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APPLiA България

•

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в
България, като активно участва в процеса на създаване и изменение на
нормативни актове.

•

APPLiA България насърчава иновативни и устойчиви политики и решения за
българските домове и така допринася за развитието на сектора като значим
икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции
в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и
непряка заетост в търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании
подизпълнители и други.

•

Член на APPLiA Европа

•

Член на Българска стопанска камара

•

Член на Асоциацията на индустриалния капитал в България

2

Членове на APPLiA България
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Дългосрочна визия за сектора
#HA2025
Насърчаване на устойчивия
начин на живот
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Изграждане на свързания дом

Ускоряване на растежa
на Европа

Енергийна ефективност

✓ Непрекъснато повишаване на енергийната ефективност

✓ Непрекъснато повишаване на енергийната ефективност
✓ Намаляване на финансовите разходи на домакинствата
✓ Опазване на околната среда
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✓ Опазване на околната среда

✓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
✓изпълнение на националните
цели за енергийни спестявания
✓ повишаване на
конкурентноспособността

6

✓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

Икономии на енергия при подмяна на хладилници
класове А+, А и по-ниски с най-ефективните
класове А+++, A++
Брой домакинства в България
Средни годишни продажби на хладилници в България
(всички марки)
Средни продажби за 5 години (2012-2016)
Брой хладилници в домакинствата, клас A+++, 5% от
продажбите, по-малко от 1% от домакинствата
Брой хладилници в домакинствата, клас A++, 16% от
продажбите, 4% от домакинствата

3 005 589
120 000

Общ брой на хладилници в класове А+,А, В,С

2 855 310

600 000
30 000
96 000

Брой хладилници в домакинствата, клас A+, 37% 1 112 068
Брой хладилници в домакинствата, клас А, 51% 1 532 850
180 335
Брой хладилници в домакинствата, клас В, 6 %
30 056
Брой хладилници в домакинствата, клас С, 1 %
Процентно разпределение на хладилниците
по енергиен клас в домакинствата
6%

1%
1% 4%

A+++
A++
A+

37%
51%

A
B
C
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Потенциални спестявания от подмяна на
хладилници класове А+, А и по-ниски с найефективните класове А+++, А++
Цел за индвидуални енергийни спестявания за 2018 г: общо за
всички задължени лица по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ, GWh

Енергийни класове
Средна обща годишна консумация на хладилниците по класове,
GWh*
Потенциални спестявания при замяна на хладилницитe от класове
А+, А и по-ниски с най-ефективните класове е А+++, A++, GWh***

704

A+++

A++

A+,A, B, C

4,65

20,06

785,30**

343

188

Забележки:
* Средна годишна консумация на хладилник клас А+++ през 2016 г.: 155 kWh. Клас А+++ е на
пазара от 2011/2012. Средна годишна консумация на хладилник клас А++ през 2016 г.: 209 kWh
** Средна претеглена обща годишна консумация на хладилници клас А+, A, B, C през 2009 г.: 785,30
GWh. Средно на 10 г. домакинствата сменят уредите си.
*** Средна претеглена годишна консумация на брой хладилник според енергийния клас А+, A, B, C,
2009 г., средно 275 kWh/год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 6 от 15 февруари 2013 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
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Възможности за изпълнение на индивидуалните
цели чрез подмяна на хладилници класове А+,
А и по-ниски с най-ефективни А+++, А++
Енергиен клас на уредите*
Средно-претеглена пазарна цена за 1 бр. хладилник според енергийния
клас, лв. с ДДС
Необходим финансов стимул за 1 бр. хладилник , лв.
Общо необходим финансов стимул за усвояване на потенциала за
енергийно спестяване от подмяна на ниски класове хладилници с найефективни клас А+++ и клас А++.
Стимулът е изчислен за подмяна на 40 000 уреда годишно.
Реалистични очаквани спестявания на електроенергия от подмяната на
40 000 хладилника годишно, GWh икономия на електроенергия годишно.**

A+++

A++

1 300 лв.

800 лв.

100 лв.

50 лв.

4 000 000 лв. 2 000 000 лв.

4.8

2.6

Забележки:
*Класове А, В, С, D не се продават (регламентът за етикетиране на хладилни уреди изисква от 2014 г.
на пазара да се пускат само хладилни уреди с клас А+, А++, А+++)
** Средна годишна консумация на хладилник клас А+++ през 2016 г.: 155 kWh; на хладилник клас
А++, през 2016 г.: 209 kWh. Средна претеглена годишна консумация на брой хладилник според
енергийния клас А+, A, B, C, 2009 г., средно 275 kWh/год. Средно на 10 г. домакинствата сменят
уредите си.
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Програми за подмяна на домакински електроуреди
в домакинствата в други страни (с клас А+++, А++)

Унгария

•

Година

Уреди

Общо
финансира
не (HUF)

Общо в EUR

Брой на таргетирани
домакинства

Сума в
EUR на
уред

2014
2015
2016

хладилници, фризери
перални машини
хладилници, фризери

690 милиона
2 милиарда
2 милиарда

2 191 440
6 352 000
6 352 000

23 000
44 000
46 000

95
144
138

Испания

•

Година

20062011
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Уреди

Общо в EUR

Брой на таргетирани
домакинства

Сума в
EUR на
уред

хладилници, фризери,
перални,съдомиялни, фурни
и в някои случаи котлони

300 000 000

3 000 000

100

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= 1 340 GWh годишно=около 1,4 милиарда kWh
Спестявания = 1 340 GWh = 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 = 1 490 GWh = 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
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Благодаря!
Габриела Чифличка
Gabriela.Chiflichka@applia.bg
Gabriela.Chiflichka@cecedbulgaria.bg

www.applia-europe.eu

