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I. ПРЕГЛЕД НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ
В днешно време разходите за топлинна и електрическа енергия представляват не малка
част от разходите на едно домакинство, а последните световни тенденции са свързани с
постоянно увеличение на цените на енергията. По данни на Националния статистически
институт, цитиращ информация за годишните разходи на едно домакинство за
електричество, отопление и вода, става ясно, че средно българските домакинства харчат за
тях около 14 % от годишните си доходи през 2013 г., в сравнение с 11 % през 2002 г.
Средните годишни разходи за енергия и вода са се увеличили с 36 % в периода между 2008
г. и 2013 г. Необходимо е да се уточни, че статистиката цитира процентните разходи на едно
домакинство, но е твърде възможно, дори и при тези увеличени разходи, то да изпитва
затруднение да поддържа адекватна температура и да живее в лишения от топлина. По
данни на Евростат за 2013г. 46.6% от общото население в България е отговорило, че не
може да поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, като по този начин
поставя страната ни на първо място сред страните-членки на ЕС-28. За сравнение средните нива за ЕС-28 са 10,8 %.
Това поставя на дневен ред нуждата от оптимизиране на потреблението, а за целта е
необходимо детайлното разбиране на разходите и разпределението на топлинната и
електрическата енергия в него
На Фиг. 1 е представена информация за средно статистическото разпределение на
потреблението на електрическа и топлинна енергия в едно домакинство. Анализът на
консумациите демонстрира, че най-голяма част от разходите на българските домакинства
представляват тези за отопление, чийто дял от общата енергийна консумация е
приблизително 50 %. Отоплението представлява перото от бюджета с най-голяма
възможност за оптимизиране, затова е от изключително значение по какъв начин
осъществяваме отоплението - с какви съоръжения и с какво КПД (коефициент на полезно
действие) използваме. Значително по-малка част от разходите за енергия представлява
енергията за битова гореща вода, готвене и осветление.
СТРУКТУРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ
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Фиг. 1: Структура на енергийното потребление в едно домакинство
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За постигане на балансиране на енергопотребление в едно домакинство е необходимо да
бъдат изпълнени следните стъпки:
 Определяне на консумацията на уредите;
 Изчисление на разходите на енергия за отделните уреди;
 Предприемане на мерки за намаляване на енергийната зависимост;
 Наблюдение на ефекта и непрекъснато подобрение.
Средностатистическа картина за консумацията на всеки един електроуред в едно
домакинство е представена на Фиг. 2.
В левия долен ъгъл са показани различните цени на отопление на тази виртуална къща в
зависимост от КПД-то на използваното съоръжение.
Така например, за да получим едно и също количество крайна енергия (10 000 кВтч)
използвайки различен тип уред или уред с различно КПД, то ще изразходваме повече
парични средства.
 Ако се отопляваме чрез брикети от въглища в топлоизточник със средно КПД около
50%, то цената за получаването на необходимото количество енергия (10 000 кВтч)
би била 1229 лв.
 Ако се отопляваме чрез дърва в топлоизточник (печка) със средно КПД около 50 %, то
цената за получаването на необходимото количество енергия (10 000 кВтч) би била
1400 лв.
 Ако се отопляваме на пелети чрез автоматизиран топлоизточник (котел) със средно
КПД около 90 %, то цената за получаването на необходимото количество енергия
(10 000 кВтч) би била 560 лв.
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Фиг. 2: Детайлна разбивка на консумацията на електрическа енергия в средно
статистическо домакинство
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Основни стъпки за намаляване на потреблението на енергия:
Първа стъпка: Намаляване на потреблението на енергия посредством избор на ефективен
топлоизточник. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, като
фотоволтаици и соларни колектори е първата стъпка към подобряване на енергийната
ефективност, намаляване на емисиите на CO2 и енергийната независимост.

Вид гориво

КПД

Необходимо
количество

Енергийно
съдържание

Произведена
енергия

Цена/
год.

Цена/
МВтч

%

т/год

МВтч/т

МВтч/год

лв/год

лв/МВтч

Уред

Въглища "Донбас"
Въглища „Перник“
Брикети от
въглища
Дърва

Печка
Печка

60
50

2,4
4

7
5

10
10

857
880

86
88

Печка

50

5,7

3,5

10

1229

123

Печка

50

2,5

2,56

10

1040

104

Еко брикети

Камина

70

3,2

4,5

10

890

90

Пелети

Камина

90

2,2

4,66

10

800

80

Табл. 1: Сравнение на крайните цени за отопление в зависимост от вида
използвано гориво
Втора стъпка: Изолирайте топлинно вашата сграда и сменете прозоречната дограма.
Външните неизолирани стени представляват най-интензивния източник на топлинни загуби.
Топлинни загуби в неизолирани сгради се разпределят по следният начин:
•
•
•
•
•

Покрив : около 25 ÷ 30% от топлинните загуби;
Стени: около 20 ÷ 25% от топлинните загуби;
Вентилация и инфилтрация: около 20 ÷ 25% от топлинните загуби;
Прозорци : около 10 ÷ 15% от топлинните загуби;
Термомостове: около 5 ÷ 10% от топлинните загуби

Трета стъпка: Намаляване на потреблението на ел. енергия и вода чрез подобряване
ефективността на уредите.
Най-големите икономии на енергия и разходи се получават от подмяната на уредите, които
използват най-много електрическа енергия през годината. Старите хладилници и фризери
обикновено са най-големите консуматори. Заменяйки 10-годишен хладилник с фризер с нов
енергийно ефективен уред, на практика можете да намалите изразходваната

5|стр.

6

електроенергия на половина и така да спестите от сметката за ток. Ако замените старата си
перална машина с нова с висок клас на енергийна е фективност, може да спестите от
сметките и за ток, и за вода.
Например, хладилниците с енергиен клас A+++ са с около 48 % по-енергоспестяващи,
отколкото хладилниците от енергиен клас A+, съответно с 60 % по-енергоспестяващи
от уредите от клас А.
Четвърта стъпка:
Промяната на част от навиците е метод за намаляване на
потреблението на енергия и вода. Този метод избягва прахосването. Това е четвъртият и
най-лесен начин да се намали консумацията на енергия и вода .
На фигура 3 е показана детайлна разбивка на консумираната енергия от енергоефективно
семейство, което използва електроуреди клас А+++ и отопление с пелети или от ТЕЦ.
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Фиг. 3: Детайлна разбивка на консумацията на електрическа енергия в
енергоефективно домакинство
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II. СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДА
Ако искате да добиете представа в какви граници се движи консумацията ви на
електрическа енергия, можете да сравните потреблението си с Табл. 2. Ако се намирате в
червената графа, обмислете прилагане на следните енергоспестяващи стъпки.
Членове в
домакинството
1
2
3
4
5

Нормални граници:
1.500
2.600
3.700
4.600
5.500

– 1.900
– 3.300
– 4.500
– 5.500
– 6.500

kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.

Твърде високо:
над 2.300
над 4.000
над 5.300
над 6.400
над 7.300

kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.
kWh/г.

Табл. 2: Граници на потреблението на електрическа енергия според броя членове на
домакинството

СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Заменете всички
лампи с нажежаеми жички с
енергоспестяващи или LED.
Те ще намалят разходите ви за електроенергия с до 80%
на година, но същевременно имат по-дългосрочен живот
(10 000 ч) и в дългосрочен план вие допълнително
намалявате разходите си от експлоатация.
Инсталирайте аератори на чешмите
При замяната на старите аератори на чешмите с нови с
максимален дебит при максимално отворено положение 5 л/мин., можете да спестите общо до 15 лева в
резултат от спестяване на вода, но и на
електроенергия за загряване на топла вода в бойлера.

Използвайте водоспестяваща глава във вашия душ
Новото
поколение
водоспестяващи
душове
са
разработени за максимален дебит до 9 л/мин. Това
позволява да пестите от сметките си за вода, така и

8|стр.

9

от енергия за загряване на топлата вода.
С инвестиция до 20 лв., в домакинство с двама члена, 8
мин. средно къпане и 5 броя къпания на седмица на човек,
можете да спестите до 12,5 м³ вода и до 400 кВтч
електроенергия, равняващи се общо на 93 лв.
спестявания на година.

Изключвайте електрическите уреди изцяло, когато не
ги ползвате.
Дори когато не работят електроуредите, включени в
контакт
консумират
електроенергия.
Средната
консумация на електроенергия на цветен телевизор в
стенд-бай режим е 73 кВтчh/год.
Използвайте разклонители с бутон и го изключвайте, за
да спестите пари от стенд-бай загуби. От стенд бай
загуби можете да спестите до 10 лв. на година.
Понижете
температурата
на
подгряваната
на
електрическия бойлер вода до 50 ÷ 55°С
Промяна на подгряващата температура от 60°С на 55°С
може да намали с около 10 % използваната електрическа
енергия от бойлера. За елиминиране на развиващите се
бактерии е необходимо един път месечно за няколко часа
да увеличавате температурата до 60°С за тяхното
елиминиране.
Използвайте нощната тарифа за загряване на вода в
бойлера.
Използването на нощна тарифа не води до спестяване
на електроенергия, но това ще намали сметката ви. За
домакинство с двама потребители, при използването на
нощна тарифа за загряване на вода се реализират
годишни икономии в размер на 70 ÷80 лв.
През зимния период нощната тарифа е от 22.00 ч. до
6.00 ч., а през летния – от 23.00 ч. до 7.00 ч.
Препоръка: нагласете вашия бойлер с до 5°С по-висока
температурата, за да компенсирате топлинните загуби
през деня. Можете да използвате дигитални или ръчни
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таймери за включване и изключване на вашият бойлер.
Кажете “сбогом” на всички стари електроуреди и ги
заменете с нови енергоспестяващи
Преди да пристъпите към покупка, измерете
изразходваната седмична или месечна електроенергия
на всеки електрически уред. Така ще придобиете
представа за електроенергията, потребена от
електроуреда. За целта може да използвате така
наречените измерватели на мощност, които се
включват между контакта и щепсела на уреда. Ако
регистрирате голямо потребление, е разумно да се
проверят алтернативни нови уреди и да се сравнят със
стария.
От
разликата
в
мощността
може
ориентировъчно да се пресметне срока за откупуване на
уреда.
𝑅𝑂𝐼 =

𝑃 𝐼𝑛𝑣
12 (𝐸 𝑂𝑙𝑑 − 𝐸 𝑁𝑒𝑤 ) ⋅ 𝑐

ROI – срок на откупуване на инвестицията в години
P inv – цена на инвестицията в лв
E Old – потребената електроенергията от уреда в
kWh/месец.
E New – очакваната потребена електроенергията от новия
уред в kWh/месец.
c – цена ел. енергия в лв/kWh
По данни на Европейската комисия след отърваването
от неефективните уреди за готвене ще намалите
сметката си за енергия с около 50 евро на година.
Инверторни климатици вместо радиатори и духалки
Ако се отоплявате на електричество, стремете се да
използвате инверторни климатици вместо други
нагревателни уреди, като електрически радиатори,
“духалки”, стари тухлени електрически печки и др.
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Не поставяйте хладилници и фризери в близост до
готварски печки и отоплителни тела или в контакт със
слънчева светлина.
Не е желателно да поставяте хладилниците и
фризерите в близост до отопляеми тела, печки и др., за
да се предотврати нежелано затопляне на хладилните
системи. Затоплянето на хладилника е предпоставка за
по-висока консумация на електрическа енергия, за да се
поддържа желаната температура в него.
Идеалната температура, която е достатъчна за
запазването на хранителните продукти в хладилник е +
5 °С, а във фризер - 18 °С.
Предотвратявайте замръзвания в хладилната част на
хладилника
Замръзване особено в областта на радиатора намалява
топлообмена и значително увеличава консумацията на
ел. енергия на хладилника (с около 30 %). Ако забележите
замръзнали участъци, изключете хладилника и ги
размразете възможно по-скоро.
Изключвайте котлоните и фурната в кухнята по-рано.
Поради топлинната инертност на фурната и
котлоните, можете да изключите фурната 10 мин. порано и котлоните 5 мин. по-рано, като същевременно до
голяма степен ще запазите температурата на готвене.
Това ще намали използваната ел. енергия с 20 %.

Гответе с похлупак и на по-ниска температура
Използвайте тенджери под налягане - ще спестите 20%
ел. енергия, но и време.
Гответе с похлупак и на по-ниска температура - така
температурата на готвене се запазва по-добре.
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СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Обмислете покупка на продукти, оптимизиращи топлинното потребление автоматични термостатни вентили.
Автоматичните термостатни вентили ви позволяват да поддържате постоянна
предварително зададена температура, а самата тя се регулира автоматично чрез
определена позиция на ръкохватката и се избягва преразхода на енергия. Така
можете да намалите потреблението с между 25% ÷ 37% в сравнение с
обикновените вентили.
Имайте предвид, че повишаването на температурата само с един градус
увеличава консумацията на енергия с 6 % и съответно увеличава вашата сметка
за отопление.
Изолирайте стените зад радиаторите
Големината на топлинния поток е правопропорционален на температурната
разлика или така нареченият температурен градиент. Т.е. колкото е по-висока
температурата, толкова са по-големи температурните загуби. Следователно се
очаква да имате по-големи топлинни загуби около топлинните тела
(радиаторите). Имайки предвид това, може да се предотврати голяма част от
топлинните загуби, като се изолират стените зад радиаторите.
Не поставяйте заграждения или мебели пред радиаторите
За по голяма ефективност на отоплителните тела не поставяйте мебели или
други предмети пред тях. От горе споменатия ефект на топлопредаване следва,
че зоните около радиаторите трябва да са свободни за максимален топлинен
поток от радиаторите към въздуха в стаята.
Затваряйте вратите между отделните отоплявани помещения
Препоръчително е да се държат затворени вратите между отделните отоплявани
помещения за предотвратяване преминаването на влажния въздух от по-топлите
помещения към по-студените. Не отоплявайте студени помещения, като
оставяте вратата на топлите отворена. Използвайте частично отопление също
и в по-студените помещения, но го настройте на по-ниска температура.
Намалете отоплението когато сте далеч от дома
Ако сте далеч от дома през деня или за по-дълго време, намалете отоплението, но
не под 15 градуса, в противен случай въздухът в помещенията става твърде
влажен и се увеличава рискът от мухъл. Трябва да знаете, че колкот о по-ниска е
температурата в едно помещение, толкова по-често трябва да се проветрява
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помещението за намаляване на влажността на въздуха.
При по-студените дни е препоръчително да не изключвате отоплението в
часовете когато сте извън дома, а само да го намалите. При неговото изключване
вашият дом ще изстине твърде бързо, което ще доведе до преразход на енергия за
достигането на благоприятна температура..
Проверете за необходимост от обезвъздушаване на радиаторите
Ако забележите, че е налична студена зона в радиатора или ако се чува шум, то
най-вероятно в системата има наличие на въздух.
Изолирайте прозорците и вратите с изолационни ленти
Големи топлинни загуби се наблюдават по фугите на прозорци, врати и др. При
наличие на пропуски сред тях външен въздух постоянно нахлува във вашата стая,
което е предпоставка за интензивни топлинни загуби. Подходящото запечатване
(полагане на уплътнител на рамката на прозореца) около крилата на прозорците и
касите на вратите е добър начин за блокиране на изтичанията, пестене на
енергия и намаляване разходите за отопление.
Студеният въздух, който влиза през лошо монтиран праг на врата, ще остане на
нивото на пода, като излага вашите стаи на течение и ги прави некомфортни. За
решаване на проблема се залепва гъвкава уплътнителна лента в долната част на
вратата, която намалява пролуката между вратата и пода. Необходимо е да я
съобразите, така че вратата да се отваря лесно. Ефективен уплътнител за праг
е тръбно гумено уплътнение, при което налягането и теглото на вратата в
затворено положение формират самото уплътнение. Изолационните ленти са
евтин и достъпен начин за подобряване на херметичността на прозорците и
вратите.
“Ударно” проветряване вместо постоянно проветряване
Много по-ефективно е да проветрявате за кратко (до 5 мин.) през няколко часа,
отколкото постоянно, но по малко. За да може да се освежи въздуха в обитаваните
стаи, отворете всички прозорци или по-голямата част от тях широко. Това ще
предотврати появата на мухъл, както и болести и дискомфорт породени от
лошото качество на въздуха в стаята.
Понижавайте температурата на отоплителните тела вечер и когато не ползвате
стаята.
Една нормална и здравословна температура за спане е около 18-19˚C. Тя е малко пониска от нормалната стайна температура на пребиваване (~ 20˚C)
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ДРУГИ
Изберете икономичен и екологичен начин на отопление – пелети
Отоплението с пелети е с до 30 % по-евтино в сравнение с отоплението с влажни
дърва и/или въглища. Независимо, че цената за тон пелети е в пъти по-висока от
тази на дървата и въглищата, то ако сравним цените за получаването на едно и
също количество енергия за отопление се получава, че отоплението с пелети е
най-евтино. Това се получава от това, че пелетите първо са много по-калорични в
сравнение с другите горива (влажни дърва и/или въглища) и второ защото се
изгарят в котели с много по-високо КПД – до 90 %, в сравнение с 35 ÷ 40 % при
старите печки.
Използването на ел. енергия за отопление чрез калорифери, духалки, ел.
радиатори е най-скъпият и неефективен начин на отопление

III. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОГРАМИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА
ЗА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ

НА

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 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
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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 помо щ 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/
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Партньори

Фокус, Асоциация за Устойчиво Развитие, Словения
www.focus.si

Общност за устойчиво енергийно развитие, Хърватска
www.door.hr

Енергийна Агенция – Пловдив, България
www.eap-save.eu

Македонски Център за Енергийна Ефективност, Македония
www.macef.org.mk

Съфинансиран от
Кофинансиран по програма „Интелигентна Енергия за Европа“ на Европейския
Съюз
Проект REACH се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.
Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите. Не е
задължително публикацията да отразява позицията на Европейския Съюз.
За повече информация относно ЕС: www.ec.europa.eu
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