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1. Основни принципи на енергията  и топлината 

1.1. Мощност и енергия  

1.1.1.  Понятие мощност 

Мощността е физична величина (P) и представлява отношението на пренесената енергия (или 

работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време, към големината на този 

интервал. 

Мощността е един ват, когато за една секунда (s) се пренася един джаул (J) енергия (или 

дадена сила извършва работа един джаул).   

Енергията, това е способността да осъществяваме работа, например: 

 да произвеждаме стоки 

 да се придвижваме  

 да осигуряваме топлинен комфорт 

1.1.2.  Понятие енергия  

Енергията, това е способността да осъществяваме работа, като например: 

 да произвеждаме стоки 

 да се придвижваме  

 да осигуряваме топлинен комфорт 

1.1.3.  Първична и крайна енергия 

Първична енергия е енергията в природата, която не е предмет на процеси на преобразуване. 

1. Първичната енергия - възобновяема и невъзобновяема енергия във вида, в който се 

добива; 

2. Първичната енергия се принася трудно в своята естествена форма (въглища, дърва, 

нафта или например, вятър); 

3. Крайна енергия: отопление, осветление, работа на ел. двигатели и др. 

 

Диаграма 1:  Процес на трансформиране на енергийни източници 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
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Преобразуваната енергия представлява трансформираната първична енергия в друг подходящ 

за използване вид: електрическа, механична, парна, топлинна. Към нея се прибавят и загубите 

от преобразуване. 

 

   Диаграма 2:  Загуби при преобразуване на първична енергия  

1.1.4.  Единици за трансформиране на енергийни източници            

а) Джаул (Дж) - енергия за повдигане на маса 1 кг на 1 м - система СИ. 

б) Калория (кал) - еквивалентна на 4 180 Дж - енергия за повишаване температурата на 1 гр. 

вода от 14º C до 15ºC при налягане от 1 атмосфера. 

в) Kиловат час (kВтч) - Еквивалент на 3,6 x 106 Дж или 1 ГДж = 277.777 kВтч. Произведена 

или консумирана енергия в киловати за 1 час. 

г) Тон нефтен еквивалент  - Eквивалент на количеството произведена енергия при 

изгарянето на 1 тон нефт  - 41 868 kДж, което е приблизително 42 ГДж. Тази единица е 

полезна, ако се сравняват различни горива. 

1 т.н.е. = 11,63 MВтч = 41,868 GJ 

1.1.5.  Понятие  топлина   

Изменението на вътрешната енергия на една система е равно на извършената работа и 

обмененото количество топлина с други системи.  

Топлина на изгаряне на горивото е количеството топлина, получено при пълното изгаряне на 

обемна единица гориво. Топлината, отделяна при горенето на горивата, може да се използва 

като критерий за качеството им. Не всички горива отделят едно и също количество топлина. 

Количеството топлинна енергия, отделено при пълното изгаряне на единица маса от дадено 

гориво, се нарича топлотворна способност или топлина на изгаряне. Измерва се в J/mol. 

1.2. Енергия за домакинство  

1.2.1.  Консумираната енергия от един апартамент или сграда  

Изразходваната от една сграда или апартамент електрическа или топлинна енергия се 

измерва и отчита и това е основата на енергийната сметка. Например, един електромер в 

жилището измерва консумираната електрическа енергия, а един топломер – консумираната 

топлинна енергия, която се отчита от инкасатор или предава по електронен път, в случай, че се 

разполага с „умен“ уред за измерване.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Съществуват инсталации, които преобразуват един вид енергия в друг: например природен газ 

в гореща вода за отопление. Това е най-ефективно, когато се прави централизирано, а 

получената енергия се разпространява по всички стаи в сградата. Преобразуването на 

енергията може да бъде повече или по-малко ефективно, в зависимост от типа инсталация 

(котел) и системата за разпределение – радиатори и тръбна мрежа.  

Ако се вземат мерки и направят значителни промени в системата за преобразуване или 

системата на разпределение на енергията в сградата, те ще въздействат върху нивото на 

енергийното потребление. Например, ако котелът се замени с по – енергийно ефективен, т.е. с 

котел с по-високо КПД (коефициент на полезно действие) и разпределителната мрежа се 

изолира, то потреблението на енергия ще намалее. Това ще е резултат от намалените загуби 

на енергия, а не от по-ниска температура в стаите или от по-малкото използване на топла вода 

от обитателите. 

Киловатчас (кВтч) е измерителна единица, с която се измерва консумираната енергия. За да 

можем да боравим с консумираната енергия от различни енергийни ресурси, показанията 

трябва да са в една мерна единица. Литри, килограми и кубически метри трябва да се 

превърнат в киловатчасове.  

Таблицата по-долу показва общото енергийно съдържание на различните енергийни 

източници. За нуждите на пресмятане на потреблението в едно домакинство и при липса на по-

точни данни от сметките за консумираната енергия, могат да се използват данните за 

енергийното съдържание на горивата посочени по-долу.   

1.2.2.  Енергийно съдържание на различни източници на енергия   

Всеки енергиен източник разполага с различно енергийно съдържание (калоричност).  

Енергиен източник Енергийно съдържание                            

(калоричност), Q 

Природен газ (кг) 13,1 кВтч/кг 

Природен газ (м³) 9,3 кВтч/ м3 

Втечнен природен газ (кг) 12,55кВтч/кг 

Втечнен природен газ (л) 7,3 кВтч/л 

Нафта (кг) 11,75 кВтч/кг 

Нафта (л) 10 кВтч/л 

Дърва (кг)   3,88 кВтч/кг 

Черни каменни въглища (кг) 5,83  кВтч/кг 

Антрацитни въглища (кг) 8,58 кВтч/кг 

Кафяви въглища (л) 2,9  кВтч/л 

Таблица 1. Енергийно съдържание (калоричност) 

Пример за изчисляване на енергийното  съдържание в  киловатчас на природен газ: 

1 000 м3 природен газ = 1 000 м3 * 9,3 кВтч/м3 = 9 300 кВтч. 
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1.2.3.  Емисии на СО2 след м. Май,  2015 г.  

Вид енергиен ресурс/ 
енергия 

Коефициент ер 
Коефициент на 

екологичен 
еквивалент fi 

– g СО2/kWh 

Промишлен газьол и дизел 1,1 267 

Мазут 1,1 279 

Природен газ 1,1 202 

Пропан-бутан 1,1 227 

Черни каменни въглища 1,2 341 

Лигнитни/кафяви каменни 
въглища 

1,2 364 

Антрацитни въглища 1,2 354 

Брикети 1,25 351 

Дървени пелети, брикети и 
дърва 

1,05 43 

Топлина от централизирано 
топлоснабдяване 

1,30 290 

Електричество 3,0 819 

Таблица 2. Емисиите на СО2 от различни енергийни източници 

 

Фиг. 1: Екологичен еквивалент на енергоресурсите за отопление, кг CO2/МВтч 
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Пример за изчисляване на емисиите на СО2 от изгаряне на природния газ: 

9 500 кВтч природен газ * 202 гCO2/ кВтч = 1 919 000  гCO2= 1,92 т. СО2 

Пример за изчисляване на емисиите на СО2 от консумация на електрическа енергия по 

първична енергия:  

4500 кВтч ел. енергия * 819 г/ кВтч * 3 = 11 056 500 = 11,05 т. СО2 

2. Видове на топлообмен и свойства на материалите 

Топлообменът е процес, при който се осъществява пренос на топлина от тяло с по-висока към 

тяло с по-ниска температура. Топлообменът да се осъществи посредством: 

  топлопроводност (при твърди тела); 

  конвекция (при флуиди); 

  топлинна радиация   

2.1. Топлопроводимост   

Топлопроводимост е свойство на материята да пренася топлина. Пренасянето на топлина 

от по-топлите към по-студените части на едно тяло се нарича топлопроводност. Обратното 

свойство - да възпрепятства преноса на топлина, се нарича термично съпротивление. 

Преносът на топлина се извършва от областта с по-висока към областта с по-ниска 

температура чрез кинетичната енергия на атомите и затова плътните материали са по-добри 

проводници. Металите са с много висока топлопроводимост, като среброто е с най-висока. 

2.2. Конвекция  

Конвекцията е обмен на топлина чрез въздуха.  

Пример: Aко сложете ръката си върху огъня, чувствате топлина, защото въздухът е 

затоплен от пламъците.  

2.3. Топлинна радиация  

Топлинна радиация е обмен на топлина чрез електромагнитни вълни. Материалите отразяват 

почти цялата топлинна радиация, която получават. Дървото, например, отразява повече 

топлинна радиация от мрамора. Ето защо дървения под е по-топъл от мраморния.  

Пример: Слънцето излъчва топлинна радиация. Затова, когато пече, чувствате 

топлината върху кожата си, но когато слънцето е скрито от облак, не чувствате такава 

топлина. 

2.4. Топлопроводност  

Коефициентът на топлопроводност λ (ламбда) изразява количеството топлина, която 

преминава през даден материал - за 1  m² площ, за 1 секунда, през 1 m дебелина, при 1 градус 

разлика между температурите от двете страни на разглеждания материал.  

Този показател характеризира способността на всеки материал да пренася термична енергия 

под формата на топлина. Специфичната топлопроводност е константа за всички видове 

материали, освен за топлоизолациите. Колкото по-малка е стойността на λ, толкова по-добри 

топлоизолационни свойства има съответния материал.  Много често на опаковките на 

строителните материали е обозначено тяхното число на топлопроводност – λ.  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4
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Материал λ Вт/(м*K) Материал λ Вт/(м*K) Материал λ Вт/(м*K) 

Акрил 0,2 EPS (стиропор) 0,032 - 0,053 Минерална вата 0,032 - 0,050 

Азбест, свободно 

пакетиран 
0,15 Стиропор 0,033 Найлон 0,25 

Асфалт 0,75 
Изолация със 

слама 
0,09 Памук 0,03 

Бетон 2,1 Кожа 0,14 
Памук вълна 

изолация 
0,029 

Вода 0,58 Коркова дъска 0,043 
Изолация с 

пръст 
0,04 

Вълна 0,04 Мед 401 Фибростъкло 0,04 

Гипс или мазилка 0,48 Тухла 0,5 - 1,4 
Нишковидна 

изолация 
0,048 

Гранит 2,8 Хартия 0,05 Пеностъкло 0,045 

Дърво 0,09 - 0,19 Полиетилен 0.42–0.51 Стомана 48 - 58 

Желязо 80,2 Полипропилен 0.10–0.22 Стъкло 1,05 

Сух пясък 0,35 
Гипс,  мазилка, 

хоросан 
0,17 

Разширен 

полистирен 
0,03 

Стърготини 0,06 Талашит 0,15 PVC 0,19 

Шперплат 0,13 
Циментова 

замазка  
1,4   

Таблица 3. Коефициент на топлопроводимост λ за различни строителни материали 

1 Вт/(м*K) = 1 Вт/(м .0С) = 0.85984 ккал/(м.ч.0С) 

2.5. Топлопроводимост на въздуха  

Топлопроводимостта на въздуха е малка – λ = 0,0262 Вт/мК и той е добър "топло" изолатор. 

Зависимост на топлопроводимостта, специфичната топлоемкост и топлопроводимост на 

въздуха от температурата е описана в следващата таблица:   

Температура 

t - (°C) 

Плътност 

 ρ -(kg/m³) 

Специфична 

топлоемност,  

cp - (kJ/kg K) 

Топло-

проводимос

т λ - (W/m K) 

-100 1,980 1,009 0,0160 

-50 1,534 1,005 0,0204 

0 1,293 1,005 0,0243 

20  1,305 1,005 0,0257 
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40  1,127 1,005 0,0271 

60 1,067 1,009 0,0285 

80 1,000 1,009 0,0299 

100 0,946 1,009 0,0314 

Таблица 4. Топлопроводимост на въздуха 

2.6.  Коефициент на топлопреминаване  

В строителната физика коефициентът на топлопреминаване U се използва за характеризиране 

на топлопроводимостта на многослойните елементи. Различните стени, вертикални, 

хоризонтални и наклонени елементи се състоят от отделни слоеве с най-различни дебелини и 

материали, затова е необходимо да се определи топлопроводимостта на всеки елемент в 

зависимост от характеристиките и дебелините на съответните слоеве.  

Коефициентът на топлопреминаване U отчита количеството топлина, която преминава през 

ограждащите елементи - за 1 m² площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от 

двете страни на разглеждания елемент. Измерва се във [W/m².K] 

Изчислява се, като се вземат предвид поотделно дебелините и коефициентите на 

топлопроводност на всички материали, от които тези елементи са изградени. Колкото по-малка 

е стойността на U, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния елемент. 

Съществуващите съвременни стандарти за енергийна ефективност в сгради изиксват 

поставянето на минимум 10 см. изолация с цел достигането на нормативния коефициент на 

топлопреминаване < 0,28 W/(m²K), съгласно Наредба №7 за Енергийна ефективност на 

сгради. 

Видове многослойни елементи Обща 

дебелина 

Коефициент 

U W/(m2K) 

 

Външна стена – бетон, без 

изолация 

30 см 3,3 

 

Външна стена – тухла, без 

изолация 

30 см 1,40 

Външна стена – тухла с 5 см EPS 35 см 0,47 

Външна стена – бетон с 5 см EPS 35 см 0,65 

Външна стена – тухла с 8 см EPS 38 см 0,33 

Външна стена – тухла с 10 см EPS 40 см 0,28 

Дървена рамкова конструкция с 22 

см изолация 

25 см 0,19 

Нискоенергийна стена с 46 см 

изолация 

49 см 0,09 
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Таблица 5: Примерни стойности на коеф. на топлопреминаване при различни видове 

стени и различни дебелини на изолацията 

 

  ВС - Тип 1 d l R (U) 

    m W/mK   

  Ri     0,13 

1 Варопясъчна мазилка, вътрешна 0,02 0,7 0,028571 

2 Решетъчни тухли  0,25 0,52 0,480769 

3 Варопясъчна мазилка, външна 0,03 0,87 0,034483 

  
Re     0,04 

        
0,713823 

  Съпротивление от топлопреминаване R0 0,71382 

  Коеф. на топлопреминаване U,  [W/m2K] 1,40 

Таблица 6: Пример за изчисление на коеф. на топлопреминаване на външна тухлена стена– 

U  

Пример за изчисление на топлинни разходи:  

Да разгледаме 20 m² от стена, в която 15 m² е стена, а 5 m² са прозорци. 

 коефициент за стена U=0,35 W/m².K (строителство след 2009 г).  

 коефициент за прозорци U=1,7 W/m².K (строителство след 2009 г).  

 външната средномесечна температура за януари е -0,4°C.  

 в помещението поддържаме средна температура от +20°C.  

 температурната разлика  +20°C - (-0,4°C) = 20,4 K (където ”K”е градус келвин).  

Всеки час през тази стена ще преминават:  

0,35W/m²*K х 15 m² х 20,4°K = 107,1 W топлина. 

1,7/m²*K х 5 m² х 20,4°K = 173,4 W топлина. 

За месец януари през стената ще изгубите: 

107,1W х 24 ч. х 31 дни = 79,7 kWh топлина. 

173,4 х 24 ч. х 31 дни = 129 kWh топлина. 

Това ще ви струва:  

79,7 kWh x 0,176 лв/kWh  = 14,02 лв. 

129 kWh x 0,176 лв/kWh  = 22,70 лв. 

2.7. Изолационни материали  

Изолиращи (изолационни) материали – различните видове топлоизолация зависят от 

използваните изолиращи материали. Съществуват разлики между отделните топлоизолиращи 

материали и областите, в които е подходяща тяхната употреба.  

2.7.1.    Видове изолация  

а) Експандиран пенополистирол (EPS)  

Изкуствен полимер със затворена структура на решетка от пълни с въздух сферични частици - 

микропорест изкуствен органичен материал. 95% от обема на EPS  е въздух, затворен в сфери 
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от решетката на полимера . EPS системи са познати също така като стиропор, който се явява 

като най-разпространен в съвременното строителство материал. EPS изолацинните системи 

запазват физичните си свойства непроменени за период от 15-20 години при експлоатационни 

температури от -20°С до +50°С и циклично замразяване и размразяване. 

Качества: здравина, минимална деформируемост, ограничена паропропускливост и 

огнеустойчивост (клас В1). 

Използване на EPS за: 

 лепена външна фасадна изолация; 

 при вентилируеми окачени фасади; 

 като среден слой в двойни стени; 

 за покриви: прави, обърнати и скатни (наклонени); 

 под сутеренни плочи и др. 

 

EPS ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМИ 

Дебелина, d, mm 

Коеф. на 
топлопроводност  

Дебелина, d, mm 

Коеф. на 
топлопроводност  

λ, W/(m*К) λ, W/(m*К) 

d < 20 mm 

0,032 

40 < d < 100 mm 

0,032 

0,035 0,035 

0,040 0,040 

0,043 
0,045 

0,050 

20 < d < 40 mm 

0,032 

d > 100 mm 

0,032 

0,035 0,035 

0,040 
0,040 

0,053 

Таблица 7: Различни коефициенти на топлопроводност в зависимост от дебелината на 

изолацията 

б) Екструдиран пенополистирен-XPS 

Плоскостите от екструдиран пенополистирен е термоизолационен материал (XPS), произведен 

от полистирен и подходящи разбухващи вещества чрез процес на непрекъснато екструдиране , 

при който материалът се изтласква или издърпва през дюза (матрица) с исканото сечение и  

се оформя непрекъсната плоскост с желаната дебелина (20-100 mm).  

Качества:   

 високо и трайно термоизолационно свойство; 

 минимално водопоглъщане; 

 висока якост на натиск и стабилност на размери ; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8E%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 трудна възпламеняемост, отлична съвместимост със строителни материали като 

цимент, гипс, вар и пясък, добро сцепление/прилепване към бетонови и хоросанови 

покрития и мазилки.   

 

 

Използване на XPS за: 

•  топлоизолация под фундаментни плочи; 

•  топлоизолация под замаска, промишлени подове или покриви  

•  топлоизолация на стени тип "сандвич";  

•  вътрешна изолация на стени и плочи; 

 

Диаграма 3: Топлопреминаване през различни видове стени с вътрешна изолация, без 

изолация и с външна изолация 

XPS ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМИ 

ВИД 
Коеф. на топлопроводност  

λ, W/(m*К) 

непокрити 

0,025 

0,030 

0,040 

Обвити продукти от фини пяни 
без покритие 

0,025 

0,030 

0,035 

С водоустойчивo покритие 

0,025 

0,030 

0,035 

0,040 

Таблица 8: Различни коефициенти топлопроводност на XPS изолационна системи в 

зависимост от дебелината  

http://izolacii.org/index.php?m=320&lang=1&cat_izolacia=19825&zona_izolacii=1
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в) Каменна вата: 

Минералната (каменна) вата е естествен, неорганичен и минерален продукт на базата на 

базалтови минерали. Благодарение на влакнестата си структура, минералната вата, притежава 

изключително добри топлоизолационни свойства: 

Качества: -висока степен на абсорбиране на шумове и по- малка степен на отразяване на 

шума. 

г) Сандвич панели с изолация полиуретан 

Сандвич панелите с ядро твърда полиуретанова пяна са универсален и модерен продукт, 

който благодарение на добрата си топлоизолация може да бъде прилаган в сгради с различни 

работни условия. 

Полиуретанът е изолационен материал, състоящ се от два съставни компонента (полиол и 

изоцианат), между които протича химична реакция при смесване, и в зависимост от 

реакционното време на материала, той е готов за експлоатация до няколко минути след това. 

Химичната реакция протича в присъствието на катализатори и разпенващ агент. Продуктът е 

полиуретанова твърда пяна, която се характеризира със затворена клетъчна структура и 

плътност ρ=41 кг/m3. 

Както останалите леки полимери с клетъчна структура, полиуретанът има отлични 

топлоизолационни качества. Номиналният му коефициент на топлопроводност е λ=0,023W/m˚К, 

което го нарежда сред най-ефективните материали за топлоизолация. Сред основните 

предимства на този материал се нарежда и фактът, че той притежава добра устойчивост на 

компресия и стабилност на размерите при големи температурни граници – от -30˚С до + 80˚С. 

Изключително малкото му тегло, високата структурна якост и присъщата адхезия към металите 

правят полиуретана идеалният материал за сърцевина на сандвич панелите. 

 Намаляване на експлоатационните разходи 

 Рециклируем материал 

 Нулев потенциал за изтъняване на озоновия слой 

 Практически нулев потенциал за принос към глобалното затопляне. 

 

 

 
 

Снимка 1: Сандвич панел и тяхното приложени в промишлени сгради 

3. Климатична защита и ресурси  

3.1 Енергиен контекст 
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Парниковият ефект е естествен природен феномен, в който играят роля различни газове; 

главният, от които е CO2. Парниковият ефект е причина за поддържане на средна температура 

от 15 ° C  на повърхността на Земята чрез абсорбиране на топлинната радиация на слънцето.  

Ако го нямаше парниковия ефект, температурата на повърхността на Земята щеше да е -18 ° 

C.  

Част от слънчевата радиация, която преминава през атмосферата и достига земята, се 

излъчва обратно под формата на топлинна радиация. Тази топлинна радиация се абсорбира 

от парниковите газове и така се затопля атмосферата. Сегашното повишение на парникови 

газове води до по-висока абсорбция и по този начин до по-голямо повишаване на средните 

температури.  

3.2 Изкопаеми енергийни източници  

Въглищата се формират от мъртва растителна, органична материя, превърната в торф. В 

световен мащаб въглищата са най-разпространения източник за генериране на енергия, 

особено за ел. енергия. Това е силно замърсяващ източник на енергия, защото  е съставен 

предимно от въглерод (емисии CO2). Познатите ресурси ще бъдат изчерпани до 2207. 

Нефтът е течност, изградена от органични вещества, намиращи се между скални слоеве. 

Повечето от течните горива в света като бензин, дизел, газ идват от нефта. Нефтът е вторият 

най-използван източник на енергия в света. Познатите ресурси ще бъде изчерпани до 2042. 

Природният газ е газ на органична основа, който може да бъде намерен в пропускливи скални 

пластове. По-голяма част от природния газ се формира по два начина: биогенен и термогенен. 

Биогенния газ се сформира от микроорганизми в блата, сметища и плитки наслагвания. 

Надълбоко в земята, при по-високи температура и налягане и от заровени органични вещества, 

се сформира термогенния газ. Природният газ е третият най-разпространен източник на 

енергия в света. Познатите ресурси ще бъдат изчерпани до 2064. 

Уранът е радиоактивен метал, който се намира дълбоко в земята и в земната кора. Голяма 

част от тези запаси, обаче, са неизползваеми. В последно време се употребява все повече за 

производство на ел. енергия, въпреки че трагедията във Фукушима забави това развитие. 

Процесът  е с ниски емисии на CO2, но радиоактивният отпадък е проблематичен. Няма начин 

да се избегне радиоактивността в процеса и отпадъците от него се заравят без пълни гаранции 

за сигурност.  Познатите ресурси ще бъдат изчерпани до 2049. 

3.3 Енергия от възобновяеми енергийни източници  

Фотоволтаична слънчева енергия, която се образува от превръщането на светлина в ел. 

енергия чрез полупроводници. Слънчевата батерия, наричана също слънчева клетка, слънчев 

елемент, фотоклетка, фотоелемент, фотоелектричен преобразувател, е полупроводниково 

устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа..Това един от най-

екологичните начини за добиване на електрична енергия. Генерираната ел. енергия може да се 

ползва или на момента, или да се складира в слънчеви батерии.   
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Снимка 2: Фотоволтаични панели с приложение битови сгради 

Слънчево термалната енергия  се образува от превръщането на слънчева радиация в 

топлинна енергия. Тази енергия може да се използва директно за загряване на вода чрез 

соларни инсталации за БГВ, отопление или индиректно за ел. енергия като образува пара, 

която задвижва генератори.  

 

Снимка 3: Слънчева топлоелектрическа централа  

Енергия на водата: използва движението на водата директно във ВЕЦ или превърната в ел. 

енергия чрез турбини. Обикновено язовира задържа водата и като се напълни достатъчно, 

водата се пуска и задвижва турбини, които генерират ел. енергия. Повече от 16% (500 ТВч) от 

електрическата енергия в Европа се генерира чрез ВЕЦ.  

 

Снимка 4: Водна електрическа централа  
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Геотермална или „топлина от земята” е енергия за, чийто добив са необходими сондажи в 

земята, с цел да се достигне  необходимата температурата. Почти навсякъде плиткият 

подпочвен слой или горните 3 м от земната повърхност поддържат постоянна температура 

между 10° и 16°С. Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за 

отопляване и охлаждане на сгради. Една система с геотермална топлинна помпа се състои от 

топлинна помпа, въздухопровод и топлообменна система - система от тръби, заровени в 

плиткия почвен слой близо до сградата. 

През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във 

входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва 

топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През лятото отнеманата от 

входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла 

вода. 

Геотермалната енергия се използва широко в редица страни за отоплението на сгради 

(Швеция и Финландия), както и за производството на електрическа енергия (Исландия). 

 

Снимка 5: Пример за геотермална инсталация 

Биомасата е  най-старият източник на енергия, който се използва за отопление, готвене или 

производство на ел. енергия. Счита се за възобновяем ресурс, ако добивът на материал не 

надвишава скоростта на растеж на биомасата.  

 

Снимка 6: Пелети от биомаса 
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Вятърната енергия  използва вятъра, за да произвежда ел. енергия посредством турбина, 

която захранва генератор за производство на ел. енергия. Европа може да задоволи 61% от 

продукцията си на ел. енергия с вятърна енергия.  

 

Снимка 7: Пример за вятърна инсталация 

3.4 Понятие за енергийна консумация и  енергийна ефективност 

3.4.1 Енергийна  консумация в домакинство  

Диаграмата по-долу показва  разпределението на енергийното потребление в едно 

домакинство в България.  

 

Диаграма 7:  Средно потребление на енергия в домакинствата в България, 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив 

3.4.2 Енергийна ефективност и 3-те стъпки за намаляване на енергийната 

консумация  

Първа стъпка: Енергийният разум е метод за намаляване на потреблението на енергия чрез 

промяна на поведението. Този метод избягва прахосването. Това е първият и най-лесен начин 

да се намали консумацията на енергия и вода.  

Втора стъпка:  Намаляване на  потреблението на ел. енергия и вода чрез  подобряване 

ефективността на уредите. Това е втория  начин да се  подобри  енергийната ефективност и да 

се намалят емисиите CO2.  

отопление
50%

затопляне на вода
23%

осветление и 
малки уреди

10%

охлаждане 
(хладилник)

8%

готвене
4%

други
5%

СТРУКТУРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ 
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Трета стъпка:  Намаляване на потреблението на енергия чрез правилния избор на източник за 

отопление. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Това е третата 

стъпка към подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2. 

 

Пример с лампа : Първата стъпка е да се спести енергия чрез рационално поведение, като 

систематично се изключва лампата, когато не е необходима. Втората стъпка е да се 

замени традиционната лампа с енергийно ефективна такава, която използва поне 5 пъти 

по-малко енергия. Последната стъпка е светлината от лампата да се произвежда от 

слънчева енергия. 

Производството на енергия за отопление на домакинство от възобновяеми енергийни 

източници,  намаляване на  потреблението на ел. енергията и водата от домакински уреди  и 

промяна на поведението са основните стъпките за намаляване на цялостната консумация на 

енергия и намаляване на риска от попадане в енергийна бедност.   

3.5 Топлинен контрол  

3.5.1 Фактори за топлинен комфорт в жилища  

Топлинен комфорт: чувство на комфорт за тялото според външната среда.  

Идеалната стайна температура  е 19÷20 градуса. 

Термична устойчивост: способността на даден материал да забави загубата на топлина 

между топла и студена среда.  

Термична изолация: предотвратява загубата на топлина. Изолиращите материали имат 

добра термична устойчивост и задържат топлината в затворена среда.  

Топлинният комфорт зависи от обмяната на топлина между човешкото тяло и заобикалящата 

го среда. Този обмен зависи от 6 фактора, които са разделени в 2 групи.  

 1 група - фактори на заобикалящата среда: температура на въздуха, скорост на 

въздуха, влажност, температура на стената. 

 2 група - индивидуални фактори: ниво на активност, термична устойчивост на дрехи. 

Фактори  от първа група:  

Температурата е свързана със субективни усещания за топло и студено, а количествено се 

измерва с термометри, които могат да бъдат калибрирани да показват температурата в най-

различни температурни скали. 

Температура в стаята: 

Необходими температури за чувство на комфорт в жилището: 

 18 °C в спалнята, за да се спи добре 

 19 °C в кухнята и всекидневната 

 22 °C в банята 

За топлинния комфорт е важна температурната разлика между температурата на въздуха в 

стаята и температурата на външната стена. Голяма разлика означава, че термалната 

устойчивост на стената е лоша. 

За чувство на комфорт са необходими: 

 разликата в температурите на стайния въздух и външната стена не трябва да е повече 

от 3 °c; при много силна радиационна асиметрия се наблюдава дискомфорт. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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 по същия начин, температурен градиент (температурната разлика между температурата 

на главата и тази на краката) не трябва да е повече от 3°c. при стандартното отопление 

най-затоплената част от въздуха се издига към тавана, а най-хладната слиза към пода и 

се наблюдава  дискомфорт. 

Вентилация: 

Въздухът в жилището трябва постоянно да се обновява, за да: 

 осигури нуждите от свеж въздух и кислород; 

 отстрани допълнителната влага от нашите дейности; 

 премахне миризмите и замърсителите. 

Скорост на въздуха: 

Колкото по-бързо се движи въздуха в едно помещение, толкова по-висока стайна температура 

е нужна, за да се осигури комфорт: 

 при скорост на въздуха от 0.15 м/сек, температурата на комфорт е 21° c; 

 при скорост на въздуха от 1 м/сек, температурата на комфорт е 25 ° c 

В стари, неизолирани къщи, вентилацията се контролира по- трудно. Там скоростта на въздуха 

е по-голяма, което създава чувство на дискомфорт.  

Влажност: 

Основните източници на влага в едно жилище са домашните дейности (къпане, миене, пране, 

сушене на дрехи, дишане, т.н.) . 

Отежняващи фактори: 

 прекалено потребление на вода; 

 неадекватно отопление; 

 заграждане на входове или средства за проветряване; 

 лоша термална устойчивост на стените (при ниска температура, въздухът се кондензира 

по-лесно, като влезе в контакт със стените. 

Идеалното ниво на влажност е между 40% и 60%. 

Последици от ниска влажност (под 30%): 

 повишаване на статичното електричество; 

 повишаване на дискомфорта и дразненето от цигарен дим (миризмите са по-осезаеми); 

 повишаване на концентрацията на прах във въздуха, което може да повиши нивото на 

бактерии във въздуха и да доведе до заболявания на дихателните пътища. 

Последици от високата влажност (над 70%):  

а) Видими ефекти по жилището, като: 

 капене на вода от и под прозорците; 

 влошаване на състоянието на стените и образуване на мухъл (особено в ъглите и в 

най-студените части); 

 липса на уют, висока консумация на топлинна енергия  

б) Видими последици за здравето:  



21 | стр. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1800-
1914г. 

1915-
1974г.

1974-
1988г.

1988-
1997г.

1977-
2000г.

2000-
2005г.

2005-
2012г.

2012-…г 
.

кВтч/м2 год 160 375 250 200 140 125 80 50

160

375

250

200

140
125

80
50

Година на изграждане 

Референтно енергопотребление на жилищата според година на 
изграждане 

кВтч/м2 год 

 влажността стимулира появата на организми, които обичат топли и влажни места (като 

хлебарки например); 

 мухълът причинява алергии  

 

Бебетата и децата са особено уязвими към заболявания на дихателните пътища, заради 

по-слабите си бели дробове.  

Справяне с влажността: 

 проветрявайте помещенията;  

 не блокирайте входовете и изходите за въздух;  

 не сушете дрехите си в помещенията;  

 проветрявайте особено, когато готвите, къпете се или правите друго, което ще отдели 

водна пара;  

 отоплявайте помещенията адекватно (това намалява риска от кондензация и „изсушава” 

въздуха). 

Фактори от втора група:  

Индивидуални фактори:  ниво на активност, термична устойчивост на дрехи 

Примери: 

 в легнало положение човешкото тяло отдава 45 Вата на квадратен метър ; 

 по време на физическа активност човешкото тяло отдава 175 Вата на квадратен метър. 

3.6 Загуба на топлина чрез обвивката на сграда   

Топлинните нужди на жилището според годината на построяване са отразени в диаграма по-

долу: 

Диаграма 8: Референтно енергопотребление на жилищата според година на изграждане 
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Топлинни нужди на домакинства в многофамилни сгради: 

В жилища, където живеят много семейства, енергийното потребление е различно от жилища с 

по-малко обитатели. Всяко жилище има ориентация и местоположение в сградата. 

Потреблението се мени според ориентацията (южно изложение, заобиколено от други 

жилища). Жилище със северно изложение, което е на последния етаж, например, изразходва 

повече енергия от жилище с южно изложение и заобиколено от други жилища. Тези разлики са 

още по-големи, ако жилището няма изолация. 

Основни източници на загуби в неизолирани сгради 

Топлинни загуби в неизолирани сгради: 

 покрив : около 25 до 30% от топлинните загуби; 

 стени: около 20 до 25% от топлинните загуби; 

 вентилация и инфилтрация: около 20 до 25% от топлинните загуби; 

 прозорци : около 10 до 15% от топлинните загуби; 

 термомостове: около 5 до 10% от топлинните загуби 

Термомостове 

В ограждащата конструкция на всяка сграда има елементи с по-висока топлопроводимост. Те 

са заложени на проектно ниво или се появяват в процеса на строителството.  

• термомост се появява при: ъгли и ръбове, връзка на стената с тавана, връзка между две 

стени или връзка между стена и под; 

• термомостовете увеличават разходите за отопление, както и вредните емисии в 

атмосферата; 

• повишават риска от: кондензация, поява на плесени и гъби; увреждане на 

конструкцията; естетични проблеми;  

• загуби през термомост: около 5 до 10 % от топлинните загуби 

 

  

Диаграма 9: Топлинни загуби през термомостове 

Био-климатични сгради 

Био-климатичната архитектура се опитва да намери допирна точка между конструкция, 

поведение на потребителите и климатичните условия. Био-климатичните сгради взимат под 

внимание околната среда и се опитват да елиминират негативните ефекти. Например, 

зеленината създава естествена защита срещу студените ветрове и лятното слънце.  
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Ориентация-  Естественият поток от слънчева светлина зависи от изложението на 

помещенията. Помещение с южно изложение ще има по-малки нужди за отопление от 

помещение със северно изложение.   

При био-климатичното строителство стаите, където се прекарва най-много време (хол и кухня) 

са с южна ориентация; части, които служат като „буфери” (стълби, килери, входове) са със 

северна ориентация; за другите стаи североизточна или югозападна ориентация е 

предпочитана.  

Компактност-  Понятието за компактност комбинира представите за компактност и плътност. 

Колкото по-компактна е сградата, толкова по-малко от нейната повърхност е изложена на 

топлинни загуби. Най-добра топлинна ефективност дава сграда с формата на куб.  

4. Енергийна бедност  

Определение за енергийна бедност  

Едно домакинство се счита за енергийно бедно, ако среща затруднения да задоволи основните 

си енергийни нужди. Енергийно бедните домакинства харчат за енергия непропорционално 

голяма част от дохода си - повече от 10%, за да задоволят енергийните си нужди. Друго 

определение, което е често използвано в ЕС е: домакинство, което харчи за енергия два пъти 

над медианата за разходи за енергия на национално ниво.  

Енергийната бедност може да се причинява от взаимодействието на различни фактори:   

 нисък доход, който е свързан с бедността като цяло  

 високи цени на енергия, включително използване на сравнително скъпи източници на 

енергия (ел. енергия например)  

 лоша енергийна ефективност на дома – липса на изолация, стари и неефективни 

системи за отопление.  

Между  50 и 125 милиона души в Европа се считат за енергийно бедни. 

В България за енергийно бедно домакинство се счита домакинство, което отговаря на 

критериите за получаване на  социални помощи за отопление.  

Как се идентифицират хора в енергийна бедност? 

Индикатори за потенциални енергийно бедни домакинства: 

 нисък доход; 

 затруднения в плащането на сметките за енергия; 

 стари жилища, на които не е направен необходимия ремонт; 

 недостатъчно ниво на отопление, причинено от липса на отопление, липса на изолация 

или неефективна система за отопление ; 

 следи от влага или плесен, които са отражение от лошото състояние на сградата и/или 

липса на отопление; 

 стари и неефективни уреди.  

Важно е да се направи разлика между ситуация на енергийна бедност и нехигиенична среда. 

Във втория случай трябва да се уведомят съответните органи, които имат право да се намесят 

4.1.1  Последици от енергийната бедност  

Финансови последици: 

 използване на помощи или други механизми за подпомагане; 
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 задлъжнялост; 

 използване на средства, които иначе биха отишли за храна, образование, 

здравеопазване, т.н.;  

 създаване на ограничения, което може да доведе до  други проблеми.  

Последици от ограничен достъп до технологии 

 изгаряне на некачествените твърди горива в ниско-технологични уреди за отопление;  

 замърсяване на околната среда с нискокачествени твърди горива; 

 лошо отопляваното жилище е влажно и нездравословно за живеене; 

Последици от влажността: 

 влошено техническо състояние на жилището; 

 развитие на плесен; 

 нехигиенични условия 

Здравни последици: 

Студената среда е не само предпоставка за развитие на заболявания, но и води до 

многобройни негативни последици:  

 

 тялото трябва да работи по-усилено в студена среда, за да поддържа нормалната си 

вътрешна температура. това води до умора; 

 студът е предпоставка за кихане и течащ нос, които могат да улеснят 

разпространението на вируси. 

 потенциалният ефект върху развитието на заболяванията са:  

 Заболявания на дихателните пътища; 

 Заболявания на сърдечносъдовата система; 

 Артрит и свързаните с него последици; 

 Депресии  

Също така, някои стари и неефективни уреди, като печки на някои горива могат да причинят 

вредни емисии на въглероден оксид. Ако те са комбинирани с лошо проветряване, това може 

да доведе до отравяне и дори до смърт.  

 

Въглеродният оксид е безцветен газ без мирис. Образува се в резултат на непълното горене 

на дърва, въглища, газ, бензин и други горива. Бедните домакинства са в повишен риск от 

натравяне с въглероден оксид, поради лошото състояние на уредите и недостатъчната 

вентилация, причинени от опитите им да спестят средства.  

4.1 Финансови инструменти за подобряването на енергийната ефективност в България  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Съществуващ финансов механизъм е „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за 

допустимите сгради до достигането на минимум енергиен клас “C”. По тази програмата се 

финансират мерки за реализирането на енергоефективни технологии в многофамилни 

жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство и 

едроплощен кофраж. Програмата предоставя финансова подкрепа не само за изпълнението на 

енергоспестяващите мерки, но също за допълнителни конструктивни дейности, разработването 
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на технически проект и енергийно обследване на сградата, авторски и строителен надзор, 

както и разходите, свързани с получаването на необходимите разрешителни документи.  

За повече информация: http://mrrb.government.bg/  

ПРОГРАМАТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ДОМА 

Една от най-успешните кредитни линии за подобряване на енергийната ефективност в 

домакинства и многофамилни сгради, изпълняваща се в България е REECL (Програмата за 

кредитиране на енергийната ефективност в дома). Програма REECL предоставя на 

домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от 

предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна 

финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки. Кредитната линия финансира 

до 20 % за различни енергоспестяващи мерки. В периода септември 2006 г. до септември 2014 

г. са раздадени над 50 000 кредита на обща стойност 27,7 милиона евро. Сред най-

разпространените енергоспестяващи мерки е покупката на енергоспестяваща дограма, за 

което са отпуснати над 22 700 кредита, следвана от покупката на климатични инсталации и 

изолация. Очаква се през септември 2015 г. програмата отново да бъде отворена.  

За повече информация за програмата: http://www.reecl.org/bg/  

ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

Целевата помощ за отопление, администрирана от Министерството на труда и социалната 

политика, е единствената съществуваща програма, предоставяща директна подкрепа за 

уязвими домакинства. Програмата предоставя финансова подкрепа за покриване на сметките 

за централно отопление, електричество, въглища, дърва и природен газ. Всички домакинства с 

доходи за последните 6 месеца, по-малки от диференцирания минимален доход, са допустими 

за получаване на помощ за отопление. За да бъде получена помощта, кандидатстващото 

домакинство трябва да задоволи допълнителни условия, в т.ч. да не са продавали недвижимо 

имущество през последните 5 г. и да не са пътували зад граница на собствени разноски през 

последните 12 месеца. Размерът на социалната помощ се базира на паричния еквивалент на 

450 кВтч електрическа енергия, като 300 кВтч дневна тарифа и 150 кВтч нощна по цени на 

електроенергията в началото на отоплителния сезон.  Помощта се отпуска за период от 5 

месеца - 1 ноември до 31 март. Целевата помощ за отопление в момента попада под 

юрисдикцията на Министерството на труда и социалната политика, което има широка мрежа от 

офиси за разпределяне на помощта и поддържа база данни на уязвими потребители. През 

2013г. са подпомогнати 251 876 домакинства, като всяко получава общо 328,60 лв за целия 

отоплителен сезон. 

Контакти: Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Пловдив, адрес: бул. „Руски“ №13, тел.: 

032/ 62-89-81 

ФОНД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“ 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е единствената специализирана 

институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност 

в България. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ предлага на българския 

бизнес, публичния сектор и индивидуални клиенти следните продукти в сферата на 

енергийната ефективност: 

• Ниско лихвени кредити; 

• Частични кредитни гаранции; 

• Портфейлни гаранции 

За повече информация за програмата: http://www.bgeef.com/ 

http://mrrb.government.bg/
http://www.bgeef.com/


26 | стр. 
 

37%

1%

2%

8%

0%

53%

Структура на потреблението на домакинства  по горива и 
енергии

дърва&въглища

биогорива

Пропан-бутан

ТЕЦ

Природен газ

Eлектроенергия

5. Отопление  

5.1. Източници на енергия за производство на топлинна енергия на национално 

ниво  

Източници на енергия, използвани за генериране на топлинна енергия на национално ниво: 

 Нафта: 7.1% 

 Газ: 49.9% 

 Въглища: 41.4% 

 АЕЦ: 1.6% 

5.2. Енергийно потребление за отопление в домакинства  

В едно средностатистическо жилище енергийното потребление за отопление е около  10 МВтч 

годишно или  125 кВтч/м2 . Общото енергийно потребление, включително за топла вода, 

готвене и други нужди е 170 кВтч/м2  на година. 

53% от домакинствата използват електрическа енергия за отопление, 37,2% - дърва и въглища  

8% - ТЕЦ,  2% -биогорива, 1% пропан бутан, и под 1 % - природен газ.   

 

Диаграма 10: Потребление на горива и енергии в домакинства 

Разпределението на  енергийното потребление  по енергии и горива е следното:  дърва и 

въглища - 52,6 %  електроененергия -  38,5 %, природен газ - 2,4 %-, природен газ за централно 

отопление - 6,5 %   

5.3. Цени на горива и енергии 

Цените на различните горива и тяхната калоричност: 

 Нафта: 1 494 лв./тон 

 Газ: 0.11 лв./Nm³   

 Централно отопление: 90 лв./МВтч 

 Дърва: над 70 лв./м3 

 Въглища: 165-290 лв./тон 

 Модерна биомаса: 360 лв./тон 
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Гориво Калоричност 
Специфична цена на 

топлинната енергия 
Цена на горивото 

Сух калиброван чипс 

 

4.88 кВтч/кг 0.047 лв/кВтч 200 лв/т 

Дървесен чипс на 

разстояние 60 км 

 

3.14 кВтч/кг  0.052 лв/ кВтч  115 лв/т 

Дърва за огрев 3,88 кВтч/кг  0,07 лв/ кВтч  145 лв/т 

Лигнитни въглища 

(брикети) 

3.72 кВтч/кг  0.067 лв/ кВтч  175 лв/т 

Кафяви въглища 

 

2,9 кВтч/кг  0.081 лв/ кВтч  230 лв/т 

Дървесни пелети на 

разстояние 60 км 

 

4.66 кВтч/кг  0.084 лв/ кВтч 360 лв/т 

Природен газ 

 

13,1 кВтч/кг  0,14  лв/ кВтч  919 лв/1 000nm3 

Електроенергия– микс 

дневна / нощна 

 

1.00 кВтч  0.18 лв/ кВтч 0.18 лв/ кВтч 

Дизелово гориво за 

отопление 

11.6 кВтч/кг  0,20 лв/ кВтч 2057,4 лв/т 

Таблица 9. Специфична цена на топлинна енергия за 2015 г. 

5.4. Избор на стайна температура и потребление на топлинна енергия 

Изборът на стайна температура влияе върху потреблението на топлинна енергия. 

Стая/ помещение Препоръчителни стайни 

температури 

Всекидневна 20° ÷ 22°C 

Кухня 18° ÷ 20°C 

Спални 18° ÷ 20°C 

Коридор 16° ÷ 18°C 

Таблица 10. Препоръчителни стайни температури 

Важно е да се вземе под внимание, че възрастни и болни хора чувстват студа по-силно от 

останалите.  

5.5. Отопление с електрическа енергия и сформиране на сметката за ел. 

енергия 

Цена на консумираната електрическа енергия за отопление  

Стойността за консумираната ел. енергия за отопление влиза в общата месечна сметка за 

консумирана ел. енергия от домакинството.    

Цените за електрическа енергия за град Пловдив:  
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• Ел. енергия: 0,20582 лв/кВтч, (дневна тарифа), 0.11687 лв./КВтч (нощна тарифа) – цени 

влезли в сила от 30.06.2014 г.  

5.6. Най-използваните системи и уреди за отопление: 

• локални котли на твърди горива (дърва и въглища); 

• камини и печки на твърди горива; 

• климатици; 

• конвектори; 

• калорифери; 

• радиатори: маслени, водни, сухи (въздух); 

• акумулиращи печки 

• централно отопление от тец; 

• газови уреди за отопление; 

• нафтови печки - изключително рядко 

 

5.6.1.   Отоплителни системи и уреди на твърди горива (въглища и дърва ) 

Основни видове отоплителни системи и уреди, изгарящи твърди горива:  

 Локални котли на твърди горива (дърва и въглища); 

 Камини и печки на твърди горива. 

Таблица 11. Сравнение на цените за отопление с различни видове твърди  горива 

5.6.2.   Електрически уреди за отопление  

Традиционни електрически  уреди за отопление: 

Вид гориво Уред КПД Количество Енергийно 

съдържание 

Произведена  

енергия 

Цена/ 

год. 

Цена/ 

МВтч 

% т/год МВтч/т МВтч/год лв/год лв/МВтч 

Въглища 

„Донбас „ 

Печка 60 2,4 7 10 857 86 

Въглища 

„Перник“ 

Печка 50 4,0 5 10 880 88 

Брикети от 

въглища 

Печка 50 5,7 3,72 10 670 67 

Дърва Печка 50 2,5 3,8 10 700 70 

Еко брикети Камина 70 3,2 4,5 10 890 90 

Пелети Камина 90 2,2 4,66 10 840 84 
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 Калорифери; 

 Радиатори:  маслени, водни, сухи (въздух); 

 Акумулиращи печки; 

 Климатици  

 

Уреди за отопление Инсталирана 

мощност, Вт 

Калорифер  2000 

Конвектор 2400 

Ел. печка 2000 

Акумулираща печка 3000 

Климатик 9000 btu 950 

Климатик 12 000 btu 1250 

Климатик 18 000 btu 1750 

Климатик 24 000 btu 2600 

Таблица 12. Инсталирана мощност на най-разпространение ел. уреди за отопление 

Имайте в предвид, че климатиците са модерни отоплителни съоръжения, които 

консумират между 3÷4 пъти по-малко електроенергия в сравнение с енергията, която 

внасят в отопляемото/ охлажданото помещение.  

За разлика от тях отоплителните уреди като ел. печка, акумулираща печка, конвектор и 

калорифер консумират толкова ел. енергия колкото енергия за отопление отдават. 
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5.6.3. Отопление от ТЕЦ и сметка за топлинна енергия 
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Снимка 1: Образец на сметката: 

 

Съдържание на сметката: 

 име и адрес на получателя и доставчика 

 абонатен номер № -под този номер купувачът е регистриран като абонат в 

информационната система на  доставчика на топлинна енергия.  

 топлинна енергия за месец – всички стойности в това поле се отнасят за посочения 

месец. Това е периода между две отчитания на търговския уред (общия топломер) в 

абонатната станция на сградата. 

 енергия за отопление – Общото разпределено количество енергия за отопление на 

съответния имот за посочения период, състоящо се от: 

 сградна инсталация (кВтч) - припадащата за съответния имот част от енергията, 

отдадена от сградната инсталация; 

 отопление на имота (кВтч) - разпределеното количество енергия за отопление на 

имота. 

  В графа „количество” е посочено количеството топлинна енергия за отопление на 

 съответния абонат.  

 В графа „единична цена” е посочена цената за 1 кВтч.  

 В графа „сума” е посочена сумата, която съответния абонат дължи за отопление. 

 Сумата се получава, като се умножи количеството топлинна енергия по единичната 

 цена. 

 енергия за подгряване на вода – Дължимата сума се получава, като се умножи 

количеството вода по специфичния разход на топлинна енергия за подгряване на 1 

куб.м вода и по единичната цена на топлинната енергия. 

 

Количеството топла вода се определя по един от следните начини:  

 

 по отчет (куб.м) - количеството изразходвана топла вода, отчетено по показания на 

индивидуалните водомери за съответния период. 

 на база (куб.м) – прогнозно месечно потребление на абоната, определено въз основа на 

средномесечната консумация за предходния период. 

 на база брой потребители (куб.м) – при липса на водомер се прилага норма за разход 

140 литра (0,14 куб.м) на обитател за едно денонощие. В този случай, количеството 

изразходвана топла вода се определя като броя на обитателите се умножи по 140 литра 

и по броя на дните през отчетния период, в които е имало подаване на топлинна 

енергия за топла вода. 

 водомери / при норма за разход: 0,14 куб.м за 1 потребител за 1 денонощие 

Това поле може да съдържа два типа реквизити: 

- показанията на водомерите /колкото бройки са монтирани в имота/,  съответстващи на 

отчета или по прогнозно месечно потребление на топла вода в куб.м  

- 0364-0368   

- 0000-0000  

/общо 4 куб.м за съответния период/ 
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- норма за разход на гореща вода на обитател за едно денонощие, при липса на 

водомери.  

 разход на топлинна енергия за подгряване на 1 куб.м вода – Изчислява се в 

съответствие с чл. 69, ал.2 от Наредбата за топлоснабдяване. Количеството топлинна 

енергия, необходима за подгряване на 1 куб.м вода включва и технологичните разходи по 

сградната инсталация – собственост на потребителите. За инсталации без топлинна 

изолация на тръбопроводната мрежа разхода на топлинна енергия за подгряване на 1 

куб.м вода е по-висок. 

 обща дължима сума – Това е сумата, която абонатът дължи за отчетния период, 

включително ДДС. 

Цената на топлинна енергия от ТЕЦ за 2014 г. е  75,62 лв без ДДС /МВтч   

5.6.4. Потенциални спестявания и съвети за икономично отопление  

Потенциални спестявания: 

 поставяне на уплътнители на прозорци: потреблението на топлинна енергия се 

намалява между 3-7%; 

 изолиране на външни стени: потреблението на топлинна енергия се намалява над 30 

%; 

 поставяне на изолация на покрива потреблението на топлинна енергия се намалява с 

ок. 40 %. 

 Поставяне на нова енергоспестяваща дограма – намаляване на топлинните загуби с 

до 25 % 

Съвети за икономично отопление 

 изберете икономичния начин на отопление:  екологичния начин на отопление с ВЕИ 

(пелети) е с 40 % по-евтин спрямо отоплението с влажни дърва и/или въглища ;  

 използването на ел.енергия за отопление с калорифери, духалки, ел. радиатори е най-

скъпият и неефективен начин на отопление; 

 по-добре е да се намали температурата в стаите, когато не се използват, отколкото да 

се изключва отоплението и след това  да се затоплят отново; 

 важно е да се затворят вратите между отопляемите и неотопляемите помещения; 

 за да се предотврати драстичното охлаждане, щори и завеси трябва да са спуснати 

през студените нощи; 

 завесите пред вратите и прозорците намаляват загубата на топлина; 

 трета степен на вентила на радиатора осигурява около 20 градуса стайна температура; 

 радиаторите не трябва да са покрити със завеси ; 

 пред радиаторите не трябва да се поставят мебели, а върху тях - да се слагат дрехи и 

други предмети; 

 зад радиаторите могат да се поставят рефлектиращи панели или фолио, които 

увеличават ефективността на радиатора; 

 намаляването на стайната температура с 1 градус спестява около 6 % енергия; 

 настройка на по-висока температура на радиатора не означава по-бързо затопляне на 

стаята; 

6. Вентилация и проветряване 
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В България масово в жилищни сгради липсват проектирани и инсталирани вентилационни 

системи. Проветряването на жилищата се осъществява предимно чрез отваряне на прозорци  

и балконски врати 

Състоянието на вътрешното пространство би трябвало да бъде винаги комфортно за 

обитателите на сградата. 

Хигиенният минимум за вентилация в повечето случаи е осигурен чрез естествено протичане 

на въздуха през неуплътнените пространства на прозорците и вратите. Необходимо е 

периодично проветряване на стаите, най-добре за кратко време и при пълно отваряне на 

прозорците 

За появата на мухъл е необходима влажност от 65-85%. Обикновено мухъл се появява в изби, 

бани, рамки на прозорци, около климатици и студени стени, където може да се образува 

конденз. Студените стени са предимно около термомостовете. Термомостовете се появяват на 

места, където има значителни външни топлинни потоци като при ъгли, при тераси, около 

прозорци и в ъглите на сградата. В частност мухъл може да се развие и на места, където 

студените стени са блокирани от рафтове, които възпират обмяната на въздух. 

Едно средностатистическо домакинство допринася за отделянето на около 10 литра вода в 

околния въздух на ден. По-големият процент е от къпане и готвене; малка част идва от 

дишане. Друг източник на вода във въздуха е наличието на растения в стаята. Водата, 

използвана за поливане, в крайна сметка се отделя и във въздуха.  

6.1. Естествена вентилация в домакинството  

Времето, необходимо за правилно естествено проветряване и осигуряващо пълна промяна на 

въздуха в стаята е описано на картинките по-долу. Продължителността зависи от избрания 

метод на вентилация.   

                    A                            B                          C                           D                             E 

 

           1-5 минути       5–10  минути         10-15 минути          15–30 минути      30–60 минути 

A – Проветряване с широко отворени прозорци и врати;  

B – Проветряване с широко отворени прозорци; 

C – Проветряване с малко отворени прозорци;  

D – Проветряване с частично отворени прозорци и широко отворени врати;  

E – Проветряване само с частично отворени прозорци. 

 

6.2. Съвети за проветряване  

 не оставяйте прозорците открехнати дълго време; по-добре е да се отворят напълно  за 

няколко минути, така че да се образува течение; 

 преди проветряване, изключете отоплението; 

 проветрявайте веднага след готвене и къпане; 
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 ако сушите прането си вкъщи, проветрявайте стаята, където го сушите и дръжте вратата 

на стаята затворена, така че влагата да не отива в другите помещения. 

7. Електрическа енергия   

През 2007 г., енергийният микс на страната изглеждаше по следния начин: 

 Въглища: 49% 

 Ядрена енергия: 38% 

 Природен газ: 2% 

 Суров нефт и дестилати: 1% 

 ВЕИ: 10% 

7.1.  Разпределение на потреблението на ел. енергия в домакинство   

Разпределението на потреблението на електрическа енергия зависи основно от начина на 

отопление.  Ако отоплението е на ТЕЦ, природен газ, въглища дърва или други горива 

потреблението на ел. енергия е следното: 

 

Диаграма 13: Потребление на ел. енергия в домакинство 

Потреблението на ел. енергия в домакинството зависи: 

• от броя на хората в едно домакинство 

• дали домакинството използва ел. уреди за отопление; 

• броя на хората в домакинството; 

• дали водата се загрява от електрически бойлер; 

• какъв уред за приготвяне на храна се използва; 

• брой и класове осветителни тела; 

• брой уреди в стенд-бай режим; 

• възрастта на уредите. 

7.2.  Цена на ел. енергия  в Пловдив за 2015 г.  

EVN е доставчик на електрическа енергия за град Пловдив.  

затопляне на 
вода
46%

осветление и 
малки уреди

20%

охлаждане 
(хладилник)

16%

готвене
8%

други
10%

Разпределение на потреблението на ел. 
енергия
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Крайни цени за електрическа енергия на „ЕВН“ за битови абонати 

дневна тарифа с ДДС, лв/ КВтч нощна тарифа с ДДС, лв/КВтч 

0,20582 0,11687 

Таблица 13. Крайна за цена на ел. енергия в Пловдив 

В крайните цени на електрическата енергия за битови клиенти на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД са включени и следните цени за мрежови услуги: 

 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа - 0,00798 лв./кВтч, без ДДС; 

 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско 

напрежение - 0,02493 лв./кВтч, без ДДС; 

 цена за достъп до електроразпределителната мрежа - 0,00503 лв./кВтч, без ДДС; 

 цена за балансиране на енергийната система за разпределение - 0,00008 лв./кВтч, без 

ДДС 

Обявените цени на електрическата енергия са определени от Комисията за Енергийно и водно 

Регулиране (КЕВР) 

Снимка 2. Фактура за консумирана ел. енергия 
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Фиг: Фактура за консумирана ел. енергия /справка ЕВН/ 
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Фиг. : Образец на фискален бон 

7.3. Изчисляване на потреблението на ел. енергия  

Изчисляване на енергопотреблението на всеки електрически уред за една година става по 

следния начин:  

мощност(кВт) x време (часове/год) = използвана ел.енергия  (кВтч/год) 

При изчисляване на стойността на консумираната енергия се взима предвид средната цена на 

ел. енергията:  0,18 лв/КВтч. 

 

Изчисляване на емисиите на СО2 като следствие на консумираната ел. енергия : 

        използвана ел. енергия  (кВтч/год) x 819 ( г СО2/ кВтч) = количество СО2  (г/год) 

7.4.  Сметките за консумираната ел. енергия   

Сметките за консумираната ел. енергия са:   
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1. Фактури от съответния доставчик на ел. енергия или касов бон, издаден на мястото на 

плащането на задължението.   

2. Върху фактурата е изписан номер, датата на нейното издаване и информация за 

титуляра: трите имена, точен адрес и пощенски код.  

Всяка  фактура съдържа следната обобщена информация: 

 отчетени показания от електромера № 00000000 за дневна и нощна тарифа: квтч  

 отчетен период:  от/до 

 стари и нови показания на електромера, както и разликата 

 цена на дневна и нощна ел. енергия, както и обща цена   

 цена на снабдяване и разпределение  на ел. енергия (ниско напрежение е-нн) 
 

7.5. Разчитане и разбиране показателите на електромера  

За всяко присъединяване към  електроразпределителната мрежа се осигурява измервателна 

система – електромер. 

Електромерите за търговско измерване отчитат и регистрират киловатчасове (kВтч) и/или 

киловатчасове (kVArh) в мястото на измерване на активна и/или капацитивна/индуктивна 

реактивна електрическа енергия. 

Количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване се 

отчитат едновременно през периоди, определени в договора за покупко-продажба на 

електрическа енергия по регулирани цени. 

Всяко място за измерване на инсталиран постоянен буквено-цифров идентификационен код. 

 

Снимка 6. Търговски електромер 

Умереното използване на уредите ще допринесе  за намаляване на потреблението на енергия 

в домакинството и следователно на емисиите на СО2. 

8. Осветление 

Осветлението в едно средностатистическо домакинство представлява около 10% от цялата 

консумация на енергия. Потенциалът за спестявания при осветлението е много голям. 

Енергийно спестяващи лампи могат да намалят годишната консумация на половината - от 200 

КВтч до 100 КВтч без загуба на комфорт.  

8.1. Термини в осветлението 

Класове на ефективност: 
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Класовете на ефективност за лампи се определят от мощността и светлинния им поток. 

Широкоразпространените лампи с нажежаема жичка са с най-ниските класове на ефективност  

D, E, F и G. Халогенни лампи, работещи при ниско напрежение (обикновено около 12 волта) са 

в класове B и C. Халогенни лампи, които работят при високо напрежение (230 волта) са по-

компактни, но не са по-ярки или по-енергийно ефективни от лампите с нажежаема жичка. 

Обикновено те попадат в класовете между D и F.  

LED крушките и енергоспестяващите крушки попадат в енергиен клас А. 

 

Диаграма 14: Класове на ефективност 

Светлинен поток: 

Светлинният поток е количеството светлина, което една лампа произвежда. Измерва се в 

лумени (lm). Колкото по-голяма е стойността на лумените, произведени от една лампа, толкова 

по-ярка е тя. От 2010 г. насам количеството лумени на енергийно спестяващи лампи трябва да 

е указано и обикновено може да се намери на опаковката.  

Осветеност: 

Основният параметър при планирането на осветителни системи е необходимата осветеност. 

Осветеността изразява количеството светлина, което пада върху определена повърхност. 

Измерва се в луксове (lx). 

Lux = лумен на квадратен метър  

Светлинна ефективност: 

Светлинната ефективност на една лампа изразява количеството произведена светлина според 

изразходваната енергия. Пресмята се като пропорция на светлинния поток (в лумени) върху 

електрическата мощност (във ватове).  

  Светлинна ефективност = Лумени на ват 

Колкото по-висока е стойността на „лумен на ват“ (lm/W) на една лампа, толкова по-добра е 

енергийната й ефективност. Следователно, тази стойност е мярка за ефективността на 

лампата.  

Таблицата по-долу показва светлинната ефективност на различни лампи:  
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Тип Лампа Светлинна ефективност 

(лумен на ват) 

Лампа с нажежаема жичка 12 

Халогенна лампа 15-25 

Високопроизводителни LED 80 

Енергийно-спестяващи лампи 60-70 

Флуоресцентни лампи с електронен баласт 100 

Таблица 14. Светлинна ефективност на различни видове лампи 

Ефективността на LED лампите, които са свободно на пазара от 2010 г., бързо се покачва и 

тяхната популярност скоро ще се изравни или ще надмине тази на енергийно-спестяващите 

лампи.  

Цвят на светлината: 

Цветът на светлината е резултат от спектралния състав на светлината, произведена от 

светлинен източник. Цветът на светлината може да се образува или от определени 

самостоятелни цветове с определена дължина на вълната, или от смесица от няколко дължини 

на вълни, или от региони от дължини на вълните в определен спектър.  

Свещите, лампите с нажежаема жичка и слънцето са важните ни източници на светлина. Те 

имат едно общо нещо: цветът на светлината зависи от температурата. Затоплен предмет ще 

свети червено в началото, а като става по-горещ светлината ще преминава от жълта в бяла до 

синя.  

Температурата на светлината се изразява в Келвини (К).  

 

Фиг.: Скала на цвета на светлината според различните температури 

Таблицата по-долу показва цветовите температури на различни източници на светлина. Както 

се вижда, лампата с нажежаема жичка има по-малка цветова температура от флуоресцентната 

лампа. Колкото по-голяма е стойността на цветовата температура, толкова „по-студена“ е 

светлината.  
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Източник на светлина Цветова 

температура 

Свещ 1 500 K 

Лампа с нажежаема жичка (60 W) 2 680 K 

Халогенна лампа 3 000 K 

Флуоресцентна лампа 4 000 K 

Сутрешно/следобедно слънце 5 000 K 

Обедно слънце при облачно небе  5 500-5 800 K 

Дневна лампа – пълен спектър 6 500 K 

Облачно небе  6 500-7 500 K 

Мъгла 7 500-8 500 K 

Небе малко преди и след залез или изгрев  9 000-12 000 K 

Чисто северно небе 15 000-27 000 K 

Таблица 15. Светлинна ефективност на различни източници на светлина 

Различните цветови температури оказват влияние върху чувството ни за комфорт и върху 

работата ни. Следователно, е логично да се използват различни цветови температури в 

различните стаи според предназначението им: „студена“ или „синя“ светлина се възприема 

като освежаваща и подканяща. От друга страна, „топла“ светлина (червеникава) се възприема 

като отпускаща и приспиваща. Така, по-студена светлина (4 000 K до 8 000 K) е подходяща за 

работното място, а по-топла такава (≈ 2.700 K) за всекидневни и преди всичко за спални.  

Дневни лампи с пълен спектър осигуряват светлина, близка до тази, идваща от слънцето 

през деня ( 6 500 K) и се препоръчват за добро здраве.  

 

Снимка 7:  Сравнение на енергийно-спестяващи лампи с различни цветови температури. 

8.2. Видове лампи 

Лампи с нажежаема жичка: 

Лампата с нажежаема жичка е изобретена и патентована от Томас Едисон през 1879 г. 

Принципът, на който работи е следният: волфрамова жичка се затопля електрически до бяла 

топлина, като при процеса отдава видима светлина, но за жалост и топлина. 95% от 

произведената енергия от такава лампа е топлинна.   
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Снимка 8:  Волфрамова жичка 

Лампите с нажежаема жичка имат светлинна ефективност около 12 до 15 lm/W (лумен на ват). 

Светлинната ефективност се покачва с повишаване на температурата. При това положение 

обаче се намалява живота на лампата. При 2700 Келвин лампите с нажежаема жичка могат да 

светят около 1000 часа, но при 3400 Kелвин (лампи в ателиета), светят само около няколко 

часа.  

 

Снимка 9: Лампа с нажежаема жичка  

За пестене на енергия и защита на климата, в някои държави (включително и в ЕС) е 

забранена продажбата на лампи с нажежаема жичка.  

Халогенни лампи: 

Халогенните лампи са по-нов вид лампи с нажежаема жичка. При тях около жичката се намира 

халогенен газ. С температура на работа около 3 000 K, те достигат светлинна ефективност от 

близо 25 lm/W (за сравнение, лампите с нажежаема жичка достигат светлинна ефективност 

около 15 lm/W, а енергийно спестяващите лампи близо 60 lm/W). Това ги прави около 20% до 

30% по-ефективни от лампите с нажежаема жичка. Животът им е около 2 000 работни часа.  

Има и подобрени халогенни лампи, така наречените IRC халогенни лампи, при които 

вътрешността на лампата е покрита със специален инфрачервен слой, който отразява 

инфрачервената радиация обратно към жичката. Поради това IRC халогенните лампи достигат 

около 30% по-добра светлинна ефективност от обикновените халогенни лампи. Животът на 

тези лампи също е по-дълъг – около 4 000 работни часа. Въпреки това, IRC халогенните лампи 

не са дори наполовина по-ефективни от стандартните енергийно спестяващи лампи. 
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 Снимка 10: Халогенна лампа 

Важно: UV радиацията, която халогенните лампи излъчват е вредна за очната конюктива и 

може дори да предизвика изгаряне на кожата. Поради това, халогенните лампи винаги трябва 

да са предпазени със стъкло. По-високите температури на халогенните лампи създават и 

опасност от пожар, ако минималните дистанции до предметите не се спазват.  

Флуоресцентни лампи: 

Енергийно спестяващите лампи принадлежат към категорията на флуоресцентните лампи.  

Структурата на флуоресцентната лампа се състои от стъклена тръба пълна с газ и електрод на 

всеки край. Често стъклената тръба се нарича неонова тръба, въпреки че използва живачни 

пари (инертен газ) и по-разпространения и евтин аргон, а не неон. За да се включи такава 

лампа е необходимо напрежение, което йонизира газа във флуоресцентната лампа. По този 

начин газът става проводник на електричество и произвежда светлина, част от която е в 

невидимия ултравиолетов спектър. За да повиши количеството на видимата светлина, 

вътрешността на тръбата е покрита с флуоресцентен материал (откъдето и името 

флуоресцентна лампа).  

Флуоресцентната лампа се нуждае от съпротивление при включване, което да ограничи потока 

на електричество през лампата. Това съпротивление се нарича баласт и го има във всяка 

флуоресцентна лампа. Електронният баласт е този, който е разпространен днес. Той има по-

голяма ефективност и лампите с такъв баласт не премигват при включване.  

Според дизайна им, светлинната ефективност на флуоресцентните лампи е между between 45 

и 100 лумен на ват (за сравнение, лампа с нажежаема жичка има светлинна ефективност 10–

15 lm/W). Сравнени с лампите с нажежаема жичка, флуоресцентните лампи ползват около 70% 

до 80% по-малко енергия.  

Стандартните флуоресцентни лампи с традиционен баласт имат работен живот около 8,000 

часа. Модерните флуоресцентни лампи с електронен баласт имат работен живот между 25 000 

и 80 000 часа.  

Флуоресцентните лампи следва да се изхвърлят отделно от общия боклук.  
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Снимка 11: Флуоресцентни лампи  

Вероятно най-големият недостатък на флуоресцентните лампи е, че те не произвеждат 

светлина в непрекъснат светлинен спектър както лампите с нажежаема жичка. Има модерни 

флуоресцентни лампи, които намаляват този проблем и правят светлината да изглежда близка 

до дневната.  

Светлинни диоди (LED): 

LED крушките са най-новите решения в осветителната индустрия, които превземат пазара 

благодарение на високата си ефективност спрямо старите крушки с нажежаема жичка, 

халогенните и енергоспестяващите. 

Съвременните светодиодни (LED) крушки се произвеждат от по-леки материали, устойчиви на 

удар и прах, с по-голям ъгъл на осветеност и по-високи показатели за Lm/W.  

 

Снимка 12: Диод  

Към момента LED крушките представляват най-икономичното решение на пазара. 

Характеризират се с много дълъг живот – от 20 000 до 50 000 работни часа. LED крушките не 

се влияят от често включване и изключване. Средната възвращаемост на инвестицията в LED 

крушка е под 1 година, при средно дневна използваемост от 5 часа.  
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Енергийно спестяващи крушки: 

Почти навсякъде, където се използват лампи с нажежаема жичка, могат да се заменят с 

енергийно спестяващи такива. Издръжливостта, дизайна и характеристиките на енергийно 

спестяващите лампи са се подобрили значително и продължават да се подобряват.  

 
 

Снимка 13: Видове енергоспестяващи лампи   

Покупката на енергийно спестяваща лампа е по-скъпа от лампа с нажежаема жичка. Ако се 

вземе под внимание обаче пълната цена по време на живота на една такава лампа (с 

включено спестяване на ел. енергия), то тогава енергийно спестяващите лампи са 

икономически по-изгодни. В повечето случаи по-голямата начална цена се изплаща за една 

или две години чрез спестявания на енергия.  

Енергийно спестяващите лампи трябва да се изхвърлят отделно от общия боклук, 

защото съдържат много малки количества живак. 

Пример за пестене на средства при енергийно спестяващите лампи 

60-ватова лампа с нажежаема крушка се заменя с 10-ватова LED крушка. Обикновено 

работният живот на лампите с нажежаема крушка е около 1,000 часа, а на енергийно 

спестяващите такива около 10,000 часа.  

За работен живот от 10,000 часа, енергийната консумация е следната:  

Енергийно спестяваща лампа: 10 Вата x 10 000 ч = 100 000 Втч = 100 КВтч 

Лампа с нажежаема жичка: 60 Вата x 10 000 ч = 600 000 Втч = 600 КВтч 

Ако приемем цена от 18 стотинки на киловатчас, то спестените пари от енергийно спестяваща 

лампа са:  

(600 КВтч - 100 КВтч) x 0.18 лева / КВтч = 90 лева 

Цената на една енергийно спестяваща крушка е 3 лв., а на лампа с нажежаема жичка 0.75 лв. 

Работният живот на една енергийно спестяваща лампа обаче е равен на работния живот на 10 

лампи с нажежаема жичка. Следователно: 

  Лампа с нажежаема жичка: (10 000 ч / 1 000 ч ) x 0.75 лева = 7.50 лева 

  LED  лампа: 9 лева 
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Спестяванията върху целия работен живот на енергийно спестяваща лампа тогава са: 

  Спестявания: (7.50 лева – 9 лева) + 90  лева = 88,50  лева 

8.3. Критерии при покупка на осветители 

 работен живот 

 светлинна ефективност (колкото по-голяма, толкова по-добре) 

 цветопредаване (индекс за качеството на цвета на светлината) 

 яркост след включване 

 брой включвания преди лампата да спре да работи 

 съдържание на живак 

Основни аргументи срещу използването на енергийно спестяващи лампи 

 те са скъпи: цената им наистина е по-висока, но ако се вземат под внимание по-ниската 

консумация на енергия и по-дългия работен живот, то енергийно спестяващите лампи са 

по-евтини от обикновените за целия им период на работа. 

 включването им изисква повече енергия: консумацията на енергия при включване не е по-

различна от тази по време на работа.  

 честото включване и изключване сериозно понижава работния им живот: има енергийно 

спестяващи лампи на пазара, които могат да работят нормално дори след многократни 

включвания и изключвания. работният живот на обикновените енергийно спестяващи 

лампи може да се понижи от многократните включвания и изключвания.  

 енергийно спестяващите лампи произвеждат студена светлина: от известно време насам 

енергийно спестяващите лампи на пазара са способни да произвеждат светлина в 

различни цветове и спектри. 

 енергийно спестяващите лампи трептят: новите енергийно спестяващи лампи са с 

електронен баланс и не трептят. 

Здравни проблеми, породени от живак в енергийно спестяващите лампи 

Съдържанието на живак в енергийно спестяващите лампи е много малко. Все пак ако такава 

лампа се счупи, внимателно съберете счупените парчета и ги затворете в торба, която 

изнесете извън помещението. Не използвайте прахосмукачка, защото това може да вдигне 

течния живак  във въздуха. Проветрете стаята за 10-15 минути. Течният живак се изпарява 

много бавно, затова имате достатъчно време да съберете счупените парчета и да проветрите 

помещението без това да ви навреди. 

8.4. Съвети за спестяване на ел. енергия от осветлението 

• използвайте енергоспестяващи лампи. В сравнение с класическите лампи с нажежаема 

жичка, те пестят до 80  % от електроенергията при същото ниво на осветление; 

• за нощно ориентиране в апартамента си използвайте т. нар. лунички – притъпена 

светлина с нисък разход на ел. енергия; 

• максимално съчетавайте изкуственото и естественото осветление; 

• изключвайте лампите, когато не се ползват; 

• използвайте светли цветове за стените на интериора и мебелировката – те отразяват 

светлината по-добре и по-този начин намаляват нуждата от осветление. 

8.5. Загуби при  стенд-бай режим 
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Загубите от режим стендбай на електрически уреди идва от факта, че  уредите не са напълно 

изключени, а са в режим на готовност за включване, при което харчат енергия. Режимът 

стендбай е познат предимно от телевизорите. Те са в постоянен режим на готовност, за да 

позволят включване и изключване чрез дистанционно управление. В такъв режим, 

телевизорите могат да харчат почти толкова енергия, колкото при работен режим.  

На 1-ви декември 2008, Европейската Комисия прие Директива за еко-дизайн на енергийно-

употребяващи уреди, с която поставя нови изисквания за подобряването на енергийната им 

ефективност. Те включват и изискване за максимум 0.5 – 2 Вата консумация на енергия в 

режим стендбай, която постепенно ще се намалява. Това важи за всички нови уреди.  

Уред Стенд-бай 

(Ватове) 

Средно време в 

режим стенд-

бай на ден, часа 

TV LCD, 80 – 94 cm 1 20 

Стар телевизионен 

приемник 

6 20 

DVD 10 20 

Hifi система 8 22 

Радио 2 20 

PC с монитор и принтер 10 20 

Модем + рутер 7 20 

Безжичен телефон 2 23 

Кафе машина 3 23 

Таблица 16. Средни загуби при стендбай на домакински уреди 

8.6. Отстраняване на загуби при стендбай режим  

Съветите за отстраняване на загуби при стендбай режим са следните: 

 изключвайте уредите от контакта 

 използвайте разклонители, които могат да изключват няколко уреда 

9. Домакински уреди  

9.1. Електрически уреди в домакинства 

Най-често срещаните уреди в домакинствата за отопление с електрическа енергия: 

• климатици;  

• калорифери; 

• радиатори:  маслени, водни, сухи( въздух) 

• акумулиращи печки; 

Най-голямaта част от консумираната  ел. енергия в домакинствата се дължи на използването 

на уреди за отопление  през зимния сезон. 
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Потреблението на енергия на електроуредите се определя от  мощността и им времето на 

използване. Следната таблица може да бъде полезна при изчисляване на потреблението за 

ден, месец, година. 

 

Диаграма 15: Разпределение на потреблението на електрическа  енергия в домакинство 

Фигурата по-горе  описва годишното потреблението на електрическата енергия от най-

разпространените битови уреди в домакинството. При калкулиране на общото 

енергопотребление трябва да се има предвид, че  в средностатистическото жилище 

енергийното потребление за отопление е около 10 МВтч годишно или  125 кВтч/м2. 

Чек-листът по-долу описва най-разпространените битови уреди, консумиращи ел. енергия в 

домакинствата.   

9.2. Чек-лист за електрически уреди в домакинствата 

Консумираната ел. енергия  за един ден., един месец, една година зависи от инсталираната 

мощност на уреда и работните часове. При изчисляване на стойността на консумираната ел. 

енергия се използва средната за България цена на ел. енергия за битови абонати: 0,18 лв/ 

кВтч . 

Следната таблица може да бъде полезна при изчисляване на потреблението за ден, месец, 

година.  

Уред 

 

Приблизите

лна 

мощност 

 

Колко часа 

работи на 

ден 

 

Конс. ел. 

енергия  

за един 

ден 

 

 

Консуми

рана  ел. 

енергия 

за една 

година 

 

Цена 

 

(Вт) (часове) (КВтч) (КВтч) (лв.) 

Хладилник 700     

Фризер 700     

10%
8%

16%

46%

20%

Потребление на ел. енергия в домакинство 

Осветление 

Охлаждане 

Готвене 

Затопляне на вода 

Други 
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Миялна машина 1000     

Микровълнова фурна 800     

Тостер 800-1 200     

Фурна  1 600     

котлони 1250     

бойлер 2000     

телевизор 125     

Видео игри  20     

Видео 30     

CD уредба  30     

Стерео уредба 55     

Мобилен телефон 20     

Радио 20     

Ел.часовник 4     

Радио часовник 5     

Електрическо одеало 400     

Пералня 1 150     

Сушилня 5 750     

Прахосмукачка 900     

Инверторен климатик –

9000 btu 

3700 – 

отопление; 

3600 - 

охлаждане 

    

Инверторен климатик – 

12 000 btu 

3200 – 

отопление; 

2500 - 

охлаждане 

    

Вентилатор на тавана 75     

Ел. вентилатор 50     

компютър с цветен 

монитор   

100     
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Мастилено-струен 

принтер 

35     

Лазерен принтер 1 200     

Ел. лампи хол  300     

Ел. лампи спални 150     

Ел. лампи кухня 120     

Ел. лампи коридор 60     

Ел. лампи баня 60     

Сешоар за коса 1 500     

Ел. четка за зъби 6     

Общо (сума на всички уреди )    

Таблица 17. Таблица за изчисление на потреблението на ел. енергия на различни  уреди в 

домакинствата 

9.3. Енергийно етикетиране на битови уреди 

Етикетите за енергийна ефективност от години са неизменна част от задължителните атрибути 

на качествените уреди за домакинството и бита. Тяхната цел е да е покажат ясно какво 

количество вода и електроенергия изразходват те в процеса на работата си. Това дава 

възможност на потребителя да изчисли колко ще му струва работата на съответния уред през 

целия период на използването му. 

От гледна точка на търговците, етикетите за енергийна ефективност също имат своята 

стойност, която излиза извън рамките на механичното изпълнение на определени 

административни разпоредби. Тази стойност се изразява в това, че този тип етикет дава по-

добра информация на потребителите и оттам влияе положително върху увеличаването на 

обема на продажбите. Чрез тази система на етикетиране, производителите пък могат да 

рекламират на пазара качествата на своите продукти. Отделно тази практика стимулира 

иновациите в сектора на енергийната ефективност, защото те са заинтересовани да 

произвеждат продукти, чиято работа излиза по-изгодно на потребителя и респ. се търсят 

повече. 

Какво представлява енергийният етикет: 

Енергийния етикет на ЕС има за цел да предостави на потребителите точна, разпознаваема и 

сравнима информация за домакинските уреди по отношение на тяхното потребление на 

енергия и тяхната производителност. Тези данни позволяват на потребителите да разпознават 

колко енергийно ефективен всъщност е даден продукт и да оценят потенциала му, както и най-

важното - да оптимизират разходите си за консумация на електроенергия и вода. Етикетът е 

еднакъв за всички продукти, които са в една категория. Това дава възможност на 

потребителите лесно да сравняват производителността на уреди в дадена категория. 

Идеята на новите етикети е потребителите да получават по-добро разбиране на качествата на 

дадения продукт. 
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Етикетът показва общото потребление на енергия, заедно с допълнителна информация, 

свързана с този продукт - като обем на отделения за съхранение на хладилници или ниво на 

шум за съдомиялни машини. 

Устройствата са оценени в съответствие с изискванията за енергийната ефективност. 

Класовете са оценени от А + + + до D или от A до G, където А + + + (или А) е най-енергийно 

ефективен. С тъмнозелено е отбелязан винаги най-ефективния в рамките на своя клас уред. В 

новия енергиен етикет са въведени по-високите класове за енергийна ефективност, а 

информацията се показва в опростен спрямо предишния вариант вид. Устройствата са 

класифицирани в съответствие с тяхната годишна консумация. Важен елемент в тях е нивото 

на емисиите на шума, което е обозначено като ниво на звука. 

В случай, че имат затруднения при разчитането на информацията в новия енергиен етикет, 

клиентите е добре да са обърнат към продавач- консултантите в търговските вериги за 

допълнителни разяснения. 

Новата система за етикетиране също както и старата, предвижда някои задължение за 

търговците на дребно. Те трябва да се уверят, че етикетът е прикрепен на предната или 

горната част на продукта в обекта на продажба така, че да се вижда добре.  

Това важи и за уреди за вграждане, дизайнерски продукти или продуктите с опаковка. 

Продуктите, продавани онлайн или в каталози също трябва да съдържат информацията от 

етикета за енергийна ефективност, която да е достъпна за клиента преди извършването на 

покупката. 

Доставчиците от своя страна трябва да предоставят на търговците на дребно  енергийния 

етикет на ЕС безплатно. Те носят отговорност за точността на предоставената информация. 

Тези изисквания отново важат както за уреди за вграждане, продукти показани в мебелите или 

дизайнерски продукти, и продуктите с опаковка. Етикетът трябва да е цял, самозалепващ 

стикер с отбелязан клас на уреда. Новите енергийни етикети са изработени по такъв начин, че 

да не повреждат уреда или да оставят следа върху повърхността му след като се отлепят. 

9.4. Хладилна техника  

Хладилниците и фризерите са едни от най-големите консуматори на енергия в едно 

домакинство, защото работят постоянно. 

9.4.1. Причини за високата консумация на ел. енергия от хладилната техника  

Висока консумация поради: Причина 

Лоша топлинна изолация Стар уред 

Неуплътнена врата  Износване 

Висока външна температура Грешно местоположение (слънчева светлина, 

печка, т.н.) 

Твърде ниска температура Неправилна настройка 

Лошо отделяне на топлина  Недостатъчна вентилация  

Заледен хладилник  Лоша поддръжка  

Таблица 18. Различни причини за висока консумация на ел. енергия 
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Средната температура във вътрешността на хладилника е между 2°C и 8°C. Намаляването на 

температурата с един градус увеличава потреблението на енергия с 6%. Поради това 

настройката на вътрешната температура не бива да е под 7°C. Това пести около 30% 

електрическа енергия в сравнение с настройката на вътрешна температура от 2° C. 

Четири членно семейство със стар хладилник харчи около 700 КВтч годишно само за 

хладилника. За сравнение, нов, енергийно спестяващ 190-литров хладилник с 92-литров 

фризер харчи само около 200 КВтч на година. Купувайки енергийно спестяващ хладилник 

спестявате около две трети от потреблението на ел. енергия за охладителни тела.  

9.4.2. Потенциал за спестяване при хладилна техника  

 определете колко голямо охладително тяло е необходимо: по-голям хладилник 

употребява по-малко енергия от два по-малки; 

 преместете хладилника/фризера по-далеч от готварската печка, радиатора за отопление, 

от слънчевата радиация;  

 хладилници без фризер консумират по-малко енергия от хладилници с фризер 

 хладилници, които не се нуждаят от размразяване, харчат между 10% и 20% повече ел. 

енергия; 

 погрижете се топлината да бъде отвеждана свободно от хладилника; 

 проверете за изолацията на хладилника; 

 размразявайте редовно хладилната камера; 

 за всяка минута, в която вратата на фризера е отворена, са необходими 3 минути след 

затваряне за постигане на зададената на фризера температура  

 ако хладилникът ви е по-стар от 10 г., замислете се за закупуване на нов. 

Изхвърляне на стари хладилници: 

Поради наличието на охлаждащи вещества, които вредят на околната среда стари хладилници 

трябва да се изхвърлят или на определени места или чрез дистрибутора, от където са купени. 

Параметрите на хладилната техника  

• средната температура във вътрешността на стария хладилник  е около 2°c. при 

покачване на температурата в помещението, където се намира хладилника от 20°c до 

21°c,  потреблението му нараства с около 6%. 

•  при стар хладилник тази температурна разлика може да доведе до по-голямо 

нарастване на консумацията, затова  хладилникът трябва да бъде поставен на по-

хладно място.  

• идеалната температура, която е достатъчна за запазването на хранителните продукти в 

хладилника е от + 5 до +7 °c 

9.4.3. Хладилници от клас А+ и нагоре  

От 1 юли 2010 г. в ЕС е забранена продажбата на уреди от клас В до G, а от 2014 г. в 

магазините има само уреди от днешния клас А+ и нагоре. 

Температурни параметри за хладилниците от клас А+ 

 8 ºC:  Се поддържа във вътрешността на хладилника и на полиците на вратата.  

 0 ºC: (Нула градуса и свежо): специално чекмедже, подходящо за съхраняване на 

всички видове прясна храна. 
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Температурни параметри за фризера 

• -12 ºC: Температура във фризерната част за съхраняване на отворени  

опаковки със замразена храна, а също така и на сладолед.  

• -18 ºC: оптимални условия за съхраняване на големи количества замразена храна  

9.4.4. Енергиен етикет на хладилната техника 

 

 

9.5. Перални  

Пералнята е вторият по големина домакински уред - потребител на вода. 

Около 5% от потреблението на ел. енергия в едно домакинство се харчи от пералнята. По-

голяма част от това отива за затопляне на водата. Около 10% до 20% от ел. енергия отива за 

останалите операции на пералните освен затоплянето на вода. Енергийното потребление на 

един цикъл на пране се покачва с повишаване на количеството вода и температурата на пране. 

Днешните перални употребяват между 40 и 50 литра вода за около пет или шест килограма 

пране.  

Потреблението на ел. енергията на пералните зависи предимно от количеството пране 

(колкото по-пълна е пералнята, толкова по-енергийно ефективна е тя) и температурата на 

пране: 

Температура на пране Необходима 
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енергия 

30 градуса 0.35 КВтч 

40 градуса 0.50 КВтч 

60 градуса 0.95 КВтч 

95 градуса 1.7 КВтч 

Таблица 19. Необходима енергия за затопляне на водата 

9.5.1. Потенциал за спестяване на ел. енергия в перални машини  

• Спазвайте инструкциите на производителя, когато пускате пералнята; 

• С намаляване на температурата от 60 ºC до 30 ºC можете да спестите около 50% от 

цената за ел. енергия; 

• Намалите броя на пранетата чрез по-пълно зареждане на пералнята; 

• Ще спестите 10% от консумираната ел. енергия ако: 

-  използвате икономична програма; 

-  не използвате програма за предпране.  

Икономични перални  

Енергийният етикет на ЕС за ефективността на пералните машини указва: 

• консумация на електрическа енергия; 

• консумация на водата; 

• ефекта от центрофугирането. 

 

За сравнение: 

Пералня от клас D консумира 0,31 кВтч/кг за 

пране и оставя 72% влага в прането;  

Пералня от клас А+ консумира средно под 

0,19 КВтч/кг за пране и оставя  след 

центрофугирането 45 % влага в прането. 

Прането се изпира идеално и при 30 - 40 ºС 
 

Снимка 12: Икономични перални 
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Фиг. : Съдържание на етикета на перални машини 

9.5.2. Енергиен етикет на перални 

 

9.6. Готварски  уреди  
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Средната мощност на електрическа готварска печка е от 1000 до 1500 Вата (малък котлон) и 

до 2200 Вата (голям котлон). Фурната има мощност около 2 КВт.  

 

Брой хора в 

домакинството 

Годишна консумация на ел. 

енергия за готвене 

1 200 КВтч 

2 390 КВтч 

3 450 КВтч 

4 580 КВтч 

Таблица 20. Консумация на ел. енергия за готвене 

Потенциал за спестяване на ел. енергия при готварските уреди 

• микровълновите уреди в домакинството консумират средно около 1/2 по-малко енергия 

от енергията, консумирана от обичайните домакински уреди. · 

• когато отваряте вратата на готварската печка по време на готвене, губите до 30% от 

температурата във фурната. 

• нагрявайте фурната предварително само в извънредни случаи; 

• диаметърът на котлона трябва да съответства на диаметъра на съда сложен върху него 

–така топлината се предава оптимално;  

• винаги похлупвайте тенджерата;  

• изключвайте котлоните преди края на времето на кипене, за да използвате остатъчната 

топлина; 

• затопляйте порции до 400 гр. в микровълната фурна – така ще спестите и времето, и 

енергията; 

• при пържене на месо за кратко време трябва да се използва тиган; 

• приготвянето на кафе в кафе-машина е с 50 % по-евтино, отколкото кипване на вода на 

котлона;  

• използвайте фритюрник вместо електрическа печка, така спестявате до 25 % ел. 

енергия; 

• печенето на филийките с тостер е по- енергоспестяващ метод  (с около 70 %) в 

сравнение с използване на фурната;  

• при варене на яйца за закуска е по-добре да се използва електрическа яйцеварка, от 

тенджера, при което ще спестите до 50 % електроенергия.  

9.7. Климатици 

Подредени по степен на ефективност климатиците се нареждат: 

 Конвенционални- тези климатици не си променят мощността, която отдават  

 Инверторни - тези климатици променят своята мощност плавно, което им дава 

възможност да работят в оптимален режим. 

 DC инверторни - това е разновидност на инверторния климатик , чийто компресор е 

много високо ефективен, което се отразява като повишаване на ефективността на цялата 

машина и намаляване на консумираната електроенергия. 
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Необходимата инсталираната мощност на климатиците  за помещения с различен отопляем 

обем:  

Помещение с 

размери 

Необходима 

мощност 

до 50 куб. м. 2.0 кВт 

50-60 куб. м. 2.7 кВт 

60-90 куб. м. 3.5 кВт 

90-120 куб. м. 5.0 кВт 

120-170 куб. м. 7.0 кВт 

Таблица 21. Необходима мощност при различни помещения 

9.7.1.     Потенциал за спестяване на ел. енергия от климатика  

 при закупуване на климатик съберете колкото е възможно повече информация за 

техническите му параметри 

 колкото е по студено навън, толкова по-ниска е мощността на вашия климатик,защото 

при работата си климатика взима топлина отвън и я премества вътре (при 0 °с има 

повече топлина отколкото при - 10°с; 

 ако е горещо, пуснете климатика по-рано, не чакайте сградата да се загрее; 

 прозорците и вратите да са затворени, докато климатикът охлажда; 

 затворете завесите през горещите летни дни и студените зимни нощи. засенчването на 

прозорците отвън през лятото е по-ефективно; 

 настройте струята въздух при охлаждане към тавана, а при отопление - надолу 

(студеният въздух пада надолу, а топлият се издига нагоре); 

 следвайте инструкциите на производителя при почистване на филтрите. 

9.7.2.     Енергиен етикет на климатици 
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9.7.3.     Съдържание на етикетите на други домакински уреди  
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10. Потребление на вода   

10.1. Потребление на питейна вода в България  

В България годишният дебит на водата е 15,7 милиарда м³. България в момента разполага с 

72 големи язовира, в които има 1,5 милиарда м³ питейна вода. Най-големият от тях по обем е 

Искър. Водохранилището събира около 673 млн. куб. м вода. Сред другите големи язовири са 

– Огоста – 540 млн.к.м. , Кърджали - 500 млн.к.м., Студен кладенец – 489 млн. к.м. , Доспат - 

450 млн.к.м., Жребчево, Цонево , Ивайловград, Батак, Въча, Пясъчник и др.  

60 на сто от водата във водните резервоари не стига до потребителите, а в някои райони 

загубите стигат до 90 на сто. 

Средното потребление на вода в България е около 100 литра дневно на човек, сочи 

статистиката. Едва 10 % от питейната вода се използва по предназначение - останалите 90 % 

изтичат за напояване и в индустрията.  

 

Диаграма16: Потребление на вода в България- Източник: Изпълнителна Агенция на МРРБ, 

2004 

10.2. Потребление на питейна вода в домакинствата 
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Диаграма 17:  Използване на вода в домакинства-Източник: Международната комисия за 

защита на река Дунав (ICPDR) 

В България средно тричленно семейство използва около 300 литра вода на ден (около 100 

литра на ден на човек или  до 35 м³ на година).  

Почти половината от потреблението на водата в едно домакинство се употребява за къпане и 

пускане на вода в тоалетната. Около една четвърт от потреблението на вода отива за пране и 

миене на чинии. Само около 5% се употребява за пиене и готвене.  

Пример за потребление на вода в германски домакинства   

 

 

Диаграма 18:  Източник: Енергийна Агенция на Северен Рейн - Вестфалия 

10.3. Цена на питейна вода в Пловдив  

Комисия по енергийно и водно регулиране (КЕВР) приема и утвърждава цените  на 

водоснабдителни и канализационни услуги  

Цената на 1 м³ вода в град Пловдив считано от 01.03.2015 г., се определя както следва: / в 

цените не е включен ДДС/. 
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В и К услуги, гр. Пловдив Цени (лв./куб.м.) 

Доставяне на вода на потребителите 

Доставяне на вода на потребителите от ВС 

Помпена 

1,11 лв./м³ 

Доставяне на вода на потребителите от ВС 

Гравитачна 

0,76 лв./м³ 

Отвеждане на отпадъчни води 0,09 лв./м³ 

Пречистване на отпадъчни води 

Битови и приравнени общ., търг. и др. 

потребители 

0,24 лв./м³ 

Промишлени и други стопански потребители 

Степен на замърсяване І 0,48 лв./м³ 

Степен на замърсяване ІІ 0,72 лв./м³ 

Степен на замърсяване ІІІ 1,20 лв./м³ 

 

 Разходите на водата в домакинствата се отчитат през: 

 водомерите за студена вода; 

 топломерите в абонатните станции (АС)  на многофамилните  жилищни сгради разходът  

на водата зависи от показанието на топломера в АС и разхода, определен по 

индивидуалните водомери в имотите на потребителите.  

 

Снимка 9: Водомер за студена вода 

10.4. Топла вода  

В България най-разпространените начини за загряване на топлата вода в домакинствата са: 

 загряване на топла вода от ел. бойлери; 

 топла вода от доставчик на топлинна енергия – за регион пловдив това е evn 

топлофикация. 

10.5. Топла вода от ел. бойлери  

Използването на ел. бойлер е най-разпространеният начин за загряване на топлата вода в 

домакинството. Стойността на консумираната ел. енергия за загряване на топлата вода от ел. 

бойлера  влиза в общата сметка за месечна консумирана ел. енергия  в домакинството.   

В жилища с индивидуални системи за загряване на водата има един водомер за студена вода. 
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10.5.1.  Потенциални спестявания при ел. бойлер 

 Намалете температура на топлата вода от бойлера до 40-45ºС; 

 Използвайте нощна тарифа, когато е възможно, това няма да доведе икономията на ел. 

енергия, но ще намали разхода (сметката); 

 През зимния период нощната тарифа е от 22:00 ч. до 6:00 ч.; 

 През летния период нощната тарифа  е от 23:00 ч. до 7:00 ч; 

 Ползвайте водо-спестяващи аератори за душ, така  ще намалите дебита на топлата; 

вода,  Периодът на откупуване на душовите разпръскватели е по- малък от 1 година; 

 Ако бойлерът ви е стар, заменете го, по-възможност енергоспестявящ. Поради наличието 

на котлен камък във водата в град Пловдив, то той се натрупва по топлообменната 

повърхност на бойлера, което води до постепенно увеличаване на консумацията на ел. 

енергия за затопляне на водата.  

10.5.2. Икономия на разхода на ел. енергия за топла вода при 

енергоспестяващи ел. бойлери 

Технически характеристики на енергоспестяващ бойлер 

• Обем – 80 л. 

• Емайлиран водосъдържател  

• Мощност 3000 W 

• Време за загряване с ел. енергия 

от 12° до 65°C [ч] 1.68 

• Топлинни загуби [kВтч/24ч] 0.88 

 

 

   

Снимка 10. Енергоспестяващи ел. бойлер 
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10.6.  Топла вода от доставчика на топлинна енергия  

В България няма фиксирана цена на топлата вода от доставчика на топлинна енергия. Всеки  

месец  тя е различна. Тя зависи от потреблението в абонатната станция. Цената на 1м³ гореща 

вода е различна за отделните АС и зависи от показанието на топломера в АС и разхода, 

определен по индивидуалните водомери в имотите на потребителите.  

Количеството топла вода за битово горещо водоснабдяване се разпределя съгл.чл.68 

Наредба №16-334/06.04.2007г., както следва:  

При ползване само на гореща вода за отчетния период; 

 по показания на топломера в АС и изразходваното количество гореща вода от 

отделните потребители, определено по водомерите им за гореща вода; 

При ползване на топлинна енергия за отопление и гореща вода за битови нужди-чрез 

количество студена вода, измерено по водомера, монтиран пред подгревателя за БГВ: 

 умножено по необходимото количество ТЕ за загряване на 1м³ вода. 

 

10.7. Температура на топла вода  

При загряване от ел. бойлер: Топлата вода излиза  от 50- до 72% , според настройката на 

терморегулатора. През зимния период температурата на топлата вода не трябва да бъде по-

висока от 55°С, като през лятото препоръчително е температурата на топла вода да бъде по-

ниска 

.С цел предпазване от легионерска болест е необходимо веднъж месечно температурата на 

топлата вода от бойлера да бъде подгрявана поне до 60° С. 
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Топла вода от ТЕЦ: Топлата вода излиза от АС с температура от 52 до 55°С, в зависимост от 

настройката на термостатичния клапан. 

10.8. Обяснение и анализ на сметката за топла вода  

В България няма фиксирана цена на топлата вода. Всеки месец е различна. Тя зависи от 

потреблението в абонатната станция. Цената на 1 м³ гореща вода е различна за отделните 

абонатните станции и зависи от показанието на топломера в АС и разхода, определен по 

индивидуалните водомери в имотите на потребителите.  

Количеството топлинна енергия (ТЕ) за битово горещо водоснабдяване се разпределя 

съгл.чл.68 Наредба № 16-334/06.04.2007 г., както следва:  

При ползване само на гореща вода за отчетния период: 

 по показания на топломера в АС и изразходваното количество гореща вода от 

отделните потребители, определено по водомерите им за гореща вода; 

При ползване на топлинна енергия за отопление и гореща вода за битови нужди-чрез 

количеството студена вода, измерено по водомера, монтиран пред подгревателя за БГВ: 

 умножено по необходимото количество ТЕ за загряване на 1м³ вода. 

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред–водомер. 

Водомерите трябва да са изправни и пломбирани. Имотите, които се водоснабдяват, най–общо 

се разделят на два вида: 

 Индивидуални; 

 Сгради – етажна собственост  

10.9. Водомери в сгради етажна собственост  

В сградите етажната собственост има два вида водомери: 
 

1. Общ (централен водомер), който измерва цялото подадено количество вода  в сградата. 

Поддръжката е задължение на фирмата “ВиК”.  

2. Индивидуални (контролни) водомери.  

Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С 

тях се измерва  консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода. 

Водомерите са собственост на клиентите и тяхно задължение е да ги доставят и монтират. 

Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на клиента. 

10.10.  Отчитане на водомера   

Водомерите се отчитат от служители на фирмата “ВиК”- инкасатори /проверител 

водомерите/.  Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, осигурява на 

легитимираните длъжностни лица от “ВиК” свободен достъп за отчитане, проверка и 

евентуално прекъсване на водомерите.          

Възможностите за отчитане на водомерите при етажната собственост са следните: 

 

 Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните 

водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя 

пропорционално на индивидуалната консумация; 
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 Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните 

водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя по начин 

приет от общото събрание на входа. 

10.11.  Потенциални спестявания на водата   

Спестявания на вода могат да се реализират посредством инсталирането на:  

 Душове с намалено потребление на вода (около 50% намаление на потреблението на 

вода); 

 Аератори за чешми (до 50% намаление на потреблението на вода); 

 Термостат на бойлера. 

Лесно изпълними съвети за спестяване на водата в домакинството: 

Понякога можем да пестим като наложим дребни промени в определена дейност, която 

приемаме за даденост. Например, можем да спестим до 3 – 4 литра всеки ден ако затваряме 

крана, докато си мием зъбите и стотици литри на седмица, ако поправим течащия сифон на 

тоалетната. Сметката за вода и ток ще намалее  и ако заменим старите и амортизирани 

прибори (кранове на чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и пр.) 

с нови. 

 

Повечето от тези промени не отнемат много време. Важното е да погледнем по различен начин 

на нашия дом, с усет към ефективно използване на водата. 

 Проверете за скрити загуби на вода чрез водомерите! Ако при затворени навсякъде 

кранове за вода в жилището след два часа няма увеличение на показанието на 

водомера, значи всичко е наред. В противен случай търсете къде има течове ; 

 Проверете за загуби на вода от тоалетното казанче! За целта може да се използва 

оцветител на водата в него. Ако без изпускане на казанчето, след 30 минути има 

оцветяване на водата в тоалетната чиния, значи има теч. Подмяната на дефектни 

уплътнители не е проблем за никого; 

 Не забравяйте, че най-големият потребител на вода е тоалетното казанче! Поставете в 

него на безопасно разстояние от движещите се части малки пластмасови бутилки, 

напълнени с вода и малко пясък или камъчета, за да потънат на дъното. По този начин 

могат да се спестят до 20 литра на ден или сменете старото казанче с ново, с по-малък 

обем; 

 Спирайте водата след намокряне на четката за зъби и по време на миенето на зъбите; 

 Използвайте чаша вода за изплакване на устата. Използвайте пералнята за дрехи и 

миялната машина за кухненски съдове само при пълно зареждане.  

 Когато миете чинии на ръка, не оставяйте водата за плакнене в мивката да тече 

постоянно; 

 Не охлаждайте напитки с течаща чешмяна вода, а в хладилник. Така ще спестите много 

вода; 

 Отстранявайте незабавно повредите, причиняващи течове или капково оттичане; 

 При закупуване на перална машина (вторият по големина потребител на вода) 

предпочитайте тези с воден фактор по-малък от 9,5, при които се използва 35 – 50 % по-

малко вода и се изразходва до 50 % по-малко енергия за едно зареждане. 
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11. Списък на енерго- и водоспестяващите уреди  

Списък на уредите, които ще се инсталират или ще дават безплатно в домакинства на 

социално слаби хора в Пловдив: В рамките на проект REACH на пловдивските социално слаби 

домакинства ще бъдат дадени безплатно: 

1) Енергоспестяващи крушки: 10W LED Крушка Е27 A60 SAMSUNG ЧИП Термо Пластик 

Топло Бяла Светлина 3000К 

2) Гумени уплътнители за прозорци и врати; 

3) Аератори за чешми.  

Технически характеристики на крушката 

 Тип: LED 

 Цветова температура  

-  Бяла светлина 3000К; 

 Мощност - 10 W; 

 Фасунка – Е 27; 

 Светлинна ефективност 

 806 lm; 

 Работни часове 

 -20 000 часа; 

 Дължина- 135 мм 

 

Снимка 11.  Енергоспестяващи крушки 

Състав на гумен уплътнител за прозорци и врати 

 

 Гума ЕПДМ; 

 Залепващ слой; 

 Силиконизирана хартия 

 

Снимка 12.  Уплътнител за прозорци и врати 
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с външна резба с вътрешна резба 

  

Снимка 13.  Аератори за чешми  
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12. Упражнения 

Мощност/Енергия и Консумация на Енергия  

Сешоари 

Колко дълго може да използвате сешоар с мощност 1 000 Вт за 1 КВтч?  

Мощност * Време = Работа 

………………… 

Сравнение за 1 КВтч  

1 КВтч изразходван за 1 час се равнява приблизително на:  

 Гледане на телевизия 1 час   

 Слушане на радио 1 час 

 Сушене на косата за 1 час 

 Светлината от 100-ватова лампа с нажежаема жичка за 1 час 

 Работа на духалка на пълна мощност за 1 час 

Кой уред  консумира повече и кой по-малко енергия?  

 Духалка  

 Телевизор 

 Радио 

 лампа с нажежаема жичка 

Повече: духалка  

По-малко: телевизор, радио, лампа с нажежаема жичка  

Часове в годината 

Колко часа има в една година?  

 6 780      6 870    7 680 

 7 860   8 670    8 760 
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Енергийно потребление на телевизори 

Колко ел. енергия годишно консумира един телевизор, ако той работи 5 часа на ден и е с 

мощност 50 Вата?  

Работа = Мощност * Време 

Работа = 50 Вата * 5 ч/ден * 365 дни/год. = 91 250 Втч/год. = 91.25 КВтч/год. 

Мерни единици 

В какви мерни единици обикновено е изразено енергийното потребление на едно домакинство?  

 Лукс (lx)    Ват (W)  Киловат (kW)  

 Киловатчаса (kВтч)  Киловат години (kWу) 

Консумация в домакинството 

Кой(и) домакински уреди обикновено консумират най-голяма част от ел. енергия в едно 

домакинство?  

 Телевизионни игри и компютри  

 Лампи 

 Хладилници и фризер  

 Ютия  

 Перални  

Упражнения за замервания  

Каква е разликата между замерване на консумацията на телевизор и хладилник?  

 Консумацията на телевизора е почти постоянна. 

 Хладилниците работят на фази и поради това консумацията им варира.  
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Сметки за консумираната ел. енергия и вода 

 

Оценка на потреблението на електроенергия  

В едно домакинство човек има годишно потребление на електроенергия от 1 250 киловатчаса. 

Как оценявате това ниво на потребление?  

 добро   пестеливо    средно    високо   много високо 

 

Как бихте оценили това ниво на потребление, ако собственикът подгрява топла вода с ел. 

енергия?  

  добро   пестеливо     средно  високо    много високо 

Компоненти на сметката на електроенергия  

Назовете най-малко три различни компоненти на сметката за ел. енергия, включени в цената 

на електроенергията. 

………………….. 

 

Посочете  най-малко един от компонентите на сметката, по-голям  от 15% . 

……………. 

 

Посочете най-малко един от компонентите на сметката, по-малък  от  15%. 

……………… 

 

Цена на ел. енергия 

Каква е цената за КВтч ел. енергия  с ДДС (дневна тарифа) за региона на град Пловдив? 

 0.10 лв  0.20 лв   0.25 лв   0.18 лв   0.05 лв 

Каква е мерната единица за изразяване на специфичната топлинна енергия за година?  

  Вт/м2      КВтч/човек/година     лумен       КВтч/м2/год        КВт/ м2/год 

Топлинна енергия 

Какво ще бъде очакваното потребление на топлинна енергия за нова сграда? 

 10 kВтч/(м²год)      50 kВтч/(м²год) 150 kВтч/(м²год) 
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 200 kВтч/(м² год )  350 kВтч/(м² год) 

Какво ще бъде очакваното потребление на топлинна енергия за по-стара сграда преди 1970 г.? 

10 kВтч/(м²год)     50 kВтч/(м²год) 150 kВтч/(м²год) 

200 kВтч/(м² год)   350 kВтч/(м² год) 

Консумация на вода 

Потреблението на вода на едно 4-членно домакинство за една година е 195 m³. Превърнете го 

в литри на ден на човек и оценете нивото на консумация.  

195 м3 * 1 000 л/ м3/4 * 365 дни/год 

 ниско   средно  високо 
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Осветление 

Каква е консумацията на енергия на лампа с нажежаема жичка в сравнение с енергийно 

ефективна такава?  

 същата  

 два пъти по-голяма  

 три пъти по-голяма  

 четири пъти по-голяма  

 пет пъти по-голяма  

Лампите с нажежаема жичка се затоплят при работа, защото голяма част от енергията, която 

произвеждат се превръща в топлинна. Какъв процент от постъпилата електрическа енергия се 

превръща в светлина?  

 < 2 %   < 10 %    < 20 %    < 50 % 

В едно домакинство са изброени следните лампи с нажежаема жичка и времето им на работа. 

Коя от тези лампи не бихте заменили с енергийно ефективна и защо?  

Стая Мощност на 

лампа с 

нажежаема 

жичка 

(във ватове) 

Брой Работа 

дневно 

(в часове) 

Кухня 100 1 2 

Всекидневна 25 1 2 

Всекидневна 60 2 0,5 

Всекидневна 40 3 2 

Всекидневна 100 1 4 

Тоалетна 60 1 0,2 

Баня 75 1 2 
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1) Колко енергия ще се спести годишно, ако 100-ватовата лампа с нажежаема жичка се смени с 

20-ватова енергийно спестяваща?  

……………… 

2) При цена от 0.18 лв./КВтч, колко ще е годишното спестяване в левове?  

……………………… 

3) Ако една 20-ватова енергийно спестяваща лампа струва 4 лв. след колко години 

инвестицията ще бъде възвърната?  

……………………….. 

4) 60-ватова лампа с нажежаема жичка се заменя с 11-ватова енергийно спестяваща такава. 

Какъв е типичният работен живот на двете лампи?  

Лампа с нажежаема жичка: ……часа  

Енергийно спестяваща лампа: ……..часа  

 

5) Каква е консумацията на енергия на тези лампи, ако се приеме работен живот от 10 000 

часа?  

……………………. 

………………………… 

6) Цената на ел. енергията е 0.18 лв/КВтч. Какви са спестяванията от инсталирането на 

енергийно спестяваща лампа?  

……………………………… 

7) Цената на една енергийно спестяваща лампа е 3 лв., а на лампа с нажежаема жичка 0.75 

лв. Колко са спестяванията в лв.  ако е необходим работен живот от 10 000 часа?  

……………………….. 

Енергийно спестяваща лампа: 6 лева 

 

8) Какви са общите спестявания от използването на енергийно спестяваща лампа?  

……………………… 
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Вода 

Каква е приблизителната консумация на вода на човек в България - литра/дневно? 

 30 литра  100 литра  130 литра  130 м³   180 м³ 

Кой от следните процеси е отговорен за най-голяма част от потреблението на вода в едно 

средностатистическо домакинство?  

  пускане на водата в тоалетната 

  пране  

 миене на чинии  

  чистене  

  къпане  

 готвене и пиене на вода  

 

Оценка на потреблението на вода 

Ако приемем, че двучленно домакинство има годишно потребление на вода от 113 кубически 

метра, как оценявате това ниво на потребление? 

  добро    пестеливо    средно    високо   много високо 
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Домакински уреди 

Каква е типичната температура в хладилника?  

  5°   7°    9°    11° 

Каква е типичната температура във фризера?  

  - 9°  - 12°  - 15°  - 18° 

Какво е процентното намаление на консумираната енергия, когато температурата на 

хладилника се повиши с  1° С? 

  0%    2%   4%   6 %    8% 

Кои са типичните причини за високата консумация на ел. енергия на хладилниците?  

 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 
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Загуби при режим стенд бай 

Един DVD плейър консумира 7.5 Вт в режим стенд бай и 15 Вт при нормален работен режим. 

Плейърът се използва по 2 часа на ден и през останалото време е в режим стенд бай.  

1) Колко е потреблението на електрическа енергия при нормална работа и колко в режим 

стенд бай? Какви спестявания могат да се реализират, ако се постави разклонител с 

възможност за изключване на уредите?  

 …………………………………… 

 

 

2) Каква е сумата на електрическата енергия, която ще се плати за потреблението на уред 

с консумация в режим на стенд бай от 1 Вт за 1 година при средна цена на 

електрическата енергия 0.18 лв./КВтч.  

 …………………………………. 

 

 

3) Коя от следните консумации в режим стенд бай може да се приеме за нормална за 

подобен уред?  

 

  0.1 Вт   1 Вт   3 Вт    5 Вт    10 Вт 

 

Отопление и вентилация 

 

Оценка на потреблението на топлинна енергия 

Двучленно домакинство с жилищна площ от 70 m², изразходва 2 500 м³ природен газ. 

Какъв е еквивалент на топлинна енергия в кВтч? 

 

…………………………… 

 

Изчисляване на специфичен разход на м². 

…………….. 

 

Как оценявате това ниво на енергопотребление от природен газ? 

 

 много ниско   ниско       средно   високо  много високо 
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Какво е процентното увеличение на консумацията на топлинна енергия, ако температурата в 

стаята се увеличи от 20 на 21 градуса?  

 

 1 %   2 %      4 %     6 %      8 % 

 

Какво грешно поведение забелязвате на фигурите по-долу?  

Фигура 1:  

 

Таванска стая: 

 Сушене на прането с духалка  

 

Кухня: 

 Хладилникът е отворен  

 Хладилникът е до фурната  

 Тенджерата е без капак  

 Котлонът е твърде голям за 

тенджерата  

 Лампите са светнати, въпреки че 

няма никой в стаята  

Баня: 

 Водата тече, докато се мият 

Детска стая: 

 Отворен прозорец с температура 

навън 5° С 

 Не се използва слънчевата светлина 

 за бюрото 

 Радиаторът е включен, въпреки че  

прозорецът е отворен  

 Телевизорът е включен, въпреки че не 

се гледа  

 Стайната температура от 24° С  

е твърде висока  
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зъбите  

 Взимане на пълна вана, вместо 

къпане  

Спалня: 

 Стайната температура от 21° С е  

твърде висока  

 Завесата пред радиатора  

предотвратява добрата проводимост на 

топлина  

 Лампата е включена  

 

Фигура 2:  

 

 Прозорецът е отворен 

 Няма капак на тенджерата  

 Котлонът е твърде голям за тенджерата  

 Два хладилника  

 Хладилникът е до фурната  

 Кафе-машината и телевизорът са в режим 

стенд бай  

 Лампа с нажежаема жичка  

 Телевизор и видео в кухнята?  

Подредете следните източници на енергия според емисиите CO2 за КВтч : 

Ел. енергия, пелети, нафта, природен газ, въглища: 

 

1. ел. енергия 

2. въглища 

3. нафта 
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4. природен газ 

5. пелети 


