подобряване на ефективността на управлението и подкрепа 

на етажната собственост при управлението на просрочените задължения. 
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Въведение 

Това ръководство предоставя задълбочена информация за политиците на европейско, национално и 

местно равнище по въпроса за енергийната бедност. Фокусира се върху специфичната ситуация в 

постсоциалистическите страни чрез примерите на България, Унгария, Литва, Република Северна 

Македония и Украйна. Политиците на различни равнища могат да използват представените поуки и 

препоръки, за да създадат целеви политики в подкрепа на дълбокото обновяване за собствениците на 

имоти с по-нисък социален статус. 

Поради няколко причини, като обитаван от собственици и частично неподдържан жилищен фонд, висока 

зависимост от нефт и газ, ниски доходи на домакинствата и по-слабо развито социално подпомагане, 

енергийната бедност е много по-сериозен проблем на пост-социалистическите региони, отколкото 

другаде в Европа . Особен проблем е високият дял на многофамилните жилищни сгради в градската среда, 

които в голяма степен са построени през социалистическата епоха, често без подходяща изолация, тъй 

като стандартите за енергийна ефективност по това време са били ниски. В някои страни тези сгради, които 

са основно обитавани от собственици, функционират без ясна правна рамка за жилищните асоциации. 

Важно е, че има голяма разлика по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд: страните от 

бившия Съветски съюз и Балканския регион са изправени пред много по-сериозен проблем с енергийната 

ефективност от региона на ЦИЕ. Нахлуването на Русия в Украйна несъмнено ще влоши както финансовите, 

така и техническите условия в тази държава. 

Отоплението с дърва за огрев и други твърди горива е по-разпространено в ЦИЕ и Балканския регион, 

отколкото в западните и северните части на Европа. Отоплението с твърди горива е особено 

разпространено в селските и крайградските райони, но на Балканите го има и в градските райони, дори в 

многофамилни жилищни сгради, което се случва много рядко в останалата част на Европа. Тъй като тези 

горива рядко се включват в разходите за комунални услуги, делът на домакинствата с просрочени сметки 

за комунални услуги най-вероятно подценява нивото на енергийна бедност в тези страни. Индикаторите 

за енергийна бедност също не успяват да уловят вредното въздействие на замърсяването на въздуха върху 

тези квартали в резултат на отопление с твърди горива и стари печки. 

Доходите на домакинствата в тези региони са значително по-ниски от средните за ЕС, което има важни 

последици както за енергийната бедност на жителите, така и за енергийната ефективност на сградния 

фонд. Дори при еднакъв дял от енергийните разходи в бюджета на домакинството, абсолютният размер 

на остатъчния доход може да даде огромна разлика в социалното положение на дадено семейство или 

човек. Освен това ниските заплати и ограничените лични спестявания правят енергийноефективните 

инвестиции трудно достъпни и непривлекателни за жителите. Следователно държавната подкрепа и 

финансовите инструменти за хората с по-ниски доходи са особено важни в тези страни. 

В постсоциалистическите страни енергийната бедност в многофамилните жилищни сгради обикновено 

засяга собствениците на жилища, често със смесен социален състав, в една и съща сграда. Тъй като 

енергийно ефективните интервенции с най-голямо въздействие (напр . дълбоко обновяване на сгради) 

изискват действия на ниво сграда и сътрудничество от различни собственици на жилища, има нужда от 

метод за идентифициране на енергийно бедни сгради, както и на бедни на енергия домакинства. 

Това се случва, въпреки че политиките в много постсоциалистически страни се фокусират върху 

поддържането на ниски цени на енергията; субсидиите за цените на енергията, регулираните цени и 
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неконкурентните енергийни пазари са типични политически инструменти в много от тях. Въпреки че 

поддържането на ниски цени допринася за достъпността на енергията и може да помогне на бедните на 

енергия домакинства да избегнат дългове и да осигурят определено ниво на енергийно осигуряване, само 

по себе си то не е достатъчно за справяне с енергийната бедност. От една страна, то не предоставя 

устойчиво решение, а от друга, универсално ниските цени на енергията демотивират енергийно 

ефективни обновявания, като удължават периода на изплащане на инвестицията. Тъй като неефективните 

жилищни сгради са един от най-значимите източници на емисии на CO₂ и замърсяване на въздуха в 

Европа, поддържането на цената на енергията на неустойчиво ниски нива също може да се счита за 

проблематично от гледна точка на околната среда. 

Уникалната ситуация в постсоциалистическите региони означава, че европейските, националните и 

местните политики и потоците на финансиране трябва да имат предвид както специфичните целеви групи, 

така и обстоятелствата. Този наръчник има за цел да помогне точно в това. Той има за цел да покаже 

специфичните проблеми в пет избрани държави – Унгария, България, Северна Македония, Литва и 

Украйна – и да покаже как се проявява енергийната бедност в многофамилни жилищни сгради, обитавани 

от собственици. Общата цел на наръчника е да подкрепи разработването на политики и програми, 

съобразени с тези страни, за да се постигне декарбонизация на европейския сграден фонд до 2050 г. чрез 

дълбоко обновяване. 

Констатациите на наръчника се основават на вече разработения резултат от проекта ComAct, който има за 

цел да обобщи научната концепция за енергийната бедност 1, и проучване на домакинствата2, проведено 

през есента на 2021 г. в петте пилотни региона, включващо 1025 респонденти, живеещи в многофамилни 

сгради в градски условия. 

  

 

1 Резултатите могат да бъдат намерени на: https://comact-project.eu/pilot_content/overview-report-on-the-
energy-poverty-concept 
2За методологията вижте приложение А. Въпросникът е наличен в приложение Б. 
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1. Преглед на изследваната съвкупност 

1.1. Относно регионите на проучване3  

 

 

3Индексът на човешкото развитие (HDI) е обобщена съставна мярка за средните постижения на дадена страна 
в три основни аспекта на човешкото развитие: здраве, знания и стандарт на живот. HDI съчетава четири 

 

 
България 

• Държава-членка на ЕС, 

постсоциалистическа страна в 

Източните Балкани, ЦИЕ 

• Население: 7 милиона 

• БВП/глава: 9 976 щатски долара 

• HDI: много висок, 56-ти 

Бургас 

• Население: 202 700 души 

• Намира се в Източна България, на 

брега на Черно море 

 
Унгария 

• Държава-членка на ЕС; 

постсоциалистическа 

страна в Централна Европа 

• Население: 9,7 милиона 

• БВП/глава: 15 900 щатски 

долара 

• HDI: много висок, 40-ти 

 

Будапеща 

• Столица на Унгария 

• Население: 1,7 милиона 

• Намира се в средата на 

Унгария, на река Дунав 

 
Литва 

• Държава-членка на ЕС; бивша съветска страна в Балтийския регион, ЦИЕ 

• Население: 2,8 милиона 

• БВП/глава: 20 000 щатски долара 

• HDI: много висок, 34-ти 

Таураж 

• Население: 21 520 

• Намира се на река Юра, близо до брега на Балтийско море 

Кайсиадорис 

• Население: 7366 

• Намира се между Вилнюс и Каунас 

 
Република Северна Македония 

• Държава извън ЕС; бивша 

югославска държава в южните 

Балкани 

• Население: 2 милиона 

• БВП/глава: 5900 щатски долара 

• HDI: висок, 82-ри 

Скопие, кв. Карпош 

• Столица на Северна Македония 

• Население: 595 000 души 

• Намира се в северната част на 

страната, на река Вардар 

Кавадарци 

• Население: 38 741 (2002 г.) 

• Намира се близо до езерото 

Тиквеш 

 
Украйна 

• Държава извън ЕС; бивша съветска 

държава в Източна Европа 

• Население: 44 милиона 

• БВП/глава: 3727 щатски долара 

• HDI: висок, 74-ти 

Одеса 

• Население: 1010458 души 

• Намира се в югозападната част на 

страната, на северозападния бряг на 

Черно море 

Към момента на завършване на този доклад 

Украйна е атакувана от руската армия. Всички 

резултати, представени в наръчника, се 

отнасят за ситуацията, предшестваща 

инвазията, и тяхното значение може да бъде 

повлияно от войната. 
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1.2. Извадка и методология 

В процеса на проучването ние интервюирахме 1025 домакинства в пет държави (200 респонденти 

навсякъде, с изключение на Литва, където извадката беше малко по-голяма, 225.) Всички респонденти 

бяха собственици на жилища. Извадката бе дефинирана на няколко нива, тъй като трябваше да се 

гарантира, че проучването ще се фокусира върху много специфичен сегмент от населението: домакинства, 

живеещи в многофамилни сгради, които имат по-висок от средния дял на енергийно бедни жители. 

(Подробностите за извадката могат да бъдат намерени в приложението.) В резултат на това проучването 

не е предназначено да бъде статистически представително, въпреки че националните данни, където са 

налични, предоставят важна референтна точка. По-скоро то има за цел да отрази протичащите процеси в 

райони с енергийна бедност и да хвърли светлина върху това как енергийната бедност става очевидна 

в контекста на градска многофамилна сграда и как тя влияе на потенциалните процеси на обновяване. 

Многофамилният сегмент беше особено важно условие, тъй като много малко се знае за контекста на 

енергийната бедност в тези етажни собствености и кооперативни сгради, тъй като статистиката за 

енергийната бедност обикновено се фокусира върху домакинствата като единица за анализ. Освен това, 

проучванията на национално ниво са склонни да анализират заедно енергийната бедност в градовете и 

селските райони, докато двете се различават съществено. 

В резултат на това, добре познатите индикатори за енергийна бедност не позволяват задълбочено 

разбиране как се проявява енергийната бедност в многофамилните сгради в специфичния 

постсоциалистически контекст. В страните от бившия Източен блок домакинствата с ниски доходи станаха 

собственици на многофамилни сгради в резултат на масовата приватизация след прехода. Разходите за 

поддръжка и ремонт в тези сгради трябва да се споделят между (на моменти) много разнородна група 

собственици. 

Като се имат предвид тези предпоставки, петте пилотни екипа имаха за цел да намерят домакинства, които 

са -изложени на енергийна бедност. За целта те избраха многофамилни сгради: 

• без извършени големи интервенции за енергийна ефективност ; 

• в райони с по-нисък статус в техните градове; и/или 

• при които социално-икономическият статус на жителите се предполага, че е по-нисък от средния. 

Екипите се насочиха към квартали и сгради въз основа на наличните данни, така че точните критерии за 

избор варираха. Освен това сградите бяха избрани да включват различни видове отопление и конструкция, 

тъй като и двете допринасят за енергийната бедност. Действителният процес на проучване беше оставен 

на професионални компании, като се гарантира квалифициран процес на подбор за всички пилоти. 

Въпреки това може да има леки отклонения от очакванията, тъй като нито една извадка не е перфектна.4 

 

основни показателя: продължителност на живота, очаквани години на обучение, средна продължителност на 
обучението и брутен национален доход на глава от населението. 
4По -подробно описание на методологията за вземане на проби може да бъде намерено в приложение А. 
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1.3. Демографски характеристики 

Изследователите в пилотните региони бяха помолени да се опитат да избегнат прекомерното представяне 

на която и да е възрастова група. Въпреки това общата картина, която се очертава от извадката е, че 

респондентите: 

• са в доста напреднала възраст;  

• изглежда имат по-малко деца; 

• живеят сами в по-голяма степен, отколкото предполага националната статистика на съответните 

им страни. 

Това може да се дължи на специалната целева група на изследването, но и на определените пилотни 

райони, които имат своя специфична демографска динамика. 

По отношение на възрастта има големи разлики в извадката, вариращи между 51,2 години като средна 

стойност (Литва) и 59,4 години (Украйна). Литовската извадка имаше само 28% респонденти над 60 години, 

което е малко по-ниско от средното за страната от 33%. В същото време в Унгария 41% в извадката е много 

над националните 26%. Делът на респондентите над 60 години е най-висок в Украйна – 53% (виж фигура 

1). Както унгарският, така и украинският феномен могат да се обяснят с особеностите на изследваните 

квартали, тъй като в градските райони с ниски доходи в многоквартирни сгради има много висок дял на 

възрастните хора. Освен това хората, принадлежащи към тази възрастова група, имат повече време и 

изглеждат по-склонни да отговарят на анкети. 

 

Фигура 1- Дял на респондентите на възраст над 60 години 

Тази възрастова структура има пряко следствие върху други демографски характеристики на извадката, а 

именно броя на децата и размера на домакинството на респондентите. Преобладаващото мнозинство от 

анкетираните (80% във всички страни) живеят в домакинства без деца. В унгарската извадка делът на 

бездетните домакинства достига почти 90%. За разлика от тях, в България 25% от домакинствата имат деца, 

което всъщност е по-високо от средното за страната (19%) (виж Фигура 2 за подробности). 
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Фигура 2– Дял на семействата с и без деца 

Структурата на семейството има значение от гледна точка на настоящия анализ, тъй като извадката в този 

случай не ни позволява да разгледаме проблемите на енергийната бедност, характерни за многодетните 

семейства с деца. 

И накрая, делът на домакинствата с един човек е важна променлива. Хората, живеещи сами, са драстично 

по-малко вероятно да се справят с кризи, да плащат сметки (включително сметки за енергия) или да 

плащат за инвестиции в енергийна ефективност. Унгария се откроява тук, като 47% от извадката са 

домакинства с един човек, в сравнение със средната стойност за страната от 31%. Литовската извадка също 

има висок дял на домакинствата с един човек – 45%, въпреки че това не е много по-голямо от средното за 

страната от 40%. Единичните домакинства са по-малко очевидни в България (18%, по-ниско от средното за 

страната, което е подобно на това в Унгария). В Северна Македония и Украйна делът на домакинствата с 

един човек е значително по-висок от средния: 30% в Северна Македония, където официалната средна 

стойност е под 10%, и 29% в Украйна, където средната за страната е 18,7%, а регионалната средната 

стойност в Одеса – където се намират пилотните сгради – е малко над 10%. 

1.4. Финансово състояние на домакинствата 

Доходите на анкетираните зависи много от възрастовата им структура. Възрастните респонденти имат по-

малко доходи от по-младите. Разликата изглежда е най-голяма в Литва и най-малка в Украйна. Средният 

литовски респондент над 60 години е имал месечен доход от 343 евро, докато под 60 години това е 693 

евро.5 В Украйна респондентите над 60 години са имали среден месечен доход от €169, докато за тези под 

60 години средният е €186. И все пак изглежда, че големите разлики в рамките на дадена страна не 

корелират пряко със субективната финансова оценка на домакинствата. Възрастните домакинства 

всъщност са най-доволни от доходите си в Литва и най-малко в Украйна, но като цяло респондентите на 

възраст над 60 години са много по-малко доволни от финансовото си състояние. По отношение на нивото 

 

5Изравнен доход на домакинство на човек. 
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на финансово удовлетворение в цялата извадка, най-високият процент е в Литва – малко повече от 20% от 

извадката казват, че живеят комфортно с настоящите си доходи – и най-нисък в Северна Македония и 

Украйна. Това отчасти вероятно е свързано с факта, че доходите в Литва са най-високи, докато в Украйна 

са най-ниски. В Северна Македония доходите на респондентите под 60 години достигат средно 374 евро, 

което е само малко повече от половината от общата средна стойност в литовската извадка. 

 

Фигура 3– Самооценено/субективно благополучие 

Както ще видим в анализа в глави 2 и 3, домакинствата с по-високи нива на доходи не са непременно по-

доволни от финансовото си състояние, отколкото домакинствата с по-ниски доходи . Това, което изглежда 

влияе по-силно на самооценената финансова ситуация, е нивото на образование. Изглежда, че 

респондентите с висше образование са по-доволни от тези без. 

Безработицата играе важна роля само в няколко страни от извадката, най-вече в Северна Македония. Тук 

12% от домакинствата имат безработен член, в сравнение с Унгария с едва 2%.6 Тези данни съответстват 

на националната статистика, където тенденциите са сходни, въпреки че цифрите понякога са малко по-

високи (например, равнището на безработица е 3,8% в Унгария, 5,5% в България и 6,7% в Литва през 

септември 2021 г., според Евростат). Тези относително ниски данни за безработицата отразяват недостига 

на работна сила в много страни в постсоциалистическите региони, въпреки икономическите трудности на 

пандемията. 

Таблица 1Дял на домакинствата с безработен член 

 
BG HU LT МК UKR Обща 

сума 

 

6 Имайте предвид, че делът на респондентите, които са безработни в извадката, не е равен на нивото на 
безработица, тъй като нивото на безработица се измерва сред тези, които са активни на пазара на труда, а не 
сред цялото население. 
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Някой е безработен в 
домакинството 

4% 2% 6% 12% 6% 6% 

Нивото на образование е друг фактор, който може да повлияе на енергийната бедност. Следващите цифри 

показват дела на респондентите с основно, средно и по-високо образование 7. 

 

 

 

Нивото на образование в извадката е поразително високо в Украйна (66% с висше образование), но също 

така е изненадващо високо в Северна Македония (47% с висше образование) и България (43% с висше 

образование) – и двете значително по-високи от средните за страната. Само в унгарската извадка 

 

7Тристепенната скала опростява нивата на образование във всяка страна, за да позволи сравнение. 
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Фигура 4 – Дял на респондентите с начално, средно и по-високо образование във всяка изследвана страна 
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образователното ниво е по-ниско от националното и най-важното от Будапеща, което показва, че 

извадката се фокусира върху районите с по-нисък статус на града. 

Въз основа на представените по-горе фактори можем да изготвим социален профил на изследваното 

население в петте пилотни страни. 

 BG HU LT МК UKR 

възраст 
На средна 
възраст 

По-стари По-млади По-стари По-стари 

Да имаш 
деца 

Много деца Малко деца Средно Средно Малко деца 

Структура на 
домакинствот

о 

По-големи 
семейства 

Висок дял на 
самотните 

Висок дял на 
самотните 

Близък, но по-
висок от 
средното дял 
на самотните  

Близък, но по-
висок от 
средното дял 
на самотните 

Субективна 
оценка на 
доходите 

Умерен доход Умерен доход Смесено 
разпределени
е на доходите 

По-бедни По-бедни 

Образование 
Високо 
образовани 

По-малко 
образовани 

Високо 
образовани 

Високо 
образовани 

Високо 
образовани 

Сложен 
профил 

Активно 
население  
със средни 
доходи 

По-
свъзрастни, 
ниска средна 
класа 

Смесен 
социален 
състав 

По-възрастни, 
образовани, 
затруднени 
финансово 

По-възрастни, 
образовани, 
затруднени 
финансово 

Таблица 2- Социален профил на изследваното население в петте пилотни страни 

 

 

Обобщаващи характеристики на извадката

Данните подчертават 
значението на възрастта като 
определящ фактор, влияещ 

върху финансовото състояние и 
по този начин на уязвимостта на 

по-възрастните респонденти

Въпреки че размерът на 
домакинството често е фактор 
за определяне на енергийната 

бедност, извадката не ни 
позволява да разгледаме 

въпроса за семействата с много 
деца. Това обаче отразява и 
общия характер на градската 

бедност, която е по-фокусирана 
върху домакинствата с един 
човек/единичен доставчик

Равнището на безработица е 
сравнително ниско навсякъде и 

не може да окаже осезаемо 
влияние върху енергийната 

бедност за този анализ
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1.5. Сгради и квартали 

Въпреки че кварталите, в които се намират избраните сгради, не са във фокуса на анкетата, въз основа на 

резултатите от проучването могат да се направят някои общи забележки. Можем да забележим, че хората, 

които се настаняват след 2015 г., обикновено са по-млади, малко по-заможни и имат по-високо ниво на 

образование от предишните обитатели. Социално-икономическите характеристики на новодошлите 

предполагат стабилна, стагнираща зона във всички обекти на проучване, определено не в градските 

бедняшки квартали. Промените в социалния състав на жителите са в съответствие с националните 

тенденции, тъй като навсякъде по-младите хора имат по-високи нива на образование. По подобен начин 

е очевиден „приватизационен ефект“, тъй като много от бившите жители са били в състояние да закупят 

жилищата си в процеса на приватизация на намалена цена, докато новодошлите трябва да купуват 

апартаментите си на пазара, което налага по-високи нива на доходи от тези на по-възрастните жителите. 

Самите сгради са в различно състояние. Това е резултат от метода на извадката: пилотните партньори се 

насочиха към сгради с жители с по-ниски доходи, където редовната поддръжка често е трудна и/или с по-

лоши от средните параметри на енергийна ефективност. Нито една от изследваните сгради не е преминала 

през основен енергийно ефективен ремонт. 

Процесът на подбор доведе до следните типове сгради в петте пилотни места. Снимките са илюстрации 

на типове сгради, а не на точните проучени сгради. 

Бургас , България 

Видът на отоплението беше основният критерий за избор в България, където бяха включени сгради с и без 

топлофикация. Тук изследваните сгради са разпръснати в три квартала , нито един от които е по-престижен 

от другия. 
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Фигура 5 – Типични многофамилни жилищни сгради в Бургас , България (илюстрация на избраните типове 
сгради). Източник: ComAct. 

Будапеща, Унгария 

В Унгария бяха изследвани три типа сгради, които са типични за многофамилния сграден фонд в Будапеща: 

1. Сгради, построени преди Втората световна война с традиционни строителни технологии 

2. Сгради, построени през 1950-1960 г. с тухли и индустриализирани блокове 

3. Сгради в най-големия жилищен комплекс в областта, построени от сглобяеми бетонни панели 

(вижте система за големи панели, метод на изграждане на LPS) през 70-те години на миналия 

век. 

Те се намират в три отделни района в квартал 3 на Будапеща. Нито един от трите района не се счита за 

„беден квартал“ или за силно маргинализиран, въпреки че има много бедни жители. Сградите бяха 

избрани въз основа на така наречената „кризисна карта“, която беше на разположение на пилотния екип 

и подчертаваше онези блокове в града, които страдат от социални лишения, като се вземат предвид 

няколко социални фактора ( напр . безработица, ниво на образование, дял на общинските единици и др.). 

В Будапеща жителите на панелни сгради – които заемат 50% от унгарската извадка – обикновено са с по-

ниски доходи, а понякога и по-малко образовани. Тази половина от извадката включва панелни сгради, 

разположени в покрайнините, което също прави жителите по-склонни да имат по-нисък социално-

икономически статус. 
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Фигура 6 – Типични многофамилни жилищни сгради в Будапеща, Унгария (илюстрация на избраните типове 
сгради). Традиционен преди Втората световна война (отгоре), 1950-1960-те (средата), голям жилищен 
комплекс, построен с панелна технология (най-долу). Източник: ComAct. 

Таураге и Кайшадорис , Литва 

Избрана Литва: 

1. Тухлени сгради с топлофикация 

2. Панелни сгради с топлофикация. 

И двата типа са изградени в епохата на социализма. Почти всички сгради са свързани към 

топлофикационната система, но някои жилища са изключени и използват индивидуално парно. 

Проучваните обекти са два малки града (Таураге и Кайшадорис), в които изследваните сгради са 

разпръснати. Проучването включва различни квартали. Той обхваща почти всички многофамилни 

жилищни сгради в Кайшадорис и тези, които все още не са обновени в Таураге. Двете категории сгради 

нямат отличителни черти нито от социална, нито от техническа гледна точка и енергийна ефективност. И 

двете са типични сред многофамилни жилищни сгради в страната. 
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Фигура 7: Типични многофамилни жилищни сгради в Таураге и Кайшадорис , Литва (илюстрация на избраните 
типове сгради). Източник: ComAct. 

 

Карпош на Скопие и Кавадарци , Република Северна Македония 

В Северна Македония при избора на сгради е взета предвид само годината на строителство, създавайки 

две категории: 

1. Сгради, построени преди 1965 г 

2. Сгради, построени между 1965 и 1980 г 

Последната категория се очакваше да приюти повече хора с малки доходи. Избраните сгради се намират 

в две общини Карпош и Кавадарци . Карпош е една от 10-те общини в столицата Скопие. Кавадарци е град 
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със 118 многофамилни жилищни сгради; избраните сгради са разпръснати из целия град. Цялата 

територия на община Карпош е свързана с топлофикация, така че собствениците на жилища имат 

възможност да я ползват или не; собствениците на жилища от Кавадарци нямат топлофикация и 

единствената им възможност е индивидуалното отопление. 

 

        
 

Фигура 8: Типични многофамилни жилищни сгради в квартал Карпош на Скопие и Кавадарци, Северна 
Македония (илюстрация на избраните типове сгради). Източник: ComAct. 

 

Одеса, Украйна 

В Украйна проучването е проведено в град Одеса. Избрани са три основни типа сгради: 

1. 5-етажни сгради, така наречени „Хрушчовки“, построени между 1957 и 1985 г. 

2. 9-етажни сгради, изградени от сглобяеми строителни панели 

3. 16-етажни сгради (високи).  
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Според социалните показатели в Одеса няма специфични бедняшки райони, но сградите са избрани въз 

основа на процента на просрочените задължения, който е по-висок от средния. Сградите са разположени 

в три района: Киевски, Малиновски и Суворовски . 

   

 

Фигура 9: Типични многофамилни жилищни сгради в Одеса, Украйна (илюстрация на избраните типове сгради). 
5-етажни „Хрушчовки” (отгоре), 9-етажни панелни сгради (средната), 16-етажни високи сгради (най-долу). 
Източник: Wikimedia Commons. 

Резултатите от проучването отразяват предположението, че жителите с висше образование или нива на 

доходи предпочитат определени типове сгради. В Унгария, например, има йерархия на престижа между 

типовете сгради, като традиционните тухлени сгради настаняват пропорционално малко по-добре 

образованите и респондентите с по-високи доходи. В същото време не може да се установи подобна 

корелация в Северна Македония, докато в Украйна моделът е доста противоречив: жителите на високите 

етажи (16-етажни сгради) обикновено са малко по-богати, докато другите два типа сгради привличат 

сравнително повече жители с висше образование. 
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По отношение на състоянието на сградата можем да разчитаме само на субективната оценка, 

предоставена от анкетьорите, тъй като не сме имали възможност да свържем проучването с технически 

одити. Следващата фигура представя външната оценка на сградите от анкетьорите. 

 

Фигура 10 – Състоянието на сградата, оценено от инспектора 

Гледната точка на анкетьорите не ни позволява да направим сравнение между страните, тъй като те най-

вероятно оценяват сградите в сравнение с типична сграда в дадена страна. По-скоро цифрите илюстрират 

състоянието на сградите в сравнение с другите на същото място. По отношение на социалния състав на 

сградите виждаме значителна връзка между финансовото състояние на респондентите и 

сграднитеусловия. В три държави – България, Северна Македония и Литва – респондентите с по-ниски 

доходи са по-склонни да живеят в сгради, за които е установено, че са в незадоволително състояние от 

геодезиста. 

По отношение на размера на жилището извадката изглежда много балансирана, като само България се 

откроява. Тук средният размер на жилищата е с 20-25 m2 по-голям от апартаментите в останалите четири 

държави.  
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Изглежда има доста повърхностни технически проблеми 

Виждат се сериозни технически проблеми 

Сградата е в много лошо състояние, почти разрушена 
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Фигура 11 – Среден размер на жилището 

Накрая проучихме отоплителната система на сградите. Това е решаващ фактор за енергийната бедност, 

тъй като влияе дълбоко върху разходите за отопление , а също и върху способността на домакинството да 

регулира потреблението си. Разгледахме използването на централно отопление, което може да бъде 

екологично чист, но доста негъвкав начин за отопление, често труден за регулиране и адаптиране към 

действителното използване на жилището. 

Открихме големи вариации между страните, резултат от различните стратегии на извадката (вижте по-

горе). В Украйна и Литва преобладаващото мнозинство от домакинствата живеят в сгради с топлофикация, 

докато в България само една пета от анкетираните имат достъп до топлофикация. Унгарската и 

македонската проби са между тях. 

 

Фигура 12 – Дял на жилищата, използващи топлофикация 

 

71.5

51.5 48.7

57.8 55.4 56.8

3

2 2
3

2 3

0

1

2

3

4

5

BG HU LT MK UKR Total

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Б
р

о
й

 с
та

и

П
о

д
о

ва
 п

л
о

щ
 (

n
m

2
)

Среден размер на жилищата

Floor space N of rooms

21.5%

48.5%

82.2%

59.0%

93.5%

61.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

BG HU LT MK UKR Total

Дял на жилища, ползващи топлофикация

Площ Брой стаи 



 
 

25 
 

Във всяка страна домакинствата могат или все още могат да напуснат топлофикационната система, дори 

когато това е доминиращата форма на отопление в сградата. В нашата извадка 15-17% от домакинствата 

са избрали да направят това в България и Литва. Тези домакинства могат да избират между алтернативни 

източници на отопление, включително електрическо, отопление с климатик или дори дърва. Въпреки че 

тази стратегия позволява голяма гъвкавост за домакинството, тя се отразява неблагоприятно на околната 

среда при много обстоятелства. 

Ако разгледаме общата картина на отоплението по държави, можем да видим, че домакинствата, които 

не използват централно отопление като основен източник на отопление, често избират индивидуални 

електрически решения или климатик за отопление. И двете от тези опции са изпълними и предпочитани в 

южните страни, както показват кръговите диаграми по-долу. 

 

  

Многофамилните жилищни сгради в Северна Македония се открояват с използването на дърва и въглища 

за отопление , което е по-рядко срещано другаде. В Унгария се откроява значението на газовото 

отопление, което позволява индивидуално отопление на жилищата. 

 

LT

Топлофикация Локален котел Друго

HU

Топлофикация Газ Друго

Фигура 13 – Отоплителни системи в петте страни 
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Топлофикация Друго
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Използването на гориво варира значително между държавите - членки на ЕС и асоциираните страни . 

Твърдите горива като въглища и биомаса са по-разпространени в Централна и Източна Европа, отколкото 

в Западна Европа. Разглеждайки отделните държави членки в тези региони, става ясно, че използването 

на твърди горива също е неравномерно разпределено в рамките на страните. По-специално, селските и 

крайградските райони имат по-голяма тенденция да зависят от такива горива. Основната причина за 

използването на тези горива е липсата на съвременни енергийни услуги, като газ и възобновяеми 

източници, или достатъчно развита енергийна инфраструктура 

Анализът на физическите характеристики на нашата извадка, който дава представа за условията в 

многофамилните жилищни сгради с по-висок от средния дял на енергийно бедните домакинства, е 

обобщен в следната таблица: 

Таблица 3- Анализ на физическите характеристики на сградите в извадката 

 BG HU LT МК UKR 

Избрани 
типове 
сгради 

Бургас : 

• Сгради с 
топлофикац
ия 

• Сгрди без 
топлофикац
ия 

 
Неизолирани 

Будапеща : 

• Преди 
Втората 
световна 
война,тра
диционно 

• Тухли и 
блокове от 
1950-60-те 
години 

• Панел от 
1970 г 

 
Неизолирани 

Кайшадорис и 
Таураге : 

• Тухла 

• Панел 
 
Неизолирани 

Карпош 
(Скопие) и 
Кавадарци : 

• Преди 
1965 г. 

• 1965-80 
 
Неизолирани 

Одеса : 

• 5-етажни 
"Хрушчовк
и" 

• 9-етажен 
панел 

• 16-етажен 
панел 

 
Неизолирани 
 

Състояние на 
сградите 

според 
геодезисти 

Приемливо 
/ лошо 

Приемливо Смесени Най-
проблематичн
о 

Приемливо 
/ лошо 

Среден 
размер на 
жилището 

71,5 м² 51,5 м² 48,7 m² 57,8 m² 55,4 m² 

Видове 
отопление 

Топлофикация 
и 
индивидуално 
(климатик, ток) 

Топлофикация 
и 
индивидуално 
(газ) 

Топлофикация 
и 
индивидуално 
(централно 
газоснабдяван
е) 

Топлофикация 
и 
индивидуално 
(климатик, 
ток, твърдо 
гориво) 

Преобладава
що централно 
отопление 
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2. Енергийна бедност в многофамилни жилищни сгради в 
страните от ЦИЕ, ОНД и Балканите 

2.1. Какво е енергийна бедност? 

Енергийната бедност не съвпада с бедност на доходите. Въпреки че бедността на доходите е важен 

фактор, енергийната бедност заслужава свое собствено определение, тъй като изисква решаване на 

специфични, свързани с енергийното потребление въпроси. Домакинствата могат да станат енергийно 

бедни, дори ако не са бедни на доходи, просто поради техническото състояние на своите жилища – 

например, те могат живеят в лошо изолирани и по-големи жилища или имат достъп само до по-скъпи 

източници на отопление, като електричество. 

В Европа енергийната бедност се причинява преди всичко от комбинацията от ниски доходи, високи цени 

на енергията и лоши енергийни характеристики на сградите  [1]. Това не са взаимно изключващи се 

причини за енергийна бедност и могат да възникнат едновременно. Освен това в някои области 

цялостната наличност на енергийни услуги може да е недостатъчна. 

Енергийната бедност е трудна за дефиниране, както се вижда от разнообразието от дефиниции за 

енергийната бедност и несигурността на международните сравнения. Въпреки това нарастващата 

осведоменост сред политиците и гражданското общество относно въздействието на енергийната бедност 

и липсата на обща дефиниция и система за мониторинг допринесоха тези въпроси да станат централни в 

политическия дневен ред в ЕС. 

През 2021 г. Европейската комисия създаде Консултативен център за енергийна бедност (EPAH)  [2], който 

има за цел да подпомогне учените и политиците в установяването на споделено разбиране на 

концепцията за енергийна бедност и разработването на мерки срещу нея. Според Центъра, „адекватната 

топлина, охлаждане, осветление и енергия за захранване на уредите са основни услуги, необходими за 

гарантиране на енергийно ефективни домове и приличен стандарт на живот, топлинен комфорт и здраве 

на гражданите. Енергийно бедните домакинства изпитват неадекватни нива на тези основни енергийни 
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услуги.” Неадекватното ниво на услуги може да се корени във финансови или технически причини или 

комбинацията от двете. 

В началото на 2022 г. членове на Европейския парламент за първи път предложиха дефиниция за 

енергийна бедност в целия ЕС  [3]: 

„ Домакинства в децили с най-ниски доходи, чиито енергийни разходи надвишават два пъти средното 

съотношение между енергийните разходи и разполагаемия доход след приспадане на разходите за 

жилище. ” 

Тъй като енергийната бедност е многоизмерно явление, което може да бъде измерено по няколко начина, 

съществуват множество индикатори, които да го определят количествено. Консултативният център на ЕС 

за енергийна бедност публикува насока с четири основни индикатора, които могат да се използват за 

измерване на енергийната бедност. Тези показатели са  [4]: 

• Невъзможност за поддържане на достатъчно топлина в къщата (субективна оценка на обитателя) 

• Просрочени задължения по сметките за енергия8 

• Висок дял на енергийните разходи: дял на домакинствата с енергийни разходи над два пъти 

националната медиана (2М) 

• Ниски абсолютни енергийни разходи или „скрита енергийна бедност“ – дял на домакинствата с 

енергийни разходи под половината от националната медиана (M/2) . 

Както показва този списък, някои индикатори описват липсата на достатъчен комфорт в жилището 

(невъзможност за поддържане на топло жилището), докато други индикатори сочат достъпността на 

енергията – проявяващи се под формата на просрочени задължения по сметките за комунални услуги или 

в непропорционални разходи за енергия в сравнение с доходите на домакинството (2М). Различните 

индикатори показват различни явления. Индикаторът 2M се фокусира най-вече върху домакинства, които 

трябва да изразходват твърде голяма част от доходите си за енергия поради ниските си доходи и/или 

високите си разходи за енергия, докато индикаторът M/2 може да разкрие домакинства, които пестят 

енергия чрез недостатъчно отопление. Освен това различните показатели поставят на фокус различни 

целеви групи: докато някои показатели са от решаващо значение в градски контекст, други се срещат 

повече в селска среда. По същия начин, докато някои показатели сочат предимно самотни пенсионери, 

други са по-чувствителни към семейства с деца. 

Има няколко други опита да се разработи индикатор, който да схваща адекватно същността на проблема, 

като индикатор за ниски доходи и високи разходи (LIHC); те обаче са най-вече доста сложни за измерване.9 

Трудността при всички опити е да се осигури достатъчно комплексна дефиниция, като същевременно има 

подходящи данни, за да се използва. Например, както комфортът на жилището, така и измерението на 

достъпността на енергийната бедност се разбират добре от метода LIHC, тъй като той взема предвид 

остатъчния доход на домакинството след плащане на сметките за енергия, както и количеството енергия, 

 

8 Тези два показателя се измерват сравнително от статистиката на Европейския съюз за доходите и условията 

на живот – EU SILC .  

9 Например индикатор за ниски доходи и високи разходи: Едно домакинство се счита за енергийно бедно, 

когато: 1) необходимите му разходи за гориво са над националното средно ниво (моделирано според типа 

сграда, размера на апартамента и състава на домакинството) и 2) ако за да изразходва тази необходима сума, 

ще остане с остатъчен доход под официалната линия на бедност. 
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необходимо за отопление. Прилагането на такъв индикатор обаче изисква толкова огромно количество 

данни, което го прави рядко използван на практика. 

Докато официалните национални дефиниции за енергийна бедност липсват в повечето европейски 

страни, има статистически данни, базирани на първичните показатели, представени по-горе. 

Фигура 13 визуализира тези статистически данни, за да позволи сравнение между пилотните страни. 

 

 

Фигура 14 - Индикатори за енергийна бедност за страните по проекта10 

Пропастта на енергийната бедност в Европа 

Въпреки че европейската икономическа интеграция обеща сближаване на новите държави членки със 

старите, все още съществуват различия в рамките на ЕС и, по-общо, между западно-северната и южно-

източната част на Европа по отношение на цените на енергията, доходите на домакинствата и 

ефективността на сгради и уреди. За това има много икономически, исторически и политически причини и 

води до значителни неравенства между държавите членки по отношение на степента, в която 

домакинствата са изложени на енергийна бедност. Това е отразено в географското разпределение на 

 

10 Данните, свързани с невъзможността за поддържане на дома адекватно топъл за България, Унгария и Литва 

са взети от най-новите данни на Евростат ( 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang= en ); други данни са от 

Консултативния център за енергийна бедност ( https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-

/ddn-20211105-1 ). Най-новите данни за Северна Македония и Украйна са от скорошно проучване, 

публикувано от Енергийната общност  [6]. 
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невъзможността домовете да се поддържат адекватно топли в цяла Европа, както е показано на Фигура 14 

по-долу.11  

 

Фигура 15 – Географско разпределение на невъзможността на домакинствата да поддържат домовете си 
достатъчно топли в цяла Европа 

Въпреки това през последното десетилетие има промени с леко намаляване на енергийната бедност в 

западноевропейските страни и по-голям спад в Централна Европа [6]. Фигура 15 илюстрира променящата 

 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1  

Невъзможност да се поддържа достатъчно топло жилището 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
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се тенденция в дела на домакинствата, които не могат да поддържат жилището си топло през зимата в 

региона на ЦИЕ и средно в страните от ЕС-27. 

 

Фигура 16 – Невъзможност да се отоплява домът през зимата в региона на ЦИЕ между 2011 и 2020 г. 

Остава въпросът кои основни фактори допринасят за тези различия в енергийната бедност в Европа? Както 

беше посочено в доклада на ComAct D1.1 [1], най-важните причини за по-високите нива на енергийна 

бедност в регионите на ЦИЕ, ОНД и Балканите са по-ниските доходи и по-лошото състояние на сградния 

фонд. Това се усложнява от използването на неефективни горива, социалните и икономически ефекти от 

приватизацията и неуспехите на политиката, като нисък дял на домакинствата, получаващи жилищни 

надбавки. Интересното е, че разликата в енергийната бедност съществува въпреки по-ниските цени на 

енергията в постсоциалистическия и постсъветския регион. 

Нивото на енергийна бедност в извадката на базата на различни показатели  

Проучването на ComAct имаше за цел да подчертае основните фактори зад енергийната бедност в региона. 

За да се постигне тази цел, енергийно бедните домакинства първо трябваше да бъдат идентифицирани. 

За целта дефинирахме списък с потенциални показатели за енергийна бедност, които могат да бъдат 

изчислени с помощта на данните от проучването. Тези показатели са:12  

 

12 Един от най-честите индикатори за енергийна бедност е делът на домакинствата с просрочени задължения 

при плащане на сметки за комунални услуги. Този показател обаче се оказа незначителен в нашата извадка. 
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1. Невъзможността домовете да се поддържат адекватно топли през зимата: Това е общопризнат 

първичен показател за енергийна бедност, който има субективна характеристика (как се чувстват 

хората по отношение на това дали могат или не могат да затоплят домовете си) и параметър за 

достъпност, вземащ финансовия капацитет на респондентите под внимание. 

2. Невъзможността да се поддържа комфортно прохладно вкъщи през лятото: Тъй като изменението 

на климата се засилва, топлинните вълни застрашават здравето на все повече хора, подчертавайки 

нарастващото значение на способността да се поддържа прохлада в дома. 

3. Делът на домакинствата, чиито енергийни разходи надвишават 15% от доходите им: Този 

индикатор е близък до описания по-горе индикатор 2M, но тъй като нямаме точна информация за 

средните съотношения на енергия и доходи в пилотните градове, трябваше да определим общ 

праг, който е близък до средните проценти в повечето европейски държави. 

4. Съотношението цена/доход: Това не показва дали домакинството е енергийно бедно или не, но 

ни позволява да оценим степента на проблема с достъпността, пред който е изправено 

домакинството. 

Тъй като проучването не е имало за цел да бъде статистически представително, то не може да предостави 

доказателства за точни нива на енергийна бедност в многофамилни жилищни сгради в пилотните страни. 

Освен това, тъй като извадката се основава на малко по-различни критерии във всяка пилотна страна – в 

зависимост от наличието на данни за населението – цифрите не отговарят непременно на различията 

между страните по отношение на нивото на енергийна бедност. Вместо да прави изявления относно 

нивото на енергийна бедност на нашите пилотни региони, проучването има за цел да анализира 

причините и характеристиките на енергийната бедност във всеки пилотен регион, като сравнява 

различните групи във всяка извадка, вместо да сравнява извадките една с друга. В зависимост от избрания 

показател делът на енергийно бедните домакинства се променя навсякъде. Независимо от това, 

изключително високите нива на двата показателя по отношение на комфорта в Украйна – вижте фигура 16 

по-долу – предполагат, че в Одеса има изключително сериозен проблем с енергийната бедност, поне в 

сгради и/или население, подобни на тези, обхванати от проучването. 

Фигура 16 показва нивата на енергийна бедност в петте пилотни места въз основа на резултатите от 

проучването. 
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Фигура 17 - Нива на енергийна бедност в петте пилотни места въз основа на резултатите от проучването 

 

Данните също така подчертават, че субективният топлинен дискомфорт на жителите навсякъде е по-висок 

от показател за енергийна бедност – делът на домакинствата, изразходващи повече от 15% от доходите си 

за енергия. Освен това, според националните данни, поддържането на дома комфортно прохладен през 
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лятото изглежда е много по-трудно, отколкото поддържането на жилището достатъчно топло през зимата 

в Унгария и Литва, където климатизацията не е широко разпространена, особено сред хората с ниски 

доходи. 

Цифрите по-горе показват, че малко домакинства могат да се считат за енергийно бедни спреян всички 

различни аспекти. Повечето са засегнати от един вид „енергийна бедност“. Това може да се дължи на 

различните стратегии, които домакинствата следват: някои предпочитат намаляване на разходите за 

комунални услуги (така че харчат по-нисък дял от приходите си за сметки за енергия), но жертват 

топлинния си комфорт или може да не са в състояние да затоплят апартаментите си достатъчно. Освен 

това техническите характеристики на сградите могат да се различават: докато някои домакинства биха 

имали достатъчен доход, за да плащат сметките за комунални услуги, лошите енергийни параметри на 

сградата, съчетани с нерегулираната топлофикация, правят невъзможно комфортното отопление на 

помещенията. 

Фигура 19 показва дела на домакинствата с недостатъчно отопляемо жилище. Анализът се основава на 

два въпроса: в първия случай респондентите бяха попитани за температурата в хола през зимата, докато 

във втория случай въпросът беше дали всички стаи (с изключение на бани, гардероби и др.) се отопляват 

в зимата. 

 

Фигура 19 – Дял на недотопляемите апартаменти, измерен по два начина 

Фигура 20 представя дела на домакинствата, които трябва да ограничат разходите си за основни стоки 

(напр. храна, лекарства и др.), за да плащат навреме сметките си за комунални услуги. Този индикатор 

може да се тълкува като достъпност въз основа на самооценката на респондентите. 
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Фигура 20 – Дял на домакинствата, които трябва да ограничават разходите си за основни стоки 
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да избегнете просрочени задължения по сметките за 

комунални услуги?

Often Sometimes NeverЧесто Понякога Никога 

Основни изводи

Индикаторите за енергийна 
бедност като цяло, а също и в 
нашето проучване, определят 

различни видове уязвими групи. 
Докато някои поставят на фокус 

финансовите последици от 
енергийната бедност, други 
подчертават техническите 

трудности, свързани с 
невъзможността да осигурят 

достатъчен топлинен комфорт 
за домовете си.

Тъй като индикаторите за 
енергийната бедност се 

фокусират върху различни 
целеви групи, последиците за 

политиката също могат да бъдат 
различни – полезно е да се 

правят местни проучвания, за 
да се подчертаят различните 

лица на енергийната бедност.

Проучването подчертава, че 
украинското население – поне в 
Одеса – е много по-засегнато от 
енергийната бедност, отколкото 

населението на други страни.
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2.2. Фактори зад енергийната бедност: уязвими домакинства и рискови 
фактори 

Една от най-важните изследователски цели на проучването беше да разкрие най-важните фактори зад 

енергийната бедност. Този опит може да помогне при идентифицирането на онези социални групи и 

типове сгради, които имат най-висок риск от енергийна бедност. Успоредно с това можем да разберем 

причините за енергийната бедност – дали тя е причинена от липса на доходи, лошо физическо състояние 

на сградите, проблеми с отоплението или дори специфични демографски характеристики на 

домакинствата. 

В литературата за енергийната бедност се подчертава, че за нея може да има множество причини и да 

засегне различни групи хора. 

 

Фигура 21 – Фактори на енергийната бедност и ключови индикатори. Източник: Insight Report 2015[5] 

В проучването анализирахме ефекта на следните фактори върху енергийната бедност: 

• Социални фактори : 

 финансова ситуация 

 възраст 

 структура на домакинството, брой деца 

• Физически фактори: 
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 характеристики на сградата 

 размер на жилището 

По методологични причини избрахме съотношението разходи/доходи за енергия като индикатор, за да 

сравним ефекта на различни фактори 13 – въпреки че не е най-съвършеният индикатор за енергийна 

бедност. В петте пилотни държави съществуват някои общи характеристики (напр. доходи или възраст), 

докато определени фактори или не са сравними поради малко по-различните извадки (напр. видове 

отопление), или зависят от специфичния за страната контекст. 

Следващият раздел представя основните рискови фактори за енергийната бедност във всяка страна и 

предлага потенциални целеви групи за мерки срещу енергийната бедност. 

Финансовите аспекти на енергийната бедност 

В съответствие с резултатите от предишни изследвания (напр. СЗО, 2022 г.), нашите данни подчертават, че 

най-важната причина за енергийната бедност е ниското ниво на доходите. Връзката е най-ясна в 

измерението на достъпността: във всички страни това има най-силен ефект върху това колко харчи едно 

домакинство за енергия в сравнение с неговите доходи. Също така ниските доходи обясняват уязвимостта 

на определени социални групи, както можем да видим от анализа по-долу. Както показва следващата 

фигура, колкото по-висок е доходът на домакинството, толкова по-малък е делът, който те харчат за 

енергия. 

 

13 С този размер на извадката бихме могли да анализираме комбинирания ефект на различни независими 
променливи с регресия в случай на непрекъсната зависима променлива, която е съотношението енергийни 
разходи/приходи. Други индикатори са бинарни и могат да бъдат анализирани само в дву- или триизмерни 
кръстосани таблици, които позволяват да се сравни ефектът на две независими променливи. 
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Фигура 22 – Съотношение разходи за енергия/доход и доходи на домакинствата 

 

Комфортът (да можеш да затоплиш или охладиш домовете) е по-малко чувствителен към доходите. Това 

отчасти може да се обясни с факта, че използваните от нас показатели за комфорт измерват самооценено 

субективно чувство на дискомфорт, което може да не отговаря на действителното финансово състояние. 

От друга страна, топлинният комфорт също може да бъде по-силно повлиян от технически параметри, като 

например живот в сграда с ниска енергийна ефективност. 

Следващите цифри14 представят средния доход и дохода на енергийно бедните домакинства (на човек) 

въз основа на различни показатели. Можем да видим разликата между показателите, базирани на 

комфорта, и индикаторите, базирани на достъпност, като тези, класифицирани като бедни на енергия 

според индикаторите, базирани на достъпност, имат значително по-нисък доход. В някои случаи това е 

между половината и две трети от всички домакинства, но в случая с Литва тези, които харчат повече от 

15% от доходите си за разходи за енергия, имат доход на глава от населението от само една трета от 

средния. 

 

14Всички цифри представляват изравнен нетен доход на човек. 
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Фигура 23 - Доходи на средностатистически и енергийно бедни домакинства по различни показатели във всяка страна 
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По-малко субективно измерване на топлинния комфорт е температурата на хола през зимата. Ако 

погледнем това, откриваме, че в четири от пет страни хората, които недоотопляват апартамента си, имат 

по-ниски доходи от хората, които не го правят. 

Нашите резултати подчертават, че ниските доходи са най-общата причина за енергийната бедност. 

Въпреки това, за да се намерят най-ефективните инструменти за борба с енергийната бедност, си струва 

да се разгледат други причини за проблема, както и целевите групи, които са определени от комбинация 

от ниски доходи и други фактори. 

Най-уязвимата група са възрастните жени 

Най-последователният модел, подчертан от нашето проучване, е уязвимостта на възрастните хора, 

особено самотните пенсионери. Това е най-поразително, когато погледнем достъпността (харченето на 

повече от 15% от приходите за енергия). В три държави (България, Унгария и Северна Македония) 

възрастните хора също са значително по-склонни да не осигуряват адекватна температура в домовете си. 

Навсякъде можем да видим разлика между топлинния комфорт на двете възрастови групи, но в Украйна 

и Литва вариацията не се оказа статистически значима. 
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Фигура 24 - Енергийна бедност по възрастови групи във всяка страна 
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Защо възрастните хора са по-изложени на енергийна бедност? Причината отчасти е, че пенсиите 

осигуряват значително по-нисък доход навсякъде с изключение на Украйна, където нашите данни не 

показват съществена разлика в доходите между възрастовите групи. Съответно Украйна е един от двата 

региона, където топлинният комфорт на по-възрастните домакинства не е значително по-лош от този на 

по-младите домакинства. 

От друга страна, възрастта остава силен фактор за енергийна бедност, дори ако не вземем предвид 

параметъра на доходите, което показва, че има допълнителни нефинансови причини. 

Респондентите над 60 години е по-вероятно да живеят сами и/или в пропорционално по-голямо жилище, 

отколкото по-младите респонденти във всички държави на ComAct. Нашият анализ показва, че ниските 

доходи, самотността и високата възраст влияят на достъпността на енергията независимо един от друг, 

което означава, че животът в самота увеличава риска от енергийна бедност не само сред пенсионерите, 

но и при по-младите хора. Данните показват, че уязвимостта както на възрастните хора, така и на 

самотните домакинства се крие в относително голямото жилищно пространство на човек, което означава 

повече площ за отопление, осветление и т.н. от една пенсия или заплата. Във всички страни жилищната 

площ на човек от домакинство е надежден показател за енергийната бедност, особено когато става въпрос 

за достъпност. 

В три държави – Унгария, Северна Македония и Украйна – по-възрастните респонденти също е по-

вероятно да живеят в сгради в по-лошо техническо състояние, което също увеличава тяхната уязвимост 

към енергийна бедност. 

Фигура 25 илюстрира основните фактори на енергийната бедност, които правят (самотните) пенсионери 

най-засегнатата група въз основа на резултатите от проучването: 
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Фигура 25 - Основни фактори на енергийната бедност, които правят (самотните) пенсионери най-засегнатата 
група 

Интересното е, че разликата в доходите между по-възрастните и по-младите домакинства е най-голямата 

в Литва. Това обаче не се отразява в нивата на енергийна бедност. Възрастта няма значение, когато става 

въпрос за невъзможността домовете да се поддържат топли през зимата или прохладни през лятото: 

възрастните хора се сблъскват с по-големи проблеми с достъпността от другите, но само сред 

респондентите с по-ниски доходи. Тези с по-високи доходи могат да премахнат ефекта на възрастта. 

В България и Северна Македония топлинният комфорт през лятото изглежда по-голям проблем за 

възрастните хора, независимо от техния социален статус: в случай на невъзможност да поддържат дома 

хладен, възрастните хора са значително по-изложени на енергийна бедност - както по по-заможните, така 

и по-бедните. Това може да е свързано със средиземноморския климат на тези страни.15  

 

15Допълнителен аспект, предложен от местни източници, може да бъде, че в Северна Македония климатиците 
са много скъпи в сравнение с пенсиите, а също и непопулярни сред възрастните хора. 
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Фигура 26 – Дял на респондентите, които не могат да поддържат дома си хладен през лятото по възрастови 

групи 

 

 

Фигура 27 – Дял на домакинствата, използващи климатик за охлаждане 

Коефициентът на енергийна бедност сред самотните пенсионери има силно измерение на пола . Делът на 

жените сред пенсионерите, живеещи сами и страдащи от прекомерни енергийни разходи, е 85% в 

страните, достигайки 94% в Унгария и Украйна; цялата извадка е 65% жени. 
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Фигура 28 – Дял на жените сред самотните възрастни енергийно бедни 

Семействата с деца обикновено се считат за група в риск от енергийна бедност [6], но наличието на деца 

не се оказа рисков фактор в контекста на многофамилни жилищни сгради. Причината може да се крие в 

извадката, тъй като повечето семейства в нашата извадка имат само едно или две деца. Проблемите при 

отглеждането на деца може да бъде по-видим, ако извадката включва повече семейства с три или повече 

деца. Жителите на градски райони и многофамилни сгради обикновено имат по-малко деца, отколкото 

жителите на по-малки населени места или агломерационни райони (вж . [7], [8]). Следователно може да е 

реалистично да се предположи, че в случай на многофамилни жилищни сгради, наличието на едно или 

две деца не е непременно рисков фактор за енергийна бедност. 

Физически характеристики  

Отоплителна система 

Въпреки че ефектът от видовете отопление върху енергийната бедност изглежда по-слаб от доходите и 

възрастта, заслужава да се отбележи, че различните източници на отопление могат да повлияят на нивото 

на комфорт и/или достъпността на отоплението. В проучването ефектът от отоплителната система се 

оказва силно зависим от местния контекст. 

В Будапеща, Унгария, централното отопление се представя по-добре по показателите за комфорт – 

намалява нивото на енергийна бедност, но причинява проблеми с достъпността. Ако кръстосано проверим 

ефекта от контрола върху потреблението и вида на отоплението, можем да видим, че централното 

отопление може да бъде както много полезно, така и силно проблематично, в зависимост от това дали 

домакинствата могат да повлияят на потреблението си или не. Делът на тези, които не могат да отопляват 

апартамента си правилно, е най-висок (37%) сред потребителите на топлофикация, които не могат да 

контролират индивидуално потреблението си; най-нисък е сред тези, които също използват 

топлофикация, но могат да контролират потреблението си – само 2,2%. Потребителите на газово 

отопление попадат между тях, но по-близо до най-лошия край на скалата, на 28%. 
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Фигура 29 – Дял на респондентите, които не могат да поддържат дома си топъл по вид на отопление, Унгария 

Интересното е, че същото не се отнася за достъпността – контролът върху потреблението сам по себе си 

не влияе на достъпността. Има корелация, причинена от ефекта на топлофикацията, но сред 

потребителите на топлофикация тези, които могат да контролират потреблението си, не могат да пестят 

много пари за сметките за енергия. Трябва да имаме предвид, че унгарската извадка – както всички други 

извадки – съдържаше сгради, които все още не са изолирани. В такива случаи контролирането на 

потреблението на централно отопление на ниво апартаменти вероятно ще доведе до подобряване на 

нивата на комфорт на жителите, а не до намаляване на разходите за енергия, което е отразено в 

съответните показатели за енергийна бедност. 

В Бургас, България, типът отопление оказва значително влияние върху двата показателя за комфорт. 

Потребителите на климатици са по-малко енергийно бедни, електрическото отопление корелира с по-лош 

топлинен комфорт, докато централното отопление е между двете. Що се отнася до достъпността, 

потребителите на климатици отново изглеждат в по-добра позиция – сред тях само 7% от домакинствата 

изпитват прекомерни разходи за енергия (над 15% от доходите си), в сравнение с 18-19% сред 

потребителите на други видове отопление. 
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Фигура 30 – Енергийна бедност по видове отопление, България 

Печки и твърди горива се използват най-вече в Кавадарци в Северна Македония . В този град практически 

никой не използва топлофикация, алтернативата на твърдите горива е индивидуалното електрическо 

отопление. Използването на електрически уреди корелира с по-високи нива на енергийна бедност в 

сравнение с печките (съответно 87% и 71%), според невъзможността да поддържат дома топъл, но те се 

представят по-добре по отношение на достъпността. Докато тези, които използват печки, харчат 25% от 

приходите си за енергия, същата цифра е само 6% сред жителите, които използват електрическо 

отопление. В Кавадарци няма съществена разлика в доходите между тези, които използват твърдо гориво 

и тези, които използват индивидуално електрическо отопление. 

В Карпош, сравнително заможен квартал на Скопие, можем да сравним топлофикацията и индивидуалното 

електрическо отопление. В това сравнение топлофикацията се оказа много по-ефективна, макар и малко 

по-скъпа. Никой от потребителите на топлофикация не е заявил, че има проблеми с поддържането на 

топло в апартамента през зимата, докато 24% от потребителите на електрическо отопление се оказаха 

енергийно бедни в това измерение. Интересното е, че отоплителната система не оказва влияние върху 

достъпността на енергията: и двете групи харчат около 10% от приходите си за енергия. 

Както е илюстрирано от Фигура 31, сравнението на двата района на проучване в Северна Македония 

илюстрира, че двете измерения на енергийната бедност не винаги показват различни модели. Топлинният 

комфорт на респондентите е поразително по-добър в кв. Карпош, отколкото в Кавадарци. Докато при 

първите 4% и 13% от анкетираните казват, че не могат да поддържат дома си топъл през зимата и хладно 

през лятото, същите цифри са съответно 72% и 74% в Кавадарци. Достъпността на енергията обаче е почти 

еднаква в двата обекта, въпреки че средният доход на респондентите в Карпош е с 30% повече от този в 

Кавадарци. 
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Фигура 31 – Енергийна бедност по три индикатора в Карпош и Кавадарци, Северна Македония 

В сравнение с централното отопление, както печката, така и индивидуалното електрическо отопление са 

силно неефективни и корелират с по-високи нива на енергийна бедност, така че контролът върху неговото 

потребление изглежда не помага на енергийно бедните в извадката от Северна Македония. 

 

Фигура 32 – Състав на контролируеми и неконтролируеми източници на отопление, Северна Македония 

В Литва нашите данни не разкриват никаква ясна връзка между използваната отоплителна система и 

енергийната бедност. Контролът върху потреблението на отопление не оказва влияние върху енергийната 

бедност: домакинствата, които могат да повлияят на тяхното потребление, са също толкова вероятно да 

имат твърде студен дом през зимата или твърде високи разходи за енергия, както и тези, които не могат. 

4%
13%

17%

72% 74%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Share of households unable to
keep their home warm in

winter

Share of households unable to
keep their home cool in

summer

Share of households spending
more than 15% of their

income on energy

Енергийна бедност в Карпош и Кавадарци по три 
показателя

Karposh Kavadarci

20%

12%

8%

60% 40%

Състав на контролируеми и неконтролируеми източници 
на отопление (MK)

Controllable - Electric Controllable - Stove Controllable - AC Not controllable - DH

Дял на домакинствата 

неспособни да поддържат 

дома си топъл през зимата 

Дял на домакинствата 

неспособни да поддържат 

дома си хладен през лятото 

Дял на домакинствата 

изразходващи повече от 

15% от доходите си за 

енергия 

Контролируем - 

електричество 

Контроли- 

руем - печка 

Контрол. - 

климатик 

Неконтролируем- 

топлофикация 



 
 

49 
 

Ефектът от централното отопление върху способността за поддържане на топло вкъщи може да бъде 

анализиран само в Таураге . Тук данните не показват някаква значима връзка между двете. В Кайшадорис, 

където всички домакинства са потребители на топлофикация, само едно от тях е енергийно бедно, но това 

може да се обясни с факта, че респондентите тук имат значително по-висок среден доход от тези в Таураге. 

В Таураге типът на сградата се оказа важен фактор за летния топлинен комфорт. Повече от половината от 

жителите на тухлени сгради съобщават за трудности да поддържат дома си хладен, докато този дял е само 

една трета сред семействата, живеещи в панелни сгради. Няма значителна разлика в доходите между 

жителите на различните типове сгради, което показва, че методът на строителство влияе върху 

енергийната бедност, а не разликата в социално-икономическия статус на жителите. 

 

Фигура 33 – Невъзможност за поддържане на домашна прохлада през лятото в двата типа сгради в Таураге , 
Литва 

В Одеса, Украйна , от гледна точка на комфорт, почти всички респонденти могат да се считат за енергийно 

бедни. Но достъпността се оказа много по-лоша сред потребителите на топлофикация, отколкото сред 

потребителите на други източници на отопление. При топлофикациите 60% от респондентите харчат 

значително повече от 15% от доходите си за енергия; за други източници на отопление този дял е само 

15%. 
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Фигура 34 – Съотношение цена/доход над 15%, Одеса, Украйна 

Въпреки че се счита, че контролът върху потреблението на отопление има голямо влияние върху 

енергийната бедност, нашите данни подкрепят това само частично. Като цяло, контролираното отопление 

не е обвързано с по-ниските нива на енергийна бедност, тъй като често върви ръка за ръка с по-скъпи 

източници на отопление. В някои случаи обаче по-големият контрол допринася за по-ниски нива на 

енергийна бедност, както се наблюдава в Унгария и Северна Македония. 

Проучването съдържаше въпроси и за вторични източници на отопление. Установихме, че вторичните 

източници на отопление допълват в достатъчна степен първичните източници на отопление само в 

домакинства с достатъчно висок доход, за да плащат за тях. В тези случаи вторичните източници на 

отопление повишават значително топлинния комфорт. Въпреки това, за домакинствата с ниски доходи 

остава проблемът да не могат да отопляват правилно домовете си. 

Състояние на сградите 

Както респондентите, така и анкетьорите имаха възможност да оценят физическото състояние на сградите 

по четиристепенна скала. Установихме, че състоянието на сградата като цяло не играе роля по отношение 

на енергийната бедност само по себе си, въпреки че панелните сгради в Литва, Унгария и Северна 

Македония бяха изключение. 

Високите панели (10+ етажа) на Бургас в България изглежда имат по-лоши нива на енергийна бедност от 

средните и в двете измерения, особено в случая на сгради с топлофикация – въпреки че изглежда не са 

обитавани от по-ниски доходи жители. Високите сгради имат повече проблеми с поддръжката според 

анкетираните и също са в по-лошо състояние. Въпреки това, по-лошата енергийна ефективност на тези 

сгради може да бъде свързана и с други технически фактори.  

Освен физическото състояние на сградата, вътрешното местоположение на жилището може да има 

значение; например апартаментите по краищата на сградите може да се нуждаят от повече енергия, за да 

се отопляват правилно. Открихме обаче, че няма връзка между нивото на енергийна бедност на 

домакинствата и местоположението на техните жилища. Има две възможни причини за това: 1) в много 

топлофикационни сгради жителите плащат една и съща сума за отопление, независимо от използваната 

енергия; 2) други фактори, които имат по-голямо влияние върху нивото на енергийна бедност – като 

доходи и възраст – скриват ефекта от местоположението на жилището. 
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Двете лица на енергийната бедност: комфорт срещу достъпност 

Както беше обсъдено по-горе, енергийната бедност има измерение по отношение на комфорта, което 

влияе върху това дали едно домакинство може да осигури адекватен топлинен комфорт, и измерение на 

достъпност, което се отнася до финансовата тежест на разходите за енергия. Двете измерения на 

енергийната бедност често са свързани и засягат едни и същи групи; в някои случаи обаче те се държат 

различно. Като пример, възрастните хора страдат повече от проблеми с достъпността отколкото по-

младите домакинства във всички страни, докато измерението на комфорта засяга възрастните хора само 

в някои страни. Същото важи и за едночленните домакинства, отчасти защото често възрастните хора 

живеят сами. 

Категорията на сградите показва още по-големи разлики между двете измерения в повечето страни. В 

Унгария жителите на сградите от 50-те и 60-те години на миналия век страдат както от твърде студено, така 

и от твърде горещо време много повече от тези в други типове сгради, но финансовата тежест на разходите 

за енергия е по-малко тежка. В Литва жителите на тухлени сгради са значително по-енергийно бедни от 

гледна точка на комфорта, докато няма значителни разлики по отношение на достъпността. В Северна 

Македония същото важи и за сградите, построени след 1965 г. Украйна категоризира сградите по размер. 

В този случай живеещите във високи панели са по-изложени на проблеми с достъпността, докато няма 

разлики в измерението на комфорта. Лошото състояние на сградата е свързано или с проблеми с 

комфорта, или с проблеми с достъпността във всяка страна, в зависимост от местните специфики. Животът 

в голямо жилище причинява само проблеми с достъпността, без да засяга способността на жителите да 

поддържат дома си топъл през зимата или хладен през лятото. Разликите са илюстрирани в следната 

таблица: 

Таблица 4– Проблеми с комфорта и достъпността, свързани с лошото състояние на сградата 

 

Напреднала възраст 
Категория на сградата 

(специфична за 
пилотите) 

Лошо състояние на 
сградата 

Твърде голяма жилищна 
площ на човек 

 Комфорт Достъп-
ност 

Комфорт Достъпност Ком- 
форт 

Достъпност Ком- 
форт 

Достъпнос
т 

BG х х Без ефект Без ефект  х х х 

HU х х Сградите от 
50-те и 60-те 
години са 
по-лоши 

Сградите от 50-
те и 60-те 
години са по-
добри 

х   х 

LT  х Тухлата е по-
лоша 

Без ефект х   х 

МК х х По-новата 
сграда е по-
лоша 

Без ефект х   х 

UKR  х
  

Без ефект Високото е по-
лошо 

 х ----------
-- 

--------------
- 
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Основни изводи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме на констатациите

Енергийната 
бедност е 

сложно явление, 
което се създава 

от 
взаимодействие
то на социални и 

технически 
недостатъци. По 

правило 
социално-

демографският 
профил на 

енергийната 
бедност е по-
универсален в 

отделните 
страни, докато 

ефектът на 
техническите 

фактори върху 
енергийната 

бедност – като 
тип отопление 
или размер на 

сградата – е 
много по-

специфичен за 
страната

Най-решаващите 
фактори зад 
енергийната 
бедност (по 

отношение както 
на нейния 

комфорт, така и 
на достъпността) 

са нивата на 
доходи на 

домакинствата 
(много по-

засегнати са 
жителите с 

ниски доходи), 
възрастта 

(възрастните 
хора са много 

по-засегнати) и 
размерът на 
жилищата на 

човек (по-
големите 

жилища с по-
малко 

собственици са 
много по-

засегнати).

Въз основа на 
тези три фактора 

най-уязвимата 
група от гледна 

точка на 
енергийната 
бедност са 

пенсионерите, 
които живеят 

сами в по-
големи жилища. 
В тази категория 

жителите на 
жените са 

свръхпредставен
и.

Централното 
отопление може 
да намали или 

увеличи 
вероятността за

енергийна
бедност в 

зависимост от 
местния 
контекст.

Възможността 
да се 

контролира 
консумацията на 
отопление не е 
фактор, който 

намалява шанса 
да бъдете 
енергийно 

бедни, когато 
индивидуалната 

отоплителна 
система се 

основава на 
скъпи и/или 
неефективни 
източници на 
енергия, като 
твърдо гориво 

или 
електричество.

Проблемите с 
поддръжката и 
техническото 
състояние на 

високите сгради 
изискват 

специално 
внимание и по-

нататъшно 
проучване
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Последици от политиката 

 

  

Тъй като ниските доходи са най-общата причина за енергийната бедност, интервенциите, насочени 
към домакинствата с ниски доходи, изглеждат най-подходящият подход за справяне с енергийната 

бедност. Краткосрочни резултати могат да се очакват чрез предоставяне на жилищни
помощи/помощи за отопление според доходите. Доходът също трябва да се вземе предвид при 

установяване на система за субсидиране на сградно обновяване.

В контекста на градските многофамилни жилищни сгради самотните възрастни хора трябва да бъдат 
основна целева група за политически интервенции, насочени към справяне с енергийната бедност.

Енергийно ефективното обновяване на жилища, които трудно се поддържат с доход на един член от 
домакинстовото, може да помогне за намаляване на енергийната бедност. Когато собственикът 
предпочита да се премести в по-малък апартамент, подпомагането му в това може да бъде друг 

начин за справяне с енергийната бедност.
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3. Изпълнение на енергийно ефективни ремонти: как да 
включите бедните на енергия общности 

3.1. Повечето жители са готови да дадат своя принос 

Готовността на жителите да плащат за ремонтни дейности е ключът към успешното изпълнение. 

Съществува основно предположение, че онези домакинства, които са в по-добро финансово положение, 

са по-склонни да плащат, било то на една сума или на вноски. Нашите данни подкрепят тази идея, но и 

други фактори играят роля. 

Въпреки че проучването е проведено в многофамилни сгради, където значителен дял от домакинствата 

могат да се считат за енергийно бедни, по-голямата част от респондентите са готови да допринесат 

финансово за разходите за обновяване. Ако мнозинството гласува за обновяване в етажна 

собственост/сдружение на собственици, тогава ремонтните дейности могат да започнат (обикновено 

решение с обикновено мнозинство е достатъчно, за да започне процесът съгласно законодателството за 

сдруженията на собствениците на жилища, но в България и Литва се препоръчва мнозинство от две 

трети16). 

Въз основа на сравнението на пилотните региони, желанието да се плаща за реновиране няма много общо 

с икономическото състояние на пилотната страна: в някои по-богати страни (по-висок БВП/човек) 

процентът на приноса може да е по-нисък, отколкото в по-бедните държави. Желанието също не корелира 

със средния доход на респондентите в нашите извадки: в пилотните градове, където респондентите имат 

по-нисък среден доход, делът на хората, които желаят да допринесат за разходите за обновяване, може 

да е по-висок, както се вижда в фигурите по-долу. 

 

16Важно е да се отбележи, че процентите на респондентите, готови да платят за ремонта, се отнасят за цялото 
анкетирано население, което живее в различни сгради. Не може да се очаква цените да са еднакви за всяка 
конкретна сграда. 
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Фигура 35 – Процент на респондентите, които са изразили желанието си да платят за ремонт по държави 

Не е изненадващо, че хората са по-склонни да плащат за ремонта на вноски. Това отговаря по-добре на 

бюджетната стратегия на тяхното домакинство. 

 

Фигура 36 – Процент на респондентите, изразили желание да платят за ремонт еднократно или на вноски по 
държави 

От фигура 36 се вижда също, че домакинствата в страни (HU, LT, MK), които имат опит със заеми за етажна 

собственост, предпочитат плащането на вноски пред плащането на една сума. Това може да стане или 

чрез търговски банки, както в Унгария или Литва, или чрез НПО, както в Северна Македония. В тези страни 

има широка обществена осведоменост относно съвместните заеми и дори анкетираните сдружения на 

собственици може да имат личен опит с тях. Интересното е, че в Украйна практически никой не отговори, 

че е готов да плаща на вноски, но относително висок дял от респондентите изразиха желание да 

допринесат за ремонт еднократно. Наши местни източници казват, че причината за това е нестабилността 
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на украинската икономическа ситуация – дори преди руската инвазия през 2022 г. Това прави 

домакинствата силно несигурни относно бъдещите си доходи и разходи, така че ангажирането с 

дългосрочен заем изглежда много рисковано. В същото време енергийно ефективната модернизация 

може да изглежда добър вариант за инвестиция за украинските домакинства, които често държат 

спестяванията си в брой у дома. 

3.2. Доходът има ли значение? 

Желанието да се допринесе за ремонта в единична сума корелира силно с финансовото състояние на 

домакинствата. Това е най-силният фактор за размера на плащането: колкото по-високи са доходите на 

респондентите, толкова повече те възнамеряват да платят за ремонта еднократно. Тази връзка беше най-

силна във всички пилотни региони (с изключение на Украйна17). Фигура 37 представя връзката между 

сумата, която респондентът е готов да плати, и дохода на член от домакинството. 

 

17Одеса е единственият от нашите региони, където доходите не оказват съществено влияние върху желанието 
да се плати за ремонта. Според наши местни източници, голямото разпространение на неформалната работа 
и доходите в Украйна може да допринася за това, тъй като много респонденти биха могли да посочат само 
официалните си приходи, а не неформалните си. 
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Фигура 37 - Връзка между сумата, която респондентът е готов да плати, и дохода на член на домакинството  

Връзката между дохода на глава от домакинството и сумата, която се отделя за ремонта на вноски, беше 

по-слаба. Плащането на вноски създава повече финансово пространство за домакинствата, така че 

създаването на финансова схема, базирана на вноски, може да отговаря повече на нуждите на жилищни 

общности със смесен социален (доходен) състав. 

Интересното е, че възприеманата/самооценената финансова ситуация в много случаи има по-голямо 

значение от действителния доход на домакинството. Например в Унгария, Литва и Украйна тези, чиито 

реални доходи са над средните, но оценяват като по-трудно да си изкарват прехраната, показват по-малко 

желание да допринесат за ремонт18, отколкото тези, които печелят под средното, но смятат доходите си 

за достатъчни. В някои случаи причината за това поведение може да бъде редовно високи разходи в 

бюджета на домакинството, които по-високите им доходи не покриват (напр . заболяване в семейството). 

 

18Това се отнася за това дали ответникът е посочил някаква сума, която би могъл да плати, на една сума или на 
вноски. По този начин готовността на човек да плати не включва сумата, а само факта, че човек не е отказал да 
плати. 

Каква сума наведнъж би платил респондентът за обновяване (стандартизирана) 
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Или може да се обясни с факта, че субективното усещане на хората за финансовите им възможности може 

да не съответства пряко на реалните им доходи. Някои домакинства изглежда са готови да допринесат за 

подобряване на състоянието на сградата въпреки относително ниските си доходи, докато други, които 

действително биха могли да си позволят да допринесат, не смятат, че това е необходимо. Този резултат 

съответства на нашите интервюта с управители на жилищни асоциации, които също съобщават, че нивото 

на доходите на домакинстват и желанието да допринесат за обновяването не вървят ръка за ръка . 

Друга интерпретация на доходите беше важна в Литва. Тук има значение преценката на респондентите 

дали доходите им са по-ниски или по-високи от тези на останалите обитатели на същата сграда. Когато 

самооцененото ниво на доходи на респондента е по-ниско от това на останалите жители, сумата, която са 

били готови да внесат, също е значително по-ниска, независимо от действителното ниво на дохода. 

3.3. Има ли разлики според образователното ниво?  

Може би изненадващо, готовността на респондентите да плащат за ремонт изглежда доста независима от 

образованието. Нивото на образование оказва влияние върху финансовото състояние на домакинствата, 

но също така влияе върху нагласите на хората, източниците на информация и колко добре са 

информирани. Ролята на тези фактори се оказа важна само в някои условия; като цяло изглежда има 

незначителен ефект. 

В България и Литва образованието не е имало значение за сумата, която респондентите са готови да 

отделят за ремонтни дейности. В Северна Македония и в Унгария тези, които имат висше образование, е 

вероятно да плащат повече като единична сума, но желанието за плащане на вноски не е засегнато. Няма 

разлика между групите с по-ниско образование. Единственото изключение беше Украйна, където хората 

със средно или висше образование са по-склонни да допринасят. 

3.4. Има ли значение възрастта? 

По-младите респонденти изглежда са по-ентусиазирани, когато става дума за заплащане на ремонт, 

независимо от финансовото им състояние. Респондентите на възраст над 60 години имат значително по-

малко желание да дадат своя принос. 
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Фигура 38 – Процент на респондентите, изразяващи желание да платят за ремонт по възрастова група и 
държава 

Една от причините за това е очевидно финансова: възрастните домакинства е по-вероятно да имат по-

нисък доход, което намалява желанието да допринасят. Но дори когато доходите са едни и същи, 

възрастта все още се оказва релевантен фактор, което показва, че има и други причини за това явление. 

Младите хора са по-мобилни и може да разглеждат ремонта като мярка за увеличаване на стойността на 

техния имот. Освен това хората в трудоспособна възраст прекарват по-малко часове у дома и са склонни 

да се притесняват по-малко от ремонтните дейности, което може да създаде сериозен дискомфорт за 

възрастните пенсионери. Също така, енергийните ремонти могат да имат дълъг период на изплащане и 

по-възрастните жители може да почувстват, че няма да видят възвръщаемост на инвестицията си, докато 

заплащането на ремонта натоварва бюджета им. Семейното положение на възрастните хора също може 

да има значение, както като източник на финансиране, така и като наследници, за които стойността на 

недвижимия имот на жилището е от значение. 

Освен възрастта, наличието или липсата на деца изглежда също оказва влияние върху готовността да 

плащат за ремонт – сред респондентите със същата възраст и статус на заетост тези с деца са по-склонни 

да плащат. Хората с деца, които възнамеряват да плащат обаче, са готови да плащат по-малко от средното. 

Това показва, че домакинствата с деца биха искали да подобрят условията си на живот, но имат по-малко 

разполагаем доход, за да допринесат. 

BG HU LT MK UKR TOTAL

Below 60 years 75.4% 64.7% 79.0% 59.8% 70.5% 70.7%

Above 60 years 59.0% 48.1% 60.3% 54.8% 58.1% 58%
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3.5. Имат ли значение общността и управлението?  

Готовността за плащане е силно повлияна от сплотеността и управлението на етажната собственост, както 

от финансова, така и от организационна гледна точка. 

Тези жители, които предполагат, че тяхната общност има проблем с просрочените задължения по 

отношение на плащането на поддръжка и оперативни разходи, са готови да внесат по-ниска сума. Тази 

корелация е налице във всички пилотни страни с изключение на Литва. Това означава, че хората виждат, 

че инвестирането на парите си или вземането на заем в името на такава общност води до сериозни 

финансови рискове. 

Подобно на финансовото състояние на общността, сплотеността между хората също е от решаващо 

значение. Тези жители, които наблюдават конфликти между жителите и чиито лични връзки с други 

обитатели са слаби, са склонни да не желаят да допринасят за разходите за ремонт. Тези, които са доволни 

от функционирането на общността, са много по-склонни да платят за ремонта. Това общо наблюдение е 

най-силно в Унгария и България. 

Докато финансовото състояние на общността и сплотеността между жителите силно влияят на желанието 

за плащане, лидерството (качеството на управлението на собствеността) изглежда не толкова уместно. 

Недоволството от работата на домоуправителя не намалява желанието на хората да плащат в нито едно 

от пилотните места. 

И накрая, физическото състояние на сградата изглежда по-маловажно в повечето пилотни страни от 

очакваното: дори ако жителите имат сериозни дефекти в състоянието на сградата, това не повишава 

желанието им да допринесат за подобрения. 
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Таблица 5– Най-решаващите фактори за приноса към разходите за обновяване в пилотните страни 

 На вноски Еднократно 

 + - + - 

България • Висок доход 

• Възприемане на 
проблеми с 
поддръжката 

• Проблем с 
възприемането 
на просрочените 
задължения 

 

• Висок доход или 
достатъчен доход 
при самооценка 

• Възприемане на 
проблеми с 
поддръжката 

• Проблем с 
възприемането 
на просрочените 
задължения 

 

Унгария • Университетска 
степен 

• Достатъчни 
доходи за 
самооценка 

• Възприемане на 
проблеми с 
поддръжката 

• Възраст над 60 
години 

 

• Висок доход 

• Недоволен от 
общността 

 
 

• Проблем с 
възприемането 
на просрочените 
задължения 

 

Литва • Достатъчни 
доходи за 
самооценка 

• Повече членове 
на семейството 
работят 

• По-лошо 
финансово в 
сравнение със 
съседите 
(самооценка) 

 

• Висок доход 

• Повече членове на 
семейството 
работят 

• Да имаш деца 

• По-лошо 
финансово в 
сравнение със 
съседите 
(самооценка) 

 

Северна 
Македония 

• Висок доход 

• Да имаш деца 

• Университетска 
степен 

 

• Недоволен от 
общността 

 

• Висок доход 

• Да имаш деца 
 

• Недоволен от 
общността 

• Недоволен от 
управлението 

Украйна - - • Висше или средно 
образование 

• Да имаш деца 

• На възраст над 60 
години 

• Проблем с 
възприемането на 
просрочените 
задължения 

Като цяло • Висок доход или 
достатъчен 
доход при 
самооценка 

 

• По-лошо 
финансово в 
сравнение със 
съседите 
(самооценка) 

• Проблем с 
възприемането 
на просрочените 
задължения 

• На възраст над 60 
години 

• Висок доход или 
достатъчен доход 
при самооценка 

• Да имаш деца 
 

• На възраст над 60 
години 
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3.6 Основни изводи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме на констатациите

Въпреки 
общоприетото 

предположение, че  
етажните 

собствености със 
значителен дял от 
енергийно бедни 

домакинства не са в 
състояние/не желаят 

да допринесат 
финансово за 
обновяване, 

мнозинството от 
респондентите 

(понякога повече от 
две трети) във всички 

пилотни страни са 
готови да платят.

Хората са по-склонни 
да плащат на вноски, 

отколкото като 
еднократна сума .

Най-решаващият 
фактор за това колко 

някой е готов да 
допринесе за 
разходите за 
обновяване е 
равнището на 
доходите на 

домакинството. 
Субективната оценка 
на домакинствата за 
тяхното финансово 

състояние (имат или 
нямат достатъчно 
доходи) също има 

значение .

Възрастта на 
обитателите също 

влияе върху 
мотивацията за 

плащане за 
обновяване: по-
младите жители, 
особено ако имат 

деца, са по-склонни 
да участват, 
отколкото 

възрастните хора. 
Това е ключов 

въпрос, тъй като 
възрастните хора са 
силно изложени на 
енергийна бедност.

Сближаването на 
общността и 

възприеманата 
финансова 

стабилност на 
етажната собственост 
(липса на проблеми с 

просрочените 
задължения) могат да 
стимулират жителите 

да допринасят 
повече за разходите 

за обновяване.
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Политически препоръки 

 

• .  

Необходимо е да се разработят финансови схеми (зами от търговски банки, общински заеми, заеми от 
НПО), за да се даде възможност за плащане на вноски.

Финансовите схеми за обновяване трябва да включват елемент за безвъзмездна помощ, който 
позволява на сгради със собственици с ниски доходи да участват.

Разработването на специална мотивационна схема за възрастните хора е от решаващо значение. Тв 
трябва да съдържа финансови стимули и специална финансова помощ за енергийно бедни 

домакинства. Потенциално може да включва помощ от по-широкото семейство към по-възрастните 
жители - както емоционална, така и финансова.

Изграждането на доверие в общността и укрепването на сближаването между жителите имат ясна 
материална полза и повишават мотивацията на хората да допринасят за общите цели. 

Прозрачността по отношение на финансовите потоци и щателното управление на просрочените 
задължения също могат да помогнат за изграждането на доверие във финансовата устойчивост на 

етажната собственост, което е силна отправна точка за инвестиране на парите на домакинствата в общи 
проекти за обновяване. 
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Приложения 

Приложение А.: Методология на изследването 

Принципи на създаване на извадката 

Крайната цел на проучването на домакинствата беше да се получи актуална информация за жилищния 

сегмент, който е основната цел на проекта ComAct , а именно тези градски многофамилни сгради, които 

имат над средния дял на енергийно бедни домакинства и/или най-вероятно не са в състояние сами да 

приложат процеса на дълбоко обновяване, но се нуждаят от известна помощ, за да могат да се възползват 

от основните схеми за субсидиране на сградно обновяване. 

По-конкретно проучването имаше две основни научни цели: 

• Да се изследват най-важните социални и технически фактори зад енергийната бедност в 

изследваните домакинства в многофамилни жилищни сгради, обитавани от собственици с по-

висок от средния дял на енергийно бедните домакинства. 

• Да се разработят хипотези за основните пречки пред обновяването в този сегмент и възможните 

начини за тяхното преодоляване. 

Освен целите за събиране на информация, проучването имаше за цел да обслужва и цели по отношене на 

ангажираността. Чрез процеса на проучване партньорите по проекта създадоха контакти с управителите 

на жилища/асоциациите на собственици и се срещнаха лице в лице с анкетираните домакинства. Чрез 

листовки и постери всички жители получиха основна информация за изследването и проекта ComAct . 

Създаването на извадката за изследването беше трудна задача поради няколко причини: 

• Поради размера на бюджета на ComAct извадка от 200 домакинства/пилотен регион беше 

максимално реалистичната цел, което е ограничен брой в сравнение с мащаба на градския 

многофамилен жилищен фонд в пилотните градове. 

• Категорията „по-висок от средния“ дял на енергийно бедните домакинства не е лесна за улавяне, 

като се има предвид, че няма информация за състоянието на отделните домакинства в това 

отношение. Не беше възможно да се дефинират точно кои сгради принадлежат към тази категория 

и да се определят основните характеристики на тези сгради, които могат да се използват за 

създаване на вътрешни квоти за извадката (напр. по отношение на възраст, ниво на образование, 

структура на домакинството на респондентите). 

За да се преодолеят тези бариери, изследването използва подход в четири стъпки: 

1. Определяне на социално по-уязвимия сегмент от сгради 

Във всеко пилотен регион ние предварително дефинирахме кои типове градски многофамилни сгради 

могат да се считат за по-уязвими по отношение на енергийната бедност. Тези класификации може да се 

основават на социални характеристики (напр . социални данни за определени квартали от преброяване 

или други източници), цени на недвижими имоти (квартали с по-ниска от средната цена), технически 

параметри (неремонтирани сгради, сгради с най-лоши технически параметри ). 

2. Стратификация 
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В предварително дефинираните градски квартали/строителни типове/сградни сегменти бяха избрани 

различни типове сгради, които имат различни технически параметри. Тази стратификация се основава на 

предварителното предположение, че типът на конструкцията на сградата, комбиниран с нейната 

отоплителна система, може да окаже влияние върху енергийната бедност, така че трябва да бъдат избрани 

различни типове сгради. Тъй като всеки тип сграда трябва да съдържа най-малко 40-50 въпросника – за да 

бъде броят им достатъчен за статистически анализ – не можеха да се дефинират повече от три типа във 

всяко пилотно място. 

Категориите са създадени въз основа на следните аспекти: 

• Основните енергийни параметри на сградата са категоризирани, най-често по строителни методи 

в комбинация с периода на строителство. 

• Тип на отоплителната система (напр . централно отопление, индивидуално отопление на твърдо 

гориво, индивидуално отопление на газ, електричество), управление на отоплението на ниво 

домакинство (независимо дали консумацията може да се регулира или не). 

• Размер на сградата. 

3. Избор на сгради 

След като категориите бяха идентифицирани и беше създаден набор от възможни сгради за проучване, 

самите сгради бяха избрани въз основа на различни подходи. Един от подходите беше произволна извадка 

или създаване на баланс по отношение на размера на сградите (напр . някои по-малки, а също и някои по-

големи), или чрез специални параметри (напр. сгради с ограничен дял от наемен фонд – като беше 

въпросникът насочени изключително към собствениците, които обитават апартаментите си). 

4. Случайна извадка от домакинства 

В рамките на избраните сгради във всички категории анкетираните домакинства бяха избрани чрез 

произволна извадка, като избор на всеки пети апартамент (или всеки 10-ти в голяма сграда) след 

произволно избрана начална точка. Този метод гарантира, че други фактори ( напр. тип домакинство, ниво 

на доходи, местоположение на апартамента в сградата) са представени в извадката. 

Тази методология гарантира, че можем да получим представа за мнението на хората, живеещи в жилища, 

обитавани от собственици в многофамилни сгради, но със сигурност не може да ни позволи да 

формулираме твърдения за самите енергийно бедни сгради. Трябваше да направим типичен компромис. 

Една от възможностите беше да попълним голям брой въпросници в една сграда, което би ни позволило 

да формулираме твърдения по отношение на общността на сградите – но извадка от 200 домакинства би 

направила възможно проучването само на 2-5 сгради, което позволява да се изследват факторите зад 

енергийната бедност в различните типове сгради. Другият избор беше да има 5-10 респонденти в една 

сграда, което не е достатъчно за характеризиране на експлоатацията на конкретни сгради, но би 

позволило включването на 20-40 сгради, осигурявайки достатъчно разнообразие от сгради с различни 

технически параметри. След внимателно обмисляне избрахме втория вариант. 

Въпреки всички тези усилия, трябва да подчертаем, че извадката не се счита за статистически 

представителна, тъй като нямаме данни, за да я сравним с основните атрибути на енергийно бедни сгради. 

От друга страна, проучването направи възможно намирането на енергийно бедни домакинства в различни 

технически и социални условия, което ни позволява да направим изводи за естеството на енергийната 

бедност. 
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Бяха попълнени общо 1025 въпросника (България: 200, Унгария: 200, Северна Македония: 200, Литва: 225, 

Украйна: 200). Анкетираните жители са собственици на жилищата, а не наематели. Причината за това 

решение беше да се разпитват само тези, които имат право да вземат решение за ремонт и да участват в 

общи събрания. 

Проучването е проведено през есента на 2021 г., в началото на четвъртата вълна на пандемията Covid. 

Въпреки че това създаде известни трудности, все пак беше възможно да се проведе лично проучване с 

жителите на всички пет пилотни региона. 

Методическата подготовка и изработването на въпросника са извършени от изследователи на ComAct . 

Критериите за подбор на сградите/зоните бяха разработени от пилотните партньори, подкрепени от екипа 

на ComAct, докато посещенията в домакинствата бяха извършени от професионални анкетни компании. 

Анкетата беше напълно анонимна; респондентите не са били повлияни по никакъв начин от партньорските 

организации. 

Методически бележки за анализа на данните 

Поради жанра на справочника на продукта, ние не включихме методически части в основния текст. Най-

важните методологични бележки са представени по-долу. 

Анализът беше значително повлиян от размера на извадката. Поради различните техники за определяне 

на извадката и малко по-различната съвкупност, изследвана във всяка пилотна страна, извадките от 

държавите рядко бяха обединени и анализирани като една извадка. В повечето случаи ги изследвахме 

един по един; в резултат на това обикновено работихме с размер на извадката от 200-225. Това имаше три 

основни последици: 

• Всички основни променливи изискват привнасяне на липсващите данни. Най-важното е, че 

липсващите данни за доходите, разходите за комунални услуги и основните параметри на 

жилищата бяха условни въз основа на данните от подобни случаи по отношение на съответните 

променливи. В някои случаи обаче решихме да избегнем допълването на липсващите данни, 

напр. в случай на два ключови индикатора за енергийна бедност: невъзможност за поддържане 

на топлина вкъщи и невъзможност за охлаждане на дома през лятото. В тези случаи 

използвахме само случаите, в които респондентите са предоставили информация. 

• Размерът на извадката изисква използването на няколко двоични индикатора, за да има 

достатъчен брой случаи в една клетка. Повечето четиристепенни скали бяха сведени до 

дихотомични променливи, напр. при въпроси за отношение и субективна оценка на 

финансовото състояние. 

• В някои случаи не можахме да анализираме важни корелации поради недостатъчното 

количество случаи в една клетка. 

• В случай на няколко корелации, които очаквахме да бъдат релевантни въз основа на предишни 

изследвания, нашите данни не предоставят доказателства за това, че корелацията е 

статистически значима. Предполагаме, че много от тези случаи се дължат на ниския размер на 

извадката; обаче не бихме могли да използваме нашите данни, за да подкрепим или 

опровергаем тези корелации. 

В Глава 2 и Глава 3, които служат за представяне на основните резултати от анализа, всички представени 

корелации са статистически значими при ниво на значимост 0,05. 
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В анализа за Глава 2 използвахме три дихотомични променливи (невъзможност за поддържане на топло 

вкъщи през зимата, невъзможност за поддържане на прохлада в дома през лятото и разходи за енергия, 

надвишаващи 15% от дохода) и една непрекъсната променлива (съотношение на разходите за 

енергия/доход) като зависими променливи. Използваните независими променливи са предимно 

категорични, с изключение на доходите, възрастта на респондента и средната възраст на домакинството. 

Основно използваната променлива на дохода е изравненият доход на човек на домакинството. В случаите, 

когато променливата на дохода трябваше да бъде сравнима между извадките по държави, ние 

използвахме съотношението на изравнения доход на домакинството на човек и средния доход на дадена 

извадка за държава, за да имаме стандартизирано измерване. 

В анализа, който подкрепя глава 3, ние се фокусирахме върху две непрекъснати променливи: сумата, която 

някой е готов да плати за ремонт на вноски и сумата, която някой е готов да плати за ремонт еднократно. 

За да направим сумите сравними в различните страни, използвахме съотношение на сумата, която 

респондента е готов да плати, и сметките за комунални услуги, платени от домакинството, за да имаме 

стандартизирано измерване. Някои резултати се базират на дихотомичната променлива, която показва 

дали респондента е изразил желание да плати или на вноски, или еднократно. 

Дихотомните променливи бяха анализирани с помощта на хи квадрат тест за независимост в двупосочни 

и трипосочни таблици за непредвидени обстоятелства. Непрекъснатите променливи бяха анализирани с 

помощта на регресия и ANOVA. Поради естеството на явлението, всички индикатори, които представляват 

измерението на комфорта на енергийната бедност, са бинарни индикатори, което до известна степен 

ограничава сравнението на измерението на комфорта и на достъпността, тъй като измеренията на 

комфорта не са анализирани с регресия. 

Анализът на събраните данни беше направен с програма IBM SPSS. 
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Приложение Б.: Въпросник 

Въпросникът беше почти еднакъв за всички региони с незначителни модификации, за да се приспособи 

към местния контекст. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА 

ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ 

НА ДОМАКИНСТВА , ЖИВЕЕЩИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ 

по проекта ComAct 

Възложител: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 

Изпълнител: Alpha Research 

2021 

 

Номер на въпросника 

     

 

Адрес: …………………………………………………………… 

 

Декларирам, че съм провел/а интервюто в съответствие с правилата на изследването. Ще съхранявам 

данните и информацията, която съм записал/а и обработил/а конфиденциално, ще я споделям само с 

онези, които са упълномощени да я обработват в изследователския проект.  

 

 

Подпис на интервюиращия:  ..............................................................       

 Код на интервюиращия 
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А. Секция на интервюиращия 

A.1 Информация за интервюто 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 
Информация за сградата и жилището 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА 

 ВИД НА СГРАДАТА 1 – Сграда с 
топлофикация 
2 – Сграда без 
топлофикция 

  

 БРОЙ ЕТАЖИ …………………..   

 БРОЙ ЖИЛИЩА ……………………   

 СЪСТОЯНИЕ НА 
СГРАДАТА (1-4) 

1 – Сградата е в лошо 
състояние, почти раз-
рушена 
2 – Сградата има 
сериозни технически 
проблеми (много 
паднала мазилка, лошо 
състояние на общите 
части) 
3 – Има по-скоро 
повърхностни 
технически проблеми  
4 – Няма видими 
технически проблеми 
или са минимални 

  

ИНОРМАЦИЯ ЗА ЖИЛИЩЕТО  

 Етаж …………………………..   

 

   

 Място на 
интервюто: 

 

 Дата:  

 Начален час:  Час на 
завършване: 

 

 Коментари 
(усложнения, 
ограничения) 
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Б. Инструкции за интервюиращия 

- Текстът с удебелен шрифт трябва да се прочете на интервюирания. Текстът в курсив е 

допълнителна информация за интервюиращия. Тя може да съдържа обяснения, в случай че 

интервюирания не може да разбере въпроса. Винаги четете инструкциите преди да зададете 

конкретния въпрос. 

- Когато не са дадени инструкции, има само един възможен отговор. Въпросите с повече от един 

отговор винаги са посочени в инструкциите.  

- Някои въпроси  са последвани от инструкция “направо към…”, което означава, че трябва да 

пропуснете един или повече въпроси.   

- Случаи, при които се изисква количествена информация от интервюирания 

o Ако интервюираният не е сигурен за цифрата, насърчете ги да направят поне 

ориентировъчна оценка 

o Ако интервюираният  дава интервал, вместо точна цифра (напр. между 50 и 100), го 

помолете го/я да избере едно число или да запише средно 

o Изчакайте търпеливо отговора на интервюирания 

o Помогнете на интервюирания, ако е необходимо пресмятане. 

- Не забравяйте да попълните Секция A. 

Въведение 

Това изследване се организира от Община Бургас/Габрово и Център за енергийна ефективност 
ЕнЕфект. Ние говорим със собствениците на жилища и събираме отговорите им анонимно. Това 
изследване е част от специфични изследване за потреблението на енергия и условията за живот на 
домакинствата. Мога ли да ви попитам дали ….[ВЪПРОСИ ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ] 

C. Въпроси за селектиране 

C1. В момента собственикът ли живее в жилището? 
1 Да  
2  Не 2 или 99 → Край на 

интервюто 99 Не знае / Не отговори 
 
C2. Обитава ли се жилището повече от 6 месеца в годината? 

1 Да  
2  Не 2 или 99 → Край на 

интервюто 99 Не знае / Не отговори 
 
C3. Възможно ли е да разговаряме с лицето, отговорно за вземане на решения относно финансови 
въпроси, плащане на сметки и т.н.? 
Само ЕДИН отговор. 

1 Да  
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2  Не 2 → Уговорете интервюто за друг път, 
когато можете да интервюирате 
отговорното лице 
99 → Край на интервюто 

99 Не знае/ Не 
отговори 

 

 

C4. Ползвате ли индивидуални отоплителни уреди? (различни от топлофикация) 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

Основна информация за проект ComAct 

ComAct е международен проект, който има за цел да подобри жилищните условия на хората в 
страните от Източна Европа. Той се фокусира върху достъпността на комуналните разходи и 
енергийната ефективност на сградите. Проектът цели да подпомогне обновяването на многофамилни 
сгради. С помощта на това проучване ще знаем повече за условията на живот на хората и ще разберем 
как се справят с разходите си за комунални услуги и какво мислят по тези теми. Можете да помогнете 
много на нашия проект, като отговорите на тези въпроси. Допълнителна информация за проекта може 
да се намери в този информационен лист. 

Въпросникът отнема около 45 минути. Цялата информация се обработва анонимно и интервюираните 
няма да могат да бъдат идентифицирани. Отговорите ще бъдат анализирани със статистически 
методи, заедно с отговорите на стотици други интервюирани (например 1/3 от хората са отговорили 
с „Да“ на този или онзи въпрос). 

Това интервю ще се състои от структурирани въпроси. По време на интервюто мога да ви задам 
допълнителни въпроси, за да разясня допълнително или да доразвия отговора ви. Можете да 
изберете да не отговаряте на конкретен въпрос, в този случай не се колебайте да ме информирате. 
Можете също така да поискате почивка или прекратяване на интервюто по всяко време. 

-------------------------------------------------------- 

Декларирам, че съм получил/а необходимата информация за проекта ComAct и целта на това проучване; 

разбирам, че моето участие в проекта е доброволно и че мога да се оттегля по всяка време без да посочвам 

причина за това, и съм съгласен/а, че всички събрани данни могат да се съхраняват и предават на други 

изследователи, без да съдържат моите лични данни и адрес. 

 

Подпис на интервюирания: ……………………………………………………………………………………… 
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4. Информация за домакинствата и жилищата 

Първо бих искал да ви задам въпроси относно апартамента, в който живеете.  

 

1. От коя година живеете в това жилище? 

 

..............  

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

2. Жилището крайно (ъглово) ли е?  

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

3. Каква е площта на жилището Ви в квадратни метри? Без мазе, таванско помещение, гараж и т.н.. 

 

...........................m2  

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

  

  

 

 4. В коя група по площ попада вашето жилище? 

1 – По-малко от 35 m2 

2 – 36-50 m2 

3 – 51-70 m2 

4 – 70-90 m2 

7 – Повече от 90 m2 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

5. Колко стаи има жилището? Без банята и складовите помещения. Преградени или малки стаи се 
броят за отделни стаи 

Преминете към 5! 

Ако 3=Не знае или Не отговори 
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.........................  

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

6. Знаете ли дали съседните апартаменти се отопляват през зимата?  (вкл. на горни и долни етажи) 

1 – Всички се отопляват 

2 –  Повечето се отопляват (= Не всички се отопляват, ИЛИ някои от тях не се отопляват достатъчно.) 

3 – Повечето не се отопляват 

4 – Нито един от апартаментите около жилището ми не се отоплява 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

7. Тази сграда / вход ползва ли централно топлоснабдяване (топлофикация)?  

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

8. Кой е основният източник на отопление във вашето домакинство? Избройте и използваните 
вторични източници на отопление. 
Изберете всички приложими отговори. 
                                                 Основни  Вторични 

(1) Индивидуално електрическо отопление – радиатор или печка         

(2) Печка на дърва, въглища, нафта         

(3) Печка на газ19         

(4) Централно отопление на газ (жилището е газифицирано)         

(5) Топлофикация         

(6) Климатик         

(7) Други, избройте20:…………………………….         

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

 

19 Индивидуални отоплители, използващи газови бутилки  
20 Тук влизат съвременни термопомпи / климатици, закупени в последните 3 години 
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5. Консумация на енергия и комфорт 

В следващия раздел бих искал да задам няколко въпроса относно консумацията на енергия и нивото 
на комфорт на вашето жилище. 

 
11. През последния отоплителен сезон отоплявахте ли всички стаи в жилището си (освен банята (ите), 
тоалетната (ите) и складовите помещения)? 
 
1 – Да, всички 
2 – Не, отоплявах само…… [брой] стаи и останалите не се отопляваха 
3 – Не отоплявах апартамента си 
 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
12. Каква беше средната температура през последната зима във всекидневната? 
1 – 24°C или по-висока 
2 – 22°C -23°C 
3 – 20-°C 21°C 
4 – 18°C -19°C 
5 – 14°C -17°C 
6 – 13°C или по-ниска 
 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
 
13. Използвате ли някой от следните уреди за охлаждане през лятото?  
Изберете всички приложими отговори. 
 

  Да Не Не знае Не отговори 

11.1 Вентилатор 1 2 99 X 

11.2 Климатик 1 2 99 X 

11.3 Други, 
избройте: ……… 

1 2 99 X 

 
14. Можете ли да определите сумата, която вашето домакинство плаща всеки месец за следните 
услуги? 
Помогнете на интервюираният да изчисли. Трябва да се отчитат само плащания, извършени за 
основното жилище. Ако домакинството не трябва да плаща за дадена услуга, отбележете 0! 
Ако той / тя плаща сметката за комунални услуги с фиксирана ставка, изчислете въз основа на 
общите годишни разходи  
Не се очаква запитаният да ви показва сметки, но нека го направи, ако е полезно. 
Имайте предвид, че зимните разходи не са приложими във всяка категория! 
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  Разходи 
през най-
студения 
зимен 
месец 
(лева) 

Средна 
сума за 
месец през 
последните 
12 месеца 
(лева)  

Преди 
пандемията: 
Повече = 1; 
По-малко = 
2; Същото = 
3;  

  Не знае = 99; Не отговори = X 

14.1 Електроенергия    

14.2 Газ от газопреносна 
мрежа 

   

14.3 Газ в бутилки    

14.4 Топлофикация    

14.5 Друг източник на 
отопление (напр. 
дърва, въглища) 

   

14.6 Вода -----------   

14.7 Такса за апартамент 
/Разходи за 
поддържане на 
общите части 

-----------   

     

     

  ------------   

 
 

15. Много хора се затрудняват да свързват двата края, включително да плащат комуналните разходи. 
През последните 2 години, случвало ли ви се е да ограничавате разходите си за храна, лекарства или 
други основни стоки, за да избегнете просрочие със сметките за комунални услуги?  

1 – Да, често 

2 – Да, понякога 

3 – Понякога трябваше да избираме, но решихме да закъснеем с плащането на сметките 

4 – Не е било необходимо да вземаме такова решение 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

16. Имало ли е Вашето домакинство с просрочени задължения през последните 12 месеца, тоест не 
е било в състояние да плати навреме някоя от сметките си? 

 
1 - Да 
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2 – Не  
 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

17. Кое твърдение описва най-добре проблема с просрочените задължения във вашето 
домакинство? 
 
1 – Рядко закъсняваме с плащанията поради финансови затруднения. 
2 – Често закъсняваме с плащанията. 
3 – Понякога домакинството ни е изключвано от комунални услуги поради закъснения при 
плащането. 
 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
 
Следващите въпроси са свързани с нивото на комфорт на вашия апартамент.  
 
 

 Да Не Не знае 
Не 
отговори 

18. Има ли муьъл/плесен в жилището? 1 2 99  X  

19. Може ли вашето домакинство да си позволи да 
отоплява дома си адекватно  през зимата? 1 2 99 X 

20. Може ли вашето домакинство да си позволи да 
поддържа жилището прохладно през лятото? 

1 2 99 X 

 

21. Според вас какъв месечен доход би бил достатъчен за вашето семейство, за да живее комфортно? 

………………………………………………………… лева 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

6. Управление и общността на жителите на сградата 

Следващият раздел от въпроси е относно управлението на сградата и етажната собственост.  

 

22. Вашата сграда/вход има ли домоуправител? 

1 – Да 

Преминете на 

18! 

Ако 16=Да: 
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2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

23. Има ли вашата сграда официално регистрирано Сдружение на собствениците или друга форма на 
официално управление? 

1 – Да 

2 – Не 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

24. Кой управлява сградата / входа? 

1 –  Лице, което живее в сградата/входа 

2 – Лице, което не живее тук 

3 – Фирма  

4 – Жилищна кооперация 

5 – Асоциация на етажната собственост 

6 – Друго   

7 – Няма управление, дори неформално 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

 

25. Каква част от сградата включва управлението: цялата сграда или само част от нея?  

1 – Цялата сграда 

2 – Само част от сградата (напр. вход) 

3 – Всички сгради на жилищната кооперация21  

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

 

 

 

21 Случаи, в които жилищна кооперация притежава повече от една сграда (неприложимо за България) 

Ако 24 = 1, 2, 3, 4 или 5: 

Ако 24 = 1, 2, 3, 4 или 5: 

Преминете на 26! 
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26. Ще изброя възможни твърдения за работата на управителя на жилището / управляващата 
компания. Посочете дали сте съгласни с тях по скала, при която 1 = изобщо не съм съгласен; 4 = 
напълно съм съгласен.  

‘Нямам опит с него/ Не съм пробвал’ е приложимо само за първия и петия вариант! 

 

  Изобщо 
не съм 

съгласен 

  Напълно 
съм 

съгласен 

Не мога 
да 
преценя / 
не съм 
опитвал 

Не 
знае 

Не 
отговори 

26.1 Предполагам, че домоуправителят 
винаги ще помогне, ако жител поиска 
неговата / нейната помощ. 

1 2 3 4 5 99 X 

26.2 Мисля, че домоуправителят е 
заинтересован от поддържането и 
обновяването на сградата. 

1 2 3 4 - 99 X 

26.3 Доволен съм от работата на 
управителя 

1 2 3 4 - 99 X 

26.4 Редовно се срещам лично с 
домоуправителя / негов представител 
или разговарям с него / нея по 
телефона. 

1 2 3 4 - 99 X 

26.5 Имам възможност за достъп до 
информация или проверка на 
документи относно финансите на 
сградата 

1 2 3 4 5  99 X 

 

27. Ще изброя възможни твърдения за живущите във вашата сграда. Посочете дали сте съгласни с тях 
по скала, при която 1 = изобщо не съм съгласен; 4 = напълно съм съгласен. 
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  Изобщо 
не съм 

съгласен 

  Напълно 
съм 

съгласен 

Не знае Не 
отгово

ри 

27.1 Понякога чувствам, че би било по-добре 
да се преместя заради държанието на 
някои от съседите 

1 2 3 4 99 X 

27.2 Имам конфликти със съседи 1 2 3 4 99 X 

27.3 Мисля, че живущите в тази сграда са 
добри хора 

1 2 3 4 99 X 

27.4 В сградата ни често възникват конфликти 1 2 3 4 99 X 

27.5 Често разговарям с моите съседи или 
други живущи в сградата 

1 2 3 4 99 X 

 

 

28. Преди пандемията, колко срещи на етажната собственост сте посещавали средно за една година? 
……………… (броя) 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
29. Преди пандемията, колко срещи на етажната собственост се организираха годишно? 
……………… (броя) 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
30. Като цяло колко от собствениците на жилища участват в срещи на етажната собственост?  
1 – Повече от 2/3 от собствениците на жилища 
2 – Между половината и 2/3 
3 – По-малко от половината 
4 – Само няколко семейства 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 
 

31. В някои сгради има семейства, които често имат просрочени плащания на таксата за поддържане. 
Как мислите, колко значим е този проблем във вашата сграда?  

1 – В нашата сграда няма такъв проблем / изобщо не е значителен. 
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2 – Не толкова значимо 

3 – Донякъде значимо 

4 - Много значимо 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

32. Моля, помислете за общото състояние на сградата и проблемите, които могат да възникнат при 
поддръжката. Кое от следните твърдения е най-типичното за вашата сграда? 

1 - Сградата е в добро техническо състояние: уредите и комуналните услуги (например асансьор, 
окабеляване) работят добре, ако има някакви проблеми, те се решават бързо 

2 - Обикновено всичко в сградата функционира, но от време на време възникват някои проблеми 

3 - В нашата сграда се решават само най-неотложните проблеми, състоянието на сградата 
непрекъснато се влошава 
4 - Нашата сграда почти не може да функционира, техническите проблеми често пречат на 
нормалното ползване на сградата 

 

99 – Не знае X  –  Не отговори 

 

7. Инициативи за обновяване и схеми за подкрепа 

В следващия раздел има въпроси относно инициативи и програми за обновяване на сгради. 
 
33.Всяка многофамилна жилищна сграда има някакъв вид технически или други проблеми или 
недостатъци. Моля, избройте трите проблема или неща, които биха могли да бъдат подобрени във 
вашата сграда, които смятате за най-важни. Кратък отговор. 

1.: Проблем:………………………………………………………….… 
2.: Проблем:……………………………………………………………. 
3.: Проблем:……………………………………………………….…… 
 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 
 
34.Помислете за гореспоменатите проблеми (вж. 33.), или други големи проблеми в сградата. Имайки 
предвид причините за проблемите на вашите сгради и пречките при необходимите ремонти и 
обновявване, кое от следните твърдения е вярно в тази сграда? 

1 - Ние, жителите, не сме обсъждали възможността за ремонт. 
2 - Обсъдихме възможността за обновяване, но в крайна сметка не сме кандидатствали за никоя 
програма 
3 - Решихме да кандидатстваме по Националната програма за енергийна ефективност, но все 
още не сме предприели никакви действия 
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           4 - Кандидатствахме за Национална програма за енергийна ефективност, но заявлението ни не 
беше одобрено   

 
 
 

35. Защо не сте кандидатствали по нито една програма? Изберете всички приложими отговори. 

 
36. Чували ли сте за Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни 
сгради? 

1  – Да 
2  – Не     
 

99 – Не знае X  –  Не отговори 
 
 
 

39. Как бихте оценили нивото си на познания и разбиране на програмата? 

  Ниско (чувал 
съм за 
програмата, 
но не знам 

Умерен 
(запознат съм с 
основните 
аспекти на 

Високо (знам за 
програмата и 
процеса на 
кандидатстване) 

Не 
знае 

Не 
отговори 

  Да  Не Не е 
приложимо 

Не знае Не 
отгов
ори 

35.1 Защото няма програма, която да осигури достатъчния 
размер на субсидията 

1 2 3 99 X 

35.2 Тъй като съществуващата програма има други 
недостатъци, а именно: ……………………. (напр. твърде 
трудна за прилагане) 

1 2 3   

35.3 Тъй като обновяването се нуждае от съгласието на всички 
собственици, което е трудно да се осигури 

1 2 3 99 X 

35.4 Тъй като собствениците на жилища не се съгласиха с 
отделните мерки в планираното обновяване или не ги 
сметнаха за необходими 

1 2 3 99 X 

35.5 Тъй като собствениците на жилища решиха, че процесът 
на обновяване ще причини неудобства (напр. бъркотия, 
шум) 

1 2 3 99 X 

35.6 Защото нямаше кой да организира процеса 1 2 3 99 X 

35.7 Друго: ............................................................................ 1 2 3 99 X 

Ако 34=1,3 или 4 → Преминете на 36! 

Ако 34=2 

Преминете на 43 (раздел 5) 

Ако 36=Да 
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никакви 
подробности) 

програмата, но 
не знам за 
процеса на 
кандидатстване) 

39.1 Национална програма за 
енергийна ефективност в 
многофамилните 
жилищни сгради 

1 2 3 99 X 

 
 
 

40. Как научихте за програмата? (моля, отбележете всичко, което е приложимо) 
 
1 – Телевизия 
2 – Радио 
3 – Вестници 
4 – Интернет 
5 – Брошури (информативни или рекламни) 
6 – Външни реклами (билбордове) 
7 – Публични събития 
8 – Съседи 
9 – Роднини / познати / приятели 
10 – Друго (моля, посочете ……………………………………………) 
99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 

 

41. Ако програмата бъде продължена със съфинансиране от собствениците, коя от следните 
промени в правилата и процедурите би Ви направила по-склонни да инвестирате собствени пари 
в комбинация с публична субсидия? 

  Да Не Не знае  Не 
отговори 

41.1 Повече прозрачност в цялата процедура 1 2 99 X 

41.2 Повече информация за предимствата на 
мерките 

1 2 99 X 

41.3 Достъп до кредитни линии с преференциални 
условия 

1 2 99 X 

41.4 По-лесен процес на кандидатстване 1 2 99 X 

41.5 Нови / променени критерии за подбор 
(предимство за сградата при подмяна на печки 
на дърва и въглища, при постигане на по-висок 
енергиен клас и др.) 

1 2 99 X 

41.6 Участие на собствениците във вземането на 
решение за това какви мерки трябва да бъдат 
приложени 

1 2 99 X 

Ако 36=Да: 
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41.7 Участие на собствениците в избора на 
изпълнители 

1 2 99 X 

41.8 Участие на собствениците в контрола на 
качеството 

1 2 99 X 

41.9 Гаранции за качество на материалите и работата 1 2 99 X 

41.10 Друго (моля, посочете):……..………….. 1 2 99 X 

 

   42. Ако трябва да осигурите финансиране за мерките за обновяване във вашата сграда / вход, какъв 
процент от разходите смятате, че е разумен? 

1 - До 5% 

2 - 5% - 10% 

3 - 10%  - 20% 

4 - 20% - 30% 

5 - 30% - 50% 

6 - Не мога да осигуря финансиране 

7 – Друго (моля, посочете):………………………. 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

В43. Ако тези промени бъдат приложени и трябва да осигурите финансиране за мерките за ЕЕ във вашата 
сграда / вход, каква сума бихте могли да осигурите? 

…………………………… лева 

0 – Не мога да осигуря финансиране 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

44.Ако трябва да платите за ремонта, как бихте предпочели да платите за него? ПРОЧЕТЕТЕ ВАРИАНТИТЕ 

И НАПИШЕТЕ ПЪРВА И ВТОРА ПРЕФЕРЕНЦИИ В ТАБЛИЦАТА. ИЗБЕРЕТЕ МАКС. 2 ВАРИАНТА. 

 

 

 

 

 

44.1  Първа 
преференция:…………..[ 
КОД НА ОПЦИЯТА] 

99 – 
Не 
знае 

X – Не 
отговори 

44.2 Втора 
преференция:………….. 
[КОД НА ОПЦИЯТА] 

99 – 
Не 
знае 

X – Не 
отговори 
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46. Колко бихте могли да платите като вноски на месец под формата на заем или увеличение на таксата за 

поддръжка? 

1 - На вноски по заем или като увеличение на таксата за апартамент : ………………….лева /месец 

0 – Не мога да изплащам вноски 

99 -  Не знае X  –  Не отговори  

44. КОДОВЕ НА ФОРМА ЗА ПЛАЩАНЕ 

1 - Използвайки собствените си 

спестявания 

2 - Чрез безлихвен заем от търговска 

банка 

3 - Чрез безлихвен заем към държавен 

или общински фонд 

4 - Чрез годишни добавки към местните 

данъци, плащани на общината 

5 - Чрез месечни добавки към сметката 

за електричество / отопление 

6 - Чрез ежемесечни плащания към 

професионален домоуправител (вход 

мениджър), с фактурата, издавана за 

поддръжка на входа (заем към вход-

мениджъра) 

7 – Друго (моля, посочете)……………………. 
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8.  Социално-демографски данни и ефектите от 
пандемията 

Бих искал да задам няколко въпроса относно текущото финансово състояние на вашето семейство и 
как пандемията Covid-19 повлия на вашето домакинство.  

47. Колко хора, включително Вас живеят в това домакинство? Бих искал да получа обща информация 
за тях, която не включва името или други лични данни. 

 СЕМЕЙНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
(каква е връзката  
му/ѝ със запитания) 

Пол (Жена=1, 
Мъж=2) 

Година 
на 
раждане 

Той или тя  
работят/учат/нито 
едно от тях? 

1  1 2   

2  1 2   

3  1 2   

4  1 2   

5  1 2   

6  1 2   

7  1 2   

8  1 2   

9  1 2   

 

 

 

 
 

48. Кое е най-високото ниво на образование, което е завършил главата на домакинството / 
възрастният с най-високо ниво на образование в семейството? 

1 – Без образование или под начално образование 

47. КОДОВЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ 

1 - Интервюиран 

2 - Партньор / съпруг 

3 - Деца или деца на съпруга 

4 - Родител или родител на съпруга 

5 - Внуци 

6 - Баба и дядо 

7- Братя и сестри или сестра / зет 

8 - Друго 

99 - Не знае 

X – Не отговори 

КОДОВЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ЗАЕТОСТ 

1 – Работа пълно работно време 

2 – Работа на непълно работно време 

3 – Безработен 

4 – Пенсионер 

5 – Домакин 

6 – Ученик или под 6 годишна възраст 

7 – Друг икономически неактивен 

възрастен 

99 – Не знае 

X – Не отговори 
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2 – Начално образование 

3 – Средно образование или колеж 

4 – Висше образование (бакалавър или магистър) 

5 – Образователна и научна степен (доктор) и по-високо 

 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 

49. Какъв беше средният нетен месечен доход на вашето домакинство през последните 12 месеца? 

………………………… лева 
 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 

50. Бихте ли посочили в този лист категорията, към която принадлежи нетният доход на 
вашето домакинство? Нека ви напомня, че всички отговори ще бъдат обработвани анонимно, 
заедно с данните на стотици други интервюирани. 
 
1- до 497 лева 
2- 594 лева 
3- 652 лева 
4- 732 лева 
5- 939 лева 
6- 1153 лева 
7- 1323 лева 
8- 1553 лева  
9- 1756 лева 
10- над 1756 лева 
 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 
 
51. Кое от описанията по-долу е най-близко до Вашето разбиране за доходите на Вашето домакинство 
към този момент? 
1 – Живеем комфортно с настоящите доходи 

2 – Справяме се с настоящите доходи 

3 – Изпитваме трудности с настоящите доходи 

4 – Смятаме, че е много трудно да се живее с настоящите доходи 

Преминете на 51! 

Ако 49= ОТКАЗВА ДА ОТГОВОРИ ИЛИ НЕ ЗНАЕ: 
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99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 

52. Как бихте описали финансовото състояние на вашето домакинство в сравнение съ обикновено 
семейство в сградата?  
 

1 – Много по-добро 
2 – Донякъде по-добро 
3 - Същото 
4 – Донякъде по-лошо  
5 – Много по-лошо 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 
53. Получавали ли сте финансова подкрепа от държавата или общината за поддръжката на вашето 
жилище и / или разходи за енергия в последните 12 месеца? 

  Да Не Не знае Не отговори 

53.1 Да, редовно (няма връзка с пандемията) 1 2 99 X 

53.2 Да, поради пандемията 1 2 99 X 

 
 
 
54. Пандемията повлия ли на доходите Ви / на Вашето семейството? 
1 – Намали ги 
2 – Не повлия 
3 – Увеличи ги 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

 
 
55. Кое от следните твърдения описва най-добре как пандемията и затварянето са повлияли на 
вашите разходи:  
1 – Като цяло разходите ни се увеличиха по време на пандемията 
2 – Разходите ни останаха почти същите 
3 – Разходите ни намаляха по време на пандемията 

 

99 -  Не знае X  –  Не отговори 

9. Допълнителен раздел за България 

56. Какъв е вашият роден език? Напишете, след това сложете и кода.  
 
…………………………………………, код:…………… 
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1 – Български 
2 – Турски 
3 – Ромски 
4 – Други (моля посочете ………………) 
 
99 -  Не знае X  –  Не отговори 
 
57. През последните 5 години домакинството Ви прилагало ли е някоя от следните мерки за ЕЕ във 
Вашето жилище?  

Един отговор НА РЕД. 
  Да Не Не знае 

/ не 
отговори 

57.A Не, не сме 1 2 9 
57.В Нови прозорци 1 2 9 
57.С Вътрешна изолация на стени 1 2 9 
57.D Изолация на външни стени 1 2 9 
57.F Смяна на вертикални отоплителни тръби 1 2 9 
57.G Подмяна на работещи електродомакински уреди с по-

ефективни 
1 2 9 

57.H Подмяна на работещи отоплителни уреди с по-ефективни 1 2 9 
57.I Друго (моля, посочете ………………..)    

  
Ако поне един от отговорите на 57 = A, продължете с 58. В противен случай продължете с 59. 
 
58. Защо не сте въвели тези ЕЕ мерки във Вашия апартамент? 
Поставете отметка за всички приложими. 
1 Не са необходими/доволни сме от нивото на енергийна ефективност в дома ни 
2 Мерките са твърде скъпи/не можем да си ги позволим  
3 Административните процедури за получаване на 100% от необходимото финансиране са   
твърде сложни  
4 Нямам достатъчно информация за цената на тези мерки 
5 Подготвяме се да въведем мерки за ЕЕ в близко бъдеще 
6 Не съм мислил да въвеждам такива мерки 
8 Друго (моля, посочете ………………………) 
99 Не знае 
 
X Не отговори 
 
Въпросите относно енергийните разходи/сметки включват всички разходи за всички видове 
енергийни източници, включително централно отопление, твърди горива, електричество и газ, 
използвани за някоя от следните цели: отопление, охлаждане, осветление, готвене, подгряване на 
вода, използване на електродомакински уреди и др. 
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59. Какъв процент от годишните енергийни разходи на Вашето домакинство сте спестили след 
въвеждането на мерките за обновяване? 
Само ЕДИН отговор. Моля, изберете правилния отговор и посочете процента. 
1 _ _% спестявания  
2 _ _% спестявания, но това е резултат и от други фактори, като намалени нужди, напр. по-малко 
хора, живеещи в жилището   
 4 Нямаше спестявания, но беше по-комфортно  
 4 Нямаше спестявания или други облаги  
 5 Сметките ни за енергия се увеличиха  
99 Не знае 
  
X  Не отговори  
 
 
 
60. Защо смятате, че сметките ви са останали същите / увеличени? 
Поставете отметка за всички приложими. 
1 Времето беше по-студено 
2 Мерките не бяха достатъчни, за да променят съществено разходите ни  
3 Мерките не бяха приложени със задоволително качество, за да повлияят на разходите ни 
4 Консумацията на нашето домакинство се промени (часовете престой в дома се увеличиха, 
имахме повече нужди и т.н.) 
5 Цените на енергията се увеличиха 
8 Друга причина (моля, посочете ………………..) 
99 Не знае 
X  Не отговори 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължи с 60 
Продължи с 60 
Продължи с 60 
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