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Членове на APPLiA
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Национални асоциации
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Дългосрочна визия за сектора
#HA2025

Насърчаване на устойчивия 
начин на живот

Изграждане на свързания дом
Ускоряване на растежa

в Европа
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• Оборотът на сектора в Европа през 2016 г. е 47,6 милиарда евро, в България-
330 милиона евро.

• Близо 1 милион са създадените работни места в ЕС
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Положителна тенденция в оборота 

на сектора в България

• Положителна Тенденция в ръста на търговския оборот в 
България
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Заетост в сектора
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Изследвания & иновации
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Факти & Числа

• Положителна Тенденция в ръста на търговския оборот в 
България

Оборот на 

сектора

✓ 47,6 милиарда евро в ЕС през 2016 г.

✓ 330 милиона евро в България през 2016 г.

✓ 45 % ръст  в търговския оборот за периода 2008-2016 на 

сектора в България

✓ 2-ро място в ЕС

Създаване на 

преки &

непреки 

работни места 

✓ 889 192 преки и непреки работни места в ЕС  ( около ¼ от 

тях е пряката заетост в сектора)

✓ 4000 преки работни места в България,  браншът в страната 

създава и непреки работни места в търговията, леката 

промишленост, логистиката и следпродажбения сервиз

Иновации & 

развойна 

дейност

✓ 1,4 милиарда евро инвестиции в ЕС 

✓ 10 милиона евро инвестиции  през 2016 в България

✓ 45 % ръст за периода 2008-2016 на сектора в България

✓ 2-ро място в ЕС

Тенденции в 

сектора

✓ повишаване на енергийната ефективност на уредите

✓ домакинските уреди стават по-умни, свързани и в някои 

случаи многофункционални
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Качество на живот



✓ Непрекъснато повишаване на енергийната ефективност 

✓ Непрекъснато повишаване на енергийната ефективност 

✓ Намаляване  на финансовите разходи на домакинствата

✓ Опазване на околната среда

✓ Опазване на околната среда

Енергийна ефективност
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✓40% от пуснатите на пазара 
перални машини са в клас 

А+++

✓ над 75 % от съдомиялните 
са в енергиен клас А+ и по-

високите А++ и А+++

✓100 % от хладилните уреди 
са в най-високите енергийни 

класове А+, А++, А+++

✓Намаляване на 
зависимостта на 

икономиката от вносни 
енергоизточници, 

повишаване на 
конкурентноспособността

✓намаляване на сметките за 
ток и вода на домакинствата 

чрез използването на 
високо-ефективни уреди

✓намаляване на разходите 
за храна чрез  дълготрайно 
съхранение и запазване на 

свежестта ѝ в съвременните 
хладилници и фризери при 

високи стандарти за 
безопасност

✓По-малко емисии 

въглероден двуокис

✓По-добро качество на 

въздуха

✓По-добро здраве

✓ По-ефективна борба с 

разхищението на храна: 670 

000 тона храна се 

изхвърлят в България 

годишно,1 милиард тона в 

света
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✓ Променя се етикетът, но уредите не стават по-малко ефективни 

✓ Новите правила създават предпоставки за създаването на още по-ефективни 
уреди, които пестят ток и вода

Нов енергиен етикет
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Промяна на етикетите на етапи:

2020- хладилници, перални, съдомиялни,

комбинирани перални със сушилни

2025- прахосмукачки, фурни, 

климатици

След 2026- бойлери



✓ Икономии на енергия и ресурси

✓ Възможности за кръговата икономика

Свързаният дом
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Ресурсна ефективност

Между 2011 и 2015, производителите на 

домакински уреди намалиха потреблението 

на вода на продукт приблизително с 30%, а 

генерирането на отпадъци и консумацията на 

енергия с около 15%

Ако всяко домакинство в България използва 

съдомиялна, могат да се реализират икономии:

Вода          81,3 милиарда литра годишно

Енергия     1.49 TWh годишно = 14 % крайното 

потребление на домакинствата на ел. 

енергия през 2016 г. (11 TWh)
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Пример за икономии на енергия при измиване 
със съдомиялна машина

• около 3 млн. домакинства в България

• 10 % имат съдомиялна машина= 300 000 домакинства

• 90 %  нямат съдомиялна машина= 2 700 000 домакинства

• 2,73 kWh – необходима  ел. енергия за едно измиване на ръка

• 0,960 kWh необходима  ел. енергия за измиване със съдомиялна машина за един 
цикъл (= 3 пъти по-малко отколкото, ако измиваме на ръка)

• 2,73- 0,960 = 1.77 kWh спестена енергия за един цикъл

• 280 стандартни цикъла за измиване

• 2 700 000 X 280 цикъла X 1.77 kWh= 1.34 TWh годишно=около 1,4 милиарда kWh

• Спестявания = 1.34 TWh = 12 % от крайното потребление на домакинствата на ел. 
енергия през 2016 г. (11 TWh)

• Спестявания  (всички домакинства)

• 3 000 000 Х 1.77 kWh X 280 cycles = 1.49 TWh = 14 % от крайното потребление на 
домакинствата на ел. енергия през 2016 г. (11 TWh)
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Пример за икономии на вода при измиване със 
съдомиялна машина

• около 3 млн. домакинства в България

• 10 % имат съдомиялна машина= 300 000 домакинства

• 90 %  нямат съдомиялна машина= 2 700 000 домакинства

• 117.39 литра вода необходими за едно измиване на ръка

• 9. 80 литра вода необходими за един цикъл миене с машина от 2015 г. (= 10 пъти 
по-малко вода, отколкото при измиване на ръка )

• 117.39-9.8= 108 литра разлика

• 2 700 000 Х 117.39 литра Х 280 цикъла =88,7  милиарда литра вода / годишно  
миене на ръка

• 2 700 000 Х 9.8 литра Х 280 цикъла= 7,4 милиарда литра вода/ годишно  миене с 
машина

• Спестявания на вода

• 88,7 - 7,4= 81,3 милиарда литра вода



Това е много малка част от глобалното потребление

Европейският пазар на домакински уреди

представлява:

✓0,2 % от световното потребление на стомана

✓0.5 % от световното потребление на пластмаса

✓0.5 % от световното потребление на алуминий

✓1.2% от световното потребление на мед

Използвани суровини от сектора
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Управление на отпадъците
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Общо за Европейския съюз:

✓5 милиона тона генерирани 
отпадъци от домакински 

електроуреди

✓1,7 милиона тона отпадъци от 
домакински електроуреди  
събрани и рециклирани от 

сектора в ЕС (33 %)

✓18 %  отпадъци от 
домакински електроуреди, 

събрани от други 
икономически субекти

✓5% изхвърлени в общите 
отпадъци

Данни: 2016

В България:

✓ 48 780 тона са  

събраните  отпадъци от 

електрическо и 

електронно 

оборудване

✓ Близо 80 % от тях са от 

домакински 

електроуреди

✓ Над 80 % от събраните 

отпадъци  са 

рециклирани
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Управление на отпадъците
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Кръгово общество



www.applia-europe.eu

Паоло Фалчони

Paolo.Falcioni@applia-europe.eu

Габриела Чифличка

Gabriela.Chiflichka@applia.bg

Благодаря!

http://www.applia-europe.eu/
https://twitter.com/APPLiA_europe
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHfrzxjuPGybAAAAWIkoSuIkN4OHM5jvX4UoFPvyluxClir3UE5-YKj_bXgAGzn1nj9TJcr8eIbMpYZxv87hw-LziSdjasBY_3QjNTl9LukKzKZZUTqvhewsAJYUgZhwkx40T8=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.c
https://www.youtube.com/channel/UCESWVGuceaVbTLEJN1yQKzw

