
Разумно използване на 
електроенергията в дома 
Как да ползваме енергията ефективно и безопасно?



Дисклеймер

Настоящата презентация е разработена от специалисти на EVN България с 
некомерсиална цел по молба на г-жа Гинка Щерева, Обществен посредник на Община 
Казанлък.

Презентацията се предоставя безвъзмездно за целите на поръчителя.

За онагледяване на информацията са ползвани изображения, собственост на EVN, 
както и изображения от източници в интернет.

Източници:

http://www.turbines-wind.com/tag/energy-saving-tips-2

http://www.fortistci.com/way-to-save

http://newspagedesigner.org/photo/syska-led-02?context=latest

http://www.shutterstock.com/s/energy+label/search.html

http://www.tehranplastic-kg.com/site/index.php/2013-09-30-08-40-60

http://www.baileyfinch.co.uk/job/london/engineering/cavity-wall-technician-62

http://tkolb.net/tra_sch/FireExt/FireExt.html

http://www.glassdesignandbuild.co.uk/window-styles.html

http://www.bgstroitel.com/article/print/id/2236/
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Защо е важна енергийната ефективност в дома?

T Какво е енергийна ефективност?

− всички мерки и дейности, насочени 
към използване на по-малко енергия 
при осигуряване на необходимия 
домашен комфорт и безопасност

T Защо енергийна ефективност?

− спестени енергийни ресурси
− по-ниски разходи за енергия
− намалени емисии парникови газове
− по-здравословна околна среда
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Как се постига енергийна ефективност?
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Защо да изберем енергоспестяващо осветление?
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T При подмяна на обикновените крушки с 
енергоспестяващи или LED можете да 
намалите разходите за осветление 5 пъти

T Ефективните лампи осигуряват същото 
количество светлина и имат 12 пъти по-дълъг 
живот от обикновените

T Изберете крушки с топла бяла светлина, за да 
запазите усещането за осветеност и комфорт 

T Използвайте устройства за контролиране на 
силата на осветлението  като димери и 
детектори за движение



Инвестицията в ефективно осветление се 
възвръща само за 1 година
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1 при потребление 1000 часа/годишно
2 цена на електрическата енергия 0.17541 лева/кВтч

Параметри                                 Мерна 

единица

Лампа с 

нажежаема 

жичка

Енерго- 

спестяващ

а лампа

LED

лампа

Светлина lm  700 700 700

Мощност W  60 15 9

Ефективност lm/W 12 47 78

Живот h 1 000 8 000 20 000

Годишно потребление на енергия
1 kWh 60 15 9

Стойност на потреблението за 1 г.
2 лева 10.52 2.63 1.58

Спестена електроенергия за 1 г. kWh  - 45 51

Стойност на спестявания  за 1 г. лева  - 7.89 8.95

Цена лева  0.60 7.00 9.00

Срок на изплащане год.  - 1 1



Енергиен клас в етикета за информиран избор 
на електроуред

T Политиката на Европейската комисия за 
етикетиране на домакински електроуреди е 
базирана на Директива 2010/30/ЕС

T В обхвата на задължителното етикетиране 
попадат:

− Хладилници и фризери
− Перални, сушилни и миялни машини
− Битови климатици
− Електрически фурни и абсорбатори
− Телевизори, прахосмукачки и лампи 

T Етикетът съдържа информация за консумация на 
електроенергия, вода и други специфични данни
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Колкото по-висок е класът,
толкова по-икономичен е уредът 

I. Име или търговска марка на доставчика

II. Идентификатор на модела 

III. Клас на енергийна ефективност

IV. Знак за екомаркировка

V. Годишна консумация на енергия в kWh на 

година

VI. Сумата на обемите на всички отделения с 

работна температура > –6 °C

VII. Сумата на обемите на всички отделения с 

работна температура ≤ – 6 °C 

VIII. Излъчван въздушен шум в dB
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Уред с най-високия клас A+++ е много

по-икономичен дори от идентичен уред с клас А+
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Приблизително 2 пъти 
по-ниска консумация



Какъв е ефектът от подмяна на старите 
домакински електроуреди с нови клас А+++ ?
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1 цена на електрическата енергия 0.17541 лева/кВтч
2 среден живот на домакински електроуреди

Домакински

електроуреди

кВтч кВтч кВтч Лева
1

Домашен климатик 1714 1031 683 120

Сушилна машина 807 275 532 93

Миялна машина 523 235 287 50

Перална машина 457 290 167 29

Хладилник  431 146 285 50

Фризер  377 128 250 44

Електрическа фурна 320 229 91 16

LED телевизор 54 35 19 3

Прахосмукачка 49 16 33 6

Общо за 1 година 4 732 2 384 2 348 412

Общо за 15 години
2 70 982 35 767 35 215 6 177

Разход на енергия за 1 год.      

клас B           клас А
+++

Спестена електрическа 

енергия за 1 година



Как да подобрим енергийните характеристики 
на жилището?
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T Помните ли, че топлината се пренася 
от топло към студено?

T Знаете ли откъде се губи топлината в 
дома? 

T Знаете ли, че разходите за отопление 
и охлаждане представляват повече от 
половината годишни разходи за 
енергия?

T Кои са основните мерки за енергийна 
ефективност на сгради?

− Топлоизолация на стени, под и 
покрив

− Поставяне на енергоефективна 
дограма



Как да изберем дограма и топлоизолация?
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T Дограмата се състои от профил и стъклопакет

T За по-добър ефект и комфорт се препоръчват
− Дограми с ниски коефициенти на топлопреминаване и 

инфилтрация

− Нискоемисионни и високоенергийни стъкла според 

изложението на жилището

− Повече камери в профилите и стъклопакетите

T Топлоизолацията задържа топлината в жилището

T Представлява система от изолационни материали, 
свързващи елементи и защитни покрития 

T За най-добър резултат се използват
− Сертифицирани системи с подходяща дебелина

− Изолационни материали с нисък коефициент на 

топлопроводимост



С каква дебелина различните материали 
осигуряват еднакъв изолиращ ефект?
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• XPS (напр. фибран)

• EPS (напр. стиропор)

• Дърво

• Итонг

• Решетъчна тухла

• Тухла четворка

• Плътна тухла 

• Армиран бетон



Кои са най-екологичните източници и ефективни 
методи за отопление в дома?

T Природен газ

− Централно топлоснабдяване

− Ефективни котли с автоматизирано управление

T Биомаса 

− Дървени пелети, брикети и трици, кори, чипс, прах, слама 

и дори костилки от плодове

− Котли, печки и горивни камери с автоматизирано 

зареждане и управление

T Слънчева енергия

− Соларни системи за затопляне на вода

− Директни и индиректни с естествена и принудителна 

циркулация

T Въздух, вода, земя

− Термопомпени системи за отопление и охлаждане

− Включително битовите климатици
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Централното топлоснабдяване (ТЕЦ) –
най-доброто решение за отопление

T Най-екологично чистият и безопасен начин за 

отопление

− В атмосферата не се отделят прах, серен диоксид и 

въглеводороди

− Отоплителните тела и съоръжения в сградата не 

носят риск от избухване или запалване

− Технологията дава възможност за равномерна и 

благоприятна температура в цялото жилище

T Енергия, произведена от когенерационна

централа 

− Два пъти по-ниски емисии на азотни оксиди и над 

десет пъти по-малко въглероден оксид

− Модерна технология за централизирано

едновременно производство на електроенергия и 

топлоенергия с много висока ефективност
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Когенерация на EVN в Пловдив – най-модерното 
съоръжение от този тип не само в България, но и на 
Балканите.



Как да пестим енергия и средства лесно и 
безплатно? 

T Отопление 

− Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате

− Проветрявайте за кратко, но с широко отворени врати и прозорци

T Охлаждане и замразяване

− Не поставяйте хладилник и фризер в близост до отоплителен уред 

− Не поставяйте горещи продукти в хладилника или фризера

T Готвене

− Изключвайте фурната и котлона малко преди края на готвенето

− Използвайте тенджера с диаметър, съответстващ на този на котлона

T Пране, миене и сушене

− Използвайте пълния капацитет на уредите

− Изберете енергоспестяващи програми с по-ниска температура

T Режим готовност на работа (stand-by)

− Изключвайте уредите от електрическата мрежа, когато не се използват за дълго
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Причини за пожар в жилището
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T Основните причини за пожарите в 
жилищата и офисите са 

− Неизправни електроуреди

− Лошо експлоатирани електроуреди

− Запалими материали, оставени в близост до 

готварски печки, котлони и др. електроуреди

T Източници на запалване на пожари -
статистика

− Готварски печки – около 23%

− Нагревателни уреди – около 15%

− Късо съединение в електрическата 

инсталация от претоварване – около 12% 

− Незагасени цигари – около 5% 

− Запалени декоративни свещи – около 5%

− Деца, играещи си с огън – около 5%

Пожарна безопасност в дома



Триъгълник на пожара
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T Трите фактора, необходими за
протичане на химическа реакция при 
пожар

− Достатъчно кислород, който да поддържа 

горенето 

− Достатъчно топлина, за да се достигне 

температурата на запалване

− Гориво или горими материали

При отстраняване само на един от тези три фактора, пожарът е загасен.
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Последователност на действията при 
използване на пожарогасител
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С ръчните пожарогасители се работи лесно

T Изтегли щифта на пожарогасителя
T Насочи струята в основата на пламъка
T Натисни дръжката на пожарогасителя
T Движи в основата на пламъка

Ако насочите струята само към върха на пламъка, ще 

изпразните пожарогасителя без да изгасите пожара.

Започнете да гасите от безопасна дистанция и постепенно се 

придвижвайте напред!

1.

2.

3.

Внимание!

Не гасете с вода при запалване на електрически уред или ако 

пожара има химически характер!

Не се опитвайте да гасите пожар, който не може да се контролира, 

а напуснете веднага сградата! 

При внезапна реална заплаха за живота, здравето или имуществото
позвънете на т. 112.

Пожарна безопасност в дома


