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ВЪВЕДЕНИЕ

Разходите за отопление са сред най-големите разходи на 
домакинствата, особено в места с по-студен климат и дълги зими. 
Правилното отопление и вентилация ще създадат комфортен 
вътрешен климат и намалят ненужните топлинни загуби. Това 
спестява пари и влияе положително върху околната среда. 

ТЕМПЕРАТУРИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯТА

Температурите в помещенията трябва да се коригират в зависимост 
от индивидуалния комфорт. Коригирайте температурата във всяко 
помещение поотделно, ако е възможно. Помещенията, които не 
използвате през по-голямата част то денонощието не е необходимо 
да бъдат напълно отоплявани. Обикновено температура от 20-
21°C в хола и в кухнята е комфортна и през зимата. Помислете за 
носенето на пуловер, ако ви е студено при температура от 20 °C. 
В спалнята, 17-18°C трябва да са достатъчни. Запомнете: колкото 
е по-топло, толкова повече плащате. За всеки градус, с който се 
повишава отоплението, плащате 6% повече. Колкото е по-топло, 
толкова по-сух е въздухът в помещенията и това може да направи 
обитателите по-застрашени от заболявания.
Всекидневна 20-21°C
Кухня 19-21°C
Спални помещения 17-18°C
Бани 20-22°C
Тоалетни 18-19°C
Коридори 15-17°C

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 радиатора също и в по-студените 
помещения, но го настройте на по-ниска температура.
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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 колкото по-ниска е температурата 
в едно помещение, толкова по-често трябва да се проветрява 
помещението за намаляване на влажността на въздуха.

Fig. 1. Не слагайте пред радиаторите мебели и не ги закривайте със завеси.  
Снимка: © Philipp Engewald

Погрижете се въздухът да може да преминава свободно около 
радиатора и не слагайте никакви мебели отпред. Завесите не 
трябва да висят пред радиаторите. Когато отваряте прозорците, за 
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да се проветри помещението, запомнете позицията на вентила, 
затворете изцяло вентила за отоплението и го отворете отново 
на същата позиция, след като приключите с проветряването, в 
противен случай вие губите цялата топлина в околната среда.

При включване на радиатора, имайте предвид, че цифрите на 
съвременните термостатни вентили съответстват на температурата 
в стаята, а не на скоростта, с която радиатора се затопля. Това 
означава, че трябва да зададете на радиатора желаната от вас 
температура, а не да го слагате на максимум при включване на 
отоплението.
ВЛАЖНОСТ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Принцип на вентилацията
Въздухът може да съдържа водни пари до определено максимално 
количество. Този максимален капацитет на съдържание е в 
зависимост от температурата. Ако въздухът е студен, например 
5 °С, може да се съдържат малко водни пари, около 7 грама на 
кубичен метър. По-топлият въздух може да съдържа много повече 
водна пара. Ако въздухът е 20 °C, той вече може да съдържа почти 
18 грама водна пара на кубичен метър. Относителната влажност 
на въздуха е мярка, която показва колко процента от максималния 
капацитет за съдържание на водни пари сте достигнали. Да се 
върнем към нашия пример: 7 грама вода в 1 кубичен метър 
въздух, означава 100% относителна влажност на въздуха при 5 °С, 
но само 40% при 20 °С. Ефектът на вентилация на помещенията 
е намаляване на влажността вътре в помещенията основаващо 
се на капацитета на водното съдържание на въздуха. Ако отворите 
прозореца през зимата, вие обменяте част от топлия въздух в 
помещението с по-студен външен въздух с определено количество 
водна пара. Студеният външен въздух се загрява вътре и 
относителната влажност на въздуха пада, което води до по-ниска 
относителна влажност на въздуха вътре в помещението. От друга 
страна, този ефект е отговорен и за влажността върху студените стени 
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или други конструктивни елементи. Ако повърхността е студена, 
температурата на околния въздух намалява и относителната 
влажност се увеличава. Ако въздухът на повърхността на стена, 
тръба или прозорец е постоянно с голяма влажност (> 80%), може 
да възникне мухъл. Така органичните материали, като картини, 
тапети и дърво могат да бъдат повредени или унищожени след 
време.

Fig. 2. Влагомерите ви помагат да следите влажността. В този пример тя е 
повече от 60%, време е за отваряне на прозорците за няколко минути.  

Снимка: © Philipp Engewald.
Като правило, относитителната влажност не трябва да надвишава 50%, 
когато външната температура е под нулата. През пролетта и есента 
относителната влажност на въздуха стига до 60%. За да разберете 
кога имате проблеми с влагата, помислете за закупуване на влагомер, 
(модерните влагомери имат функция за предупреждение за условия 
за поява на плесен). Влагомерът показва относителната влажност и ви 
напомня да проветрявате редовно, ако са превишени 50%.
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Източници на влага
Има много източници на влага в помещенията. Всеки един от нас 
отделя водни пари от дишане и изпотяване. Но също така вземането 
на душ, къпането, сушенето на дрехи или готвене са източник на 
влага. Не на последно място, растенията и цветята също отделят 
водни пари. Водата, с която поливате вашите растения в крайна 
сметка се озовава във въздуха на вашата стая, като водни пари.

Fig. 3. Поставяйте капак на тенджерата, така намалявате влажността в 
помещението. Снимка: © Philipp Engewald

Запомнете: обмяната на въздух между жилището и околната среда 
през прозорците изисква температурна разлика между вътрешния 
и външния въздух или слаб вятър отвън. Това означава, че през 
някой топъл, спокоен ден с отварянето на прозорците е трудно 
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да се обмени въздухът. В такива дни автоматичните системи за 
вентилация са много полезни.

Fig. 4. Отворете широко прозорците повече от два пъти дневно за няколко 
минути за подходяща вентилация на стаите. | Снимка: © Philipp Engewald

Помещенията трябва да се проветряват с широко отваряне на 
прозорците в зависимост от източниците на влага и външната 
температура. Като цяло трябва да се проветрява повече от два пъти 
дневно в продължение на 2-5 минути през зимата. През по-топлите 
сезони можете също да отваряте прозореца за по-дълги периоди. Не 
оставяйте прозорците леко отворени (с наклон) за по-дълъг период, в 
противен случай вие губите енергия и охлаждате стените, които са в 
непосредствена близост до отворения прозорец. 

Спални помещения
Ако ви харесва да спите на отворен прозорец, намалете отварянето 
до минимум, намалете отопление през нощта и затворете вратата 
на спалнята. Ако оставите вашия прозорец затворен през нощта, 
не забравяйте да проветрите стаите с широко отворен прозорец на 
следващата сутрин след ставане.
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Кухня и бани 
В кухните и баните готвенето, вземането на душ или къпането, 
сушенето на дрехи създават много влага във въздуха, която 
трябва да бъде отстранена бързо. Отворете прозореца широко 
след приготвяне на храна в кухнята или вземане на  душ, за да 
се отървете от влагата. Слагайте капаци на тенджерите и тиганите 
за намаляване на водната пара от готвене. Ако сушите дрехите си 
вътре в жилището, не забравяйте да проветрявате по-често. Кухните 
и баните без прозорци трябва да имат система за принудителна 
вентилация, за да се отвежда влажният въздух от стаята.
Влажност и обзавеждането
Не трябва да поставяте мебели директно на лошо изолирани 
външни стени. Преместете ги на разстояние 10 см от стената, 
за да позволите на въздуха да циркулира зад мебелите. Това ще 
попречи на по-силното спадане на температурата на въздуха на 
повърхността на стената. Поради по-високите температури на 
повърхността на стената ще се намали рискът от мухъл.

Fig. 5. Разстоянието между мебелите или по-големите уреди и стената позволява 
циркулация на въздуха. Снимка: © Philipp Engewald

10 cm
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Модернизиране на къщи и апартаменти
При по-старите къщи неуплътнените прозорци, тръбите 
преминаващи през стени, пролуките под входни врати и 
пропуските от покривната конструкция (стълбище към тавана) са 
причина за постоянен ненужен обмен на въздуха, което може да 
направи въздуха в затворените помещения много сух. Новите 
къщи обикновено са защитени от такива пропуски на въздух, за 
да се пести енергия. Въпреки това, ако живеете в по-стара къща 
и ако смените например прозорците, вратите или добавите нова 
покривна изолация, запомнете, че най-вероятно се е увеличила 
херметичността на вашето жилище. Това означава, че трябва да 
се проветрява по-често или по-интензивно, отколкото преди, за да 
се отървете от влагата.

Вентилация през лятото
Топлите вълни през лятото могат да бъдат в тежест и може да е 
трудно да се спи през нощта. Можете да си подобрите комфорта с 
две прости правила. Проветрявайте стаите си най-вече през нощта 
и в ранните сутрешни часове. Намалявайте вентилацията през 
горещите дни до минимум. Инсталирайте засенчващи елементи 
(сенници) отвън на прозорците и балконските врати. Вътрешното 
засенчване не помага за намаляване на топлината. Имайте 
предвид, че инсталирането на климатична система е скъпо. Дори 
и най-ефективните уреди все още консумират много енергия и 
климатичната инсталация трябва да се използва само в краен 
случай. По-добре използвайте таванни или настолни вентилатори.
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Fig. 6. Щорите спират топлината. 
Снимка: © Günter Havlena | PIXELIO

Вентилационни системи
Механичните вентилационни системи позволяват постоянно 
проветрение без отваряне на прозорците. Това подобрява 
качеството на въздуха, намалява влажността и намалява риска 
от мухъл. Въпреки това след готвене, къпане, миене на чинии или 
докато сушите дрехи, трябва да отворите прозорците за момент, 
за да се даде възможност на излишната влага във въздуха да 
напусне бързо стаите. Съвременните вентилационни системи 
са оборудвани със система за регенериране на топлината. Това 
означава, че топлината на излизащия въздух се използва за 
загряване на изходящия въздух. Такива устройства имат съществен 
принос за икономия на енергийни разходи. Ако вашият апартамент 
е оборудван с вентилационна система, уверете се, че филтрите се 
почистват или сменят редовно, както е предвидено - обикновено 
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2-4 пъти в годината. Освен това, вентилационната система трябва 
да се проверява и поддържа редовно, за да се гарантира, че 
обмяната на въздуха е достатъчна.

Мухъл
Мухълът може да нарасне, ако има достатъчно влага около спорите 
на му. Влагата идва от кондензацията на въздуха в помещението 
(100% влажност) покрай по-студените части на конструкцията, 
прозорците или тръбите. Учените са установили, че не е необходимо 
относителната влажност на въздуха да достигне 100%, за да расте 
мухъла. Относителна влажност от 80% е достатъчна за заразяване 
с мухъл. Типични места на мухъл са ъглите на външните стени, 
лошо вентилирани стени зад мебелите или в прозорците и по 
термомостовете, които са 6-8 градуса по-студени от температурата 
в помещението. Термо-мостовете са част от конструкцията, които 
са лошо изолирани или които провеждат лесно топлина навън. Те 
могат да бъдат избегнати само с добра изолация, което също така 
намалява разходите за отопление.

Затова правилното отопление, ниската влажност на въздуха в 
помещенията (проветряване), както и преместването на мебелите 
от студените ъгли или студените външни стени ще предотврати 
появата на мухъл. Заразяването с мухъл трябва да бъде третирано 
за предпочитане от професионалисти, за да се предотврати появата 
му отново. 

Предотвратяване на появата на мухъл е възможно с помощта 
на някои бои и покрития като цветна минерална мазилка. 
Използването на такива бои е добро решение за околната среда 
по два причини: използване на екологично чисти естествени 
материали и по-здравословен климат в помещенията.
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КОНТРОЛИН ЛИСТ

АСПЕКТ ДА/НЕ
Настройвате ли вентилите на радиаторите на едно 
положение и държите ли вратите между стаите 
затворени?
Намалявате ли температурата на вашите радиатори, 
когато излизате от вкъщи?
Затваряте ли термостатните вентили при отваряне на 
прозорците?
Проветрявате ли вашата стая в студените сезони, 
като отваряте за няколко минути, така че да няма 
кондензирала вода на стъклото и рамката?
Поддържате ли пространството пред радиаторите 
свободно, така че топлият въздух да може да 
циркулира?
Намалявате ли температурата в помещението през 
нощта?

Оценка
Ако вашият резултат е:
5-6 отговора ДА: Поздравления! Вие сте истински експерт, когато 
става въпрос за вентилация и отопление.

3-4 отговора ДА: Вие постъпвате правилно в много аспекти, когато 
става въпрос за отопление и вентилация. Ако имате технически 
възможности, можете да спестите малко повече енергия и пари.

0-2 отговора ДА: Трябва да преразгледате навиците си по отношение 
на вентилацията и отоплението. Обръщайки внимание на няколко 
прости неща ще намалите консумацията на енергия и разходите 
за отопление. Ако нямате техническата възможност за регулиране 
на отоплението, помислете за обновяване на вашата система за 
отопление или говорете с вашия наемодател за това.
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Място за вашите бележки
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ОТОПЛЯВАЙТЕ ДОМА СИ С ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Предговор
Възобновяемите енергийни източници включват слънчева енергия, 
вятър, водна енергия, приливите и отливите и геотермалната 
топлина. Всички те могат да бъдат използвани за производството 
на топлина директно, без никакъв процес на превръщане или могат 
да се преобразуват в електроенергия. Потреблението на енергия в 
сградите представлява около 40% от общото в Европейския съюз 
(ЕС), а CO2 емисиите от сгради съставляват 36% от общите за ЕС. 
Използването на възобновяеми енергийни източници може да 
намали тези емисии.
Тази брошура дава информация за използването на възобновяеми 
източници на енергия за битово отопление и електроенергия. В края 
на брошурата е приложен контролен лист, който да ви помогне да 
проучите възможността за използване на възобновяеми енергийни 
източници на енергия във вашия дом. 
Емисиите на парникови газове през последните 200 години са 
довели до средно увеличение на глобалната температура с 0,7 
°C. Тъй като потреблението на енергия от изкопаеми горива в 
сградите допринася значително за глобалните емисии на CO2, 
ресурсите насочени към развитието на възобновяемите енергийни 
източници през последните 20 години се увеличават непрекъснато 
с цел насърчаване на използването им в домакинствата. 

1Изкопаемите горива (нефт, природен газ и въглища), не 
са възобновяеми ресурси: след време те ще се изчерпят. 
Намалените количества на тези невъзобновяеми енергийни 
източници също ще доведат до значително покачване на 
цените на енергията. Наличието на местни възобновяеми 
енергийни източници намалява зависимостта от вносни 
енергийни източници, като например вносен петрол.
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2. При изгарянето на природен газ, нефт или въглища 
вашата отоплителна система отделя парников газ CO2 в 
атмосферата, който пряко допринася за промените в климата. 
Възобновяемите енергийни източници не отделят парникови 
газове, което ги прави много по-добър избор за околната 
среда. 

3  Въпреки че технологиите за възобновяема енергия стават 
по-евтини, първоначалната инвестиция може да се окаже 
по-висока, отколкото в случая на традиционните системи. 
Въпреки това, след като системата е инсталирана, енергията 
от възобновяеми източници е безплатна или много евтина. 
Срокът на откупуване на инвестициите във възобновяеми 
енергийни източници е около 15 години и тъй като технологията 
става по-евтина, цената за потребителите ще намалее.

Основна информация
Стъпка 1. Как могат да бъдат използвани възобновяемите 
енергийни източници у дома?
Възобновяемите енергийни 
източници са в изобилие, 
широко разпространени, 
не замърсяват околната 
среда и се намират на 
място. Те могат да бъдат 
включвани в новите сгради, 
както и при обновяване 
на съществуващата 
конструкция. Въпреки 
това, използването на 
възобновяеми енергийни 
източници за отопление 
е ефективно в сгради 
със сравнително ниско 
потребление на топлинна 

Стойността на U е показател за 
енергийна ефективност. Това е 
коефициентът на топлопреминаване 
на конструкцията, който 
представлява топлинният поток през 
сградните елементи във ватове на 
квадратен метър при температурна 
разлика от един градус (К): W/m2K. 
По-високата стойност на U означава 
по-ниско топлинно съпротивление, 
следователно повече топлина/
енергия преминава през сградния 
елемент. (Енциклопедия на 
алтернативната енергия и устойчив 
живот, www.daviddarling.info/
encyclopedia/U/AE_U-value.html.
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енергия, които могат да са с прозорци, които имат стойност на U 
от 1,1 W/m2K или по-ниска, подходяща изолация и модерна или 
модернизирана отоплителна система.
Стъпка 2. Кои са възобновяемите енергийни източници?
Технологиите за възобновяема енергия, които използват пряко 
слънчевата енергия включват слънчеви панели, които поглъщат 
топлината на слънцето за производство на топла вода и топлинна 
енергия; и фотоволтаични панели, които използват слънчевите лъчи 
за производство на електроенергия. Захранвани със слънчева 
енергия ресурси са също вятърните турбини за електроенергия 
(движението на вятъра се дължи на различното нагряване на 
земната повърхност); култури биомаса, които изискват слънчева 
светлина за растеж; както и термопомпите, които концентрират 
топлината, погълната от въздуха, земята или водата през лятото, за 
отопление на сгради през зимата и охлаждане през лятото.

 

Слънчев 

колектор 

Термопомпа 

Котел на 

биомаса 

Fig. 1. Източник: Приложение на малки инсталации на ВЕИ в дома за 
предотвратяване на климатичните промени <www.kyotoinhome.info>2006. p.64

Възможности
Стъпка 3.: Кои възобновяеми енергийни източници са 
приложими във вашия дом?
Изборът на възобновяеми източници на енергия зависи от 
преобладаващите климатични условия, характеристиките на вашия 
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дом, както и преимуществата и недостатъците на всеки източник 
на възобновяема енергия.
Всички държави-членки на ЕС са задължени да имат план за 
действие за използването на възобновяеми енергийни източници. 
Подробни карти на местните и регионалните климатични условия, 
включващи и преобладаващите ветрове и слънчевите часове, 
трябва да бъдат на разположение на всеки. Тази информация може 
да бъде получена от местната община или регионалната енергийна 
агенция.
Контролният лист в края на тази брошура ще ви помогне да 
оцените характеристиките на вашата сграда и да направите най-
екологичния избор. Въпреки това, ако планирате да построите 
пасивна къща, или да реконструирате съществуваща сграда, 
заслужава си да потърсите професионален съвет.
Таблицата по-долу обобщава предимствата и недостатъците на 
възобновяемите технологии.

ВЕ
И

 Предимства Недостатъци
За околната среда За енергопотреблението

Те
рм

оп
ом

пи

Може да се използват за 
отопление, охлаждане и 
подгряване на вода.
Електроенергията и 
нискотемпературната 
топлина са достъпни от 
различни източници. 
Електроенергията, 
необходима за работата 
на термопомпата, 
може да се получава 
от възобновяеми 
източници.
В момента се използват 
натурални хладилни 
агенти, които имат 
нулево или много ниско 
въздействие върху 
околната среда.

Системите се предлагат 
във всички размери.

Инвестиционните 
разходи са високи.
Необходимо е  про-
странство, ако се изпол-
зва земен колектор.
Хладилният агент трябва 
да бъдат регенериран 
в края на живота на 
системата.
Електрическата 
енергия, използвана 
от термопомпата, все 
още може да идва от 
централа използваща 
изкопаеми горива.
Нужни са системи 
или радиатори за 
ниско- температурно 
отопление.
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ВЕ
И

 Предимства Недостатъци
За околната среда За енергопотреблението

Сл
ън

че
ви

 к
ол

ек
то

ри
 з

а 
то

пл
а 

во
да

Може да замени 
изкопаемите горива за 
подгряването на вода.
Няма замърсяване, 
емисии на вредни 
газове, отпадъци или 
риск от физически 
произшествия.

Може да се прилага 
почти навсякъде 
Изисква много малко 
поддръжка.
Размерът лесно може 
да се коригира в 
зависимост от нуждите 
и наличните ресурси.

Покривът на сградата 
може да не е правилно 
ориентиран (на  юг).
Нуждае се от  
допълнителни технологии 
за нагряване на вода, 
когато няма достатъчно 
слънчева светлина.

Вя
тъ

рн
и 

ту
рб

ин
и

Няма замърсяване, 
газове, отпадъци. 
Може да допълни фото-
волтаичната система на 
едно домакинство.   

Електроенергията се 
произвежда локално, 
елиминирайки  
загубите от 
разпределението.

Необходимо е 
подходящо място с 
подходящи вятърни 
условия. 

Би
ом

ас
а 

за
 о

то
пл

ен
ие

Може да включва 
дървесни отпадъци.
“Естественият въглерод” 
е ресурс: при изгаряне 
се отделя същото коли-
чество CO2, което се 
абсорбира от живите 
дървета. 
Може да се използват 
местни източници, за да 
се намали транспорта

Сравнително проста 
технология.
Широка гама от 
продукти и решения.
Сравнително евтини.

Изисква подходящ 
комин, което увеличава 
инвестиционните 
разходи.
Димните газове могат 
да съдържат токсични 
вещества и частици.
Необходимо е 
подходящо място за 
съхранение на горивото.

Ф
от

ов
ол

та
ич

ни
 п

ан
ел

и

Няма замърсяване, 
емисии на вредни 
газове, отпадъци, или 
риск от физически 
произшествия.
В зависимост от броя 
на слънчевите часове, 
може да се получи 
значително количество 
електроенергия
Може да бъдат 
интегрирани 
в строителни 
конструкции.

Не е необходима под-
дръжка за времето на 
живота на инсталацията 
от 20 до 30 години.
На пазара се появяват 
по-ефективни и по-
евтини продукти.
Електроенергията се 
произвежда локално, 
елиминирайки  загубите 
от разпределението. 
Размерът може лесно 
да се коригира в 
зависимост от нуждите и 
наличните ресурси.

Относително скъпа 
технология, въпреки че 
периодът на изплащане е 
вече до около 15 години.
Покривът на сградата 
може да не е правилно 
ориентиран (т.е. 
ориентацията му да няма 
лице на юг).
Системата трябва да бъде 
свързана към мрежата за 
покриване на периодите, 
когато няма достатъчно 
слънчева светлина.

Източник:  Приложение на малки инсталации на ВЕИ в дома за предотвратяване на 
климатичните промени,www.kyotoinhome.info
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Приложение на възобновяемите енергийни източници  

Стъпка 4. Кои са наличните технологии?
Локалното отопление вече е стандарт в домовете. Водата се затопля 
от котел, който изгаря нафта, въглища, дървен материал или природен 
газ. След това тръбите и радиаторите разпределят топлинната енергия 
в дома. Като алтернатива, има конверсионни системи, които могат 
да произвеждат топлинна енергия от възобновяеми източници. 
Слънчевите системи абсорбират слънчевата светлина за производство 
на топла вода; термопомпите концентрат нискотемпературната топлина 
на земята, въздуха и водата; и биомасата - дърва или дървесни палети, 
могат да бъдат изгаряни за производство на топлинна енергия. Всички 
тези системи могат да бъдат включени във вашия дом за производство 
на част или всичката енергия, от която се нуждаете за отопление. Изборът 
на системата ще зависи от вида на сградата, нейната ориентация и 
нейното местоположението. Ако мислите за инсталиране на подобни 
технологии за възобновяема енергия, то вие трябва да получите 
професионален съвет.  

Fig. 2. Пример на слънчев колектор за загряване на вода   
Източник: http://www.kyotoinhome.info/HU/solar_thermal/basic_principles.htm
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Преди инсталирането на нова система за отопление се поражда 
мисълта да се намали консумацията на енергия. Така ще бъде 
инсталирана най-малката и най-подходящата отоплителна система, 
а не такава с преоразмерена мощност. Това означава, както по-
ниска първоначална инвестиция, така и намалени експлоатационни 
разходи.

Слънчевата система за топла вода или отопление включва един или 
повече колектори, през които водата преминава и се нагрява пряко 
от слънцето. Въпреки че са най-ефективни през лятото, слънчевите 
нагреватели могат и да произвеждат значителни количества топла 
вода и през зимните месеци (с изключение на Северна Европа).

Слънчевите колектори, които обикновено са с размери 2 м на 1 м  
се монтират на покриви или в градини с южно изложение. 

Оптималният ъгъл е равен на географската ширина, което лесно 
може да се постигне на плосък покрив. На скатен покрив колекторът 
обикновено се монтира успоредно на покрива или на нова 
конструкция, която може да е част от покрива. При възможност за 
регулиране на наклона, оптималният ъгъл е 30 градуса през лятото 
и 60 градуса през зимата, когато слънцето е по-ниско в небето.

Плосък 
покрив 

Колектор Ъгъл на 
монтаж 

Колектор 

Ъгъл на 
монтаж 

Скатен покрив 

Fig. 3. Източник: Приложение на малки инсталации на ВЕИ в дома за 
предотвратяване на климатичните промени, 2006<www.kyotoinhome.info>  
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Топлината, погълната от Земята през лятото се съхранява през зимата 
благодарение на лошата топлопроводимост на земята и високата 
термична маса. С помощта на термопомпа нискотемпературната 
топлина (температура под 18°C) може да бъде извлечена от 
въздуха, земята или водата и да се концентрира в полезна топлина 
за отопление на помещения и вода. Необходима е електроенергия 
за концентриране на топлината, но получената топлинна енергия 
може да бъде до четири пъти повече от необходимата ел. енергия 
за захранване на термопомпата.

Fig. 4. Пример за използване на термопомпа | Image: www.rec.org

Термопомпите могат да се използват и за охлаждане на сградите по 
време на летните месеци. При този процес топлината се извлича от 
сградата и се отделя обратно в земята или в атмосфера. По този 
начин системата може да се използва за отопление, охлаждане и 
гореща вода. 
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Важно е да се избере термопомпа с подходяща мощност в 
зависимост от топлинните загуби в сградата. В сгради, които са на 
повече от 20 години, винаги е рентабилно да се сложи изолация 
за намаляване на топлинните загуби. Тъй като температурата на 
топлата вода ще бъде по-ниска от тази произвеждана от котли 
на изкопаеми горива, радиаторите със същия размер ще бъдат 
ефективни, само ако се постави изолация на сградите. 

Общата препоръка е да изберете термопомпа, която да произвежда 
около 90 процента от необходимата топлинна енергия, както и 
през много студени периоди да се използва допълнителен източник 
на топлина, като например електрически радиатор или дърва за 
огрев.

Биомасата е най-старият и най-често използваният източник на 
възобновяема енергия. Тя може да се изгаря в подходящ котел. Видът 
на котела до голяма степен зависи от вида на биомасата (т.е. дърва за 
огрев или брикети и пелети, произведени от дървесни отпадъци).

Възможността за инсталиране на котел на биомаса в стара сграда 
зависи от съществуващата отоплителната система, свободното 
помещение за съхранение на горивото, наличието на подходящ 
димоотвод или комин за отвеждане на изгорелите газове, както и 
наличието на надеждни, за предпочитане местни доставки биомаса.

От екологична гледна точка, биомасата е въглеродно неутрална. 
Въпреки това, димните газове може да съдържат азотни и серни 
оксиди, както и прахови частици в зависимост от качеството на 
изгаряне. Следователно използването на котли на биомаса може 
да бъде ограничено в градските райони с чист въздух.

Стъпка 5. Анализ „разход-полза“
В продължение на много години основен аргумент срещу 
използването на технологии за възобновяема енергия е високата 
стойност на инвестицията. Тъй като тези технологии стават все 
по-широко разпространени, разходите непрекъснато намаляват. 
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Все пак, първоначалните инвестиции в системи с възобновяема 
енергия все още са високи в сравнение с традиционните системи 
за отопление, затова е важно да оцените вариантите по отношение 
на дългосрочните експлоатационни разходи и икономии.
Докато традиционните системи стават все по-скъпи гонейки 
растящите цени на изкопаемите горива (нефт и природен газ), 
разходите за експлоатация на системите с възобновяема енергия 
постоянно намаляват. Срокът на откупуване на инвестициите 
във възобновяеми технологии вече е до около 10-15 години, а 
системите се експлоатират в продължение на 30 години.

Стъпка 6. Къде можете да получите финансова помощ?
Фондовете вече стават достъпни за подкрепа на увеличаване на 
използването на технологии за възобновяема енергия, дори и в 
отделните домакинства. Европейският съюз подкрепя използването 
на възобновяеми енергийни източници чрез структурните фондове. 
В България Фондът за енергийна ефективност също подкрепя 
инвестиции във възобновяема енергия чрез заеми. Помощ и съвет 
може да получите във вашата банка, финансовите институции, 
които предоставят заеми или безвъзмездна помощ за подобни 
проекти и във вашата община.

Мониторинг 
Стъпка 7. Контролирайте енергопотреблението си 
След инсталиране на възобновяеми технологии е важно да отчитате 
регулярно вашите измервателни уреди за електроенергия и газ и 
да поддържате регистър на месечното и годишното потребление 
на енергия. Сравнението на цифрите преди и след ще покаже 
икономиите, които сте направили с инсталирането на новата си 
система. Полезно е да обсъдите изводите с енергиен експерт. 
Използвайки интернет калкулатор за въглероден отпечатък, може 
да изчислите въглеродния отпечатък на вашия дом преди и след 
инсталирането на възобновяемите енергийни технологии: 
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ 

С помощта на таблицата по-долу можете да оцените възможностите 
за използване на възобновяеми източници на енергия във вашия 
дом.

ДА/НЕ Оценка

Сл
ън

че
ва

 е
не

рг
ия

Имате ли покрив с 
южно или югозападно 
изложение? 

Ако сте маркирали с ДА 
всички тези въпроси, то си 
заслужава да инсталирате 
слънчеви колектори или 
фотоволтаични панели на 
покрива. 

Няма никакви сгради и/
или дървета, които да 
засенчват вашия покрив.
Достатъчно здрав ли 
е вашият покрив, за 
да издържи теглото на 
системата?

М
ал

ка
 в

ят
ър

на
 

ту
рб

ин
а

Има силно преобладаващ 
вятър?

Ако сте маркирали с ДА 
всички тези въпроси, то си 
заслужава да инсталирате 
малка вятърна турбина. 

Няма никакви сгради 
и/или с дървета по 
основната посока на 
вятъра.
Има ли достатъчно място 
за инсталиране на вятърна 
турбина? 

Би
ом

ас
а 

Имате ли отделна, 
защитена от огън стая най-
малко 3 m2 за съхранение 
на биомаса?

Ако сте маркирали с ДА 
тези два въпроса, то си 
заслужава да се използва 
биомаса за отопление.

Имате ли комин или може 
ли да бъде изграден такъв?

Те
рм

оп
ом

па

Има ли подходящо място, 
в което може да бъде 
пробита сонда в земята?

Ако сте маркирали 
с ДА някой от тези 
въпроси къщата ви е 
добре изолирана, то си 
заслужава да инсталирате 
термопомпа.

Има ли достатъчно 
място за хоризонтална 
колекторна тръбна 
система (т.е. поне средно 
голяма градина)?
Има ли съществуващ 
сондаж в градината?
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Място за вашите бележки
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ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ

Целта на тази брошура е да ви даде някои идеи за спестяване на 
енергия у дома. Повечето от предложенията са лесни за прилагане 
и отнемат само няколко минути. След като те станат част от 
ежедневието ви, скоро ще забележите предимствата на по-ниските 
сметки за гориво. Запомнете: най-евтината енергия е тази, която 
не консумирате.

Отопление и вентилация 
Отоплението е един от големите разходи на домакинствата, 
особено при студен климат с дълги зими и голям брой отоплителни 
дни. Подходящото отопление и вентилация могат да ви помогнат да 
създадете комфорт в жилището и предотвратите ненужната загуба 
на топлина. Това ще ви спести пари и е добре за околната среда. 
Ако е възможно, вътрешната температура трябва да се регулира 
поотделно за всяка стая. Стаите, които не се използват през голяма 
част от деня, не трябва да бъдат напълно отоплени. Температура 
около 20 до 21°C в хола и кухнята е комфортна, дори и през зимата.  

Fig. 1. Някои термостатни вентили показват ясно настройките за желаната 
стайна температура.| Снимка: P. Engewald

В спалните температура от 17 или 18°C е достатъчна за повечето 
хора. Носенето на допълнителни дрехи е по-евтино и благоприятно 
за околната среда решение, отколкото да засилите отоплението. 
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За всеки градус повишаване на температурата, сметката ви за 
отопление ще бъде с 6% по-висока. Подходяща вентилация през 
зимата може да бъде осигурена чрез отваряне на прозорците 
широко два или три пъти дневно в продължение на 5 до 10 минути. 
Оставянето на прозорците открехнати за по-дълги периоди в 
студено време води до загуба на енергия и охлаждане на стените 
до отворения прозорец. 

Пране и сушене
Съвременните перални машини предлагат все по-голям брой 
програми и специални функции, много от тях са с вградени 
сушилни. Макар това да прави живота по-лесен, може да се губи 
много енергия при прането и сушенето.

Ако мислите да купите нова перална машина, не забравяйте да 
проверите на етикета енергийния клас: уредът трябва да е с 
енергиен клас най-малко А, въпреки че най-добрите варианти са 
А +, А + + или дори А + + + (от 2011 г.). Колкото повече са знаците 
плюс, толкова по-ниска е енергийната консумация на уреда. Тъй 
като новите перални машини използват водата по-ефективно и 
могат да ви спестят до половината от разходите за енергия, то има 
смисъл за закупуване на нов уред, а не ремонт на стария модел. 
Днес перилните препарати и течности също са далеч по-мощни, 
което означава, че те са ефективни за почти всички видове пране 
на 30 или 40 градуса. Според немския институт Öko, намаляването 
на температурата на пране от 60 на 40 градуса, може да спести 
до 45% от потреблението на енергия, а намаляването от 40 на 30 
градуса спестява още 30 до 40%.
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Fig. 2. Повечето пране може да бъде изпрано при температура от  30 градуса.

Избягвайте вашата перална машина да работи наполовина пълна, 
защото тя е много по-енергийно ефективна при пълно натоварване. 
Барабанът трябва да се напълва хлабаво: не забравяйте, че 
дрехите трябва да са свободни и препълването ще повреди вашата 
машина.

Свързването на пералнята към горещата вода от чешмата е 
по-ефективно от нагряването на водата в пералната машина: 
обикновено топлата вода от крана се произвежда от по-енергийно 
ефективни източници (газ или централно отопление), докато 
пералната машина използва електричество за нагряване на 
водата, което  е по-малко благоприятно за околната среда.
Сушилните трябва да се използват пестеливо. Сушенето на дрехи 
на закрито, или когато това е възможно, навън при топло време 
ще спести голямо количество енергия и пари. Имайте предвид, че 
сушилните консумират огромна енергия и трябва да се избягват 
колкото е възможно повече.
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Готвене
Някои много прости стъпки по време на готвенето ще ви спестят 
енергия. При поставяне капак на тенджерата съдържанието ще 
се затопли по-бързо и ще бъде намалено времето за готвене. 
Зеленчуците изискват само малко количество вода: с капак върху 
тенджерата те ще се готвят на пара, което ви спестявя време и 
енергия. Препоръчително е използването на тенджери под налягане 
като особено енергоефективни. Ако имате електрическа печка, 
котлоните могат да се изключат от 10 до 15 минути преди храната 
да е приготвена, тъй като плочите ще останат топли. Уверете се, че 
използвате тенджери, които са приблизително със същия диаметър 
като котлона, за да избегнете загубата на топлина. Ако имате 
електрическа печка, тенджерите трябва да бъдат с плоско дъно, за 
да се даде възможност за максимален пренос на топлината

Fig. 3. Използвайте правилния съд на котлона: котлонът и съдът трябва да имат 
приблизително еднакъв размер (в дясно).  | Снимка: P. Engewald

Използването на електрическа кана е по-енергоефективно 
решение от вряща вода в тенджера на котлона. Трябва да се вари 
толкова вода колкото действително ви е нужна. Не трябва да има 
котлен камък по нагревателя на каната.

Режим на готовност
Много домакински уреди са снабдени с превключвател „режим на 
готовност”, или в най-лошия случай, имат само „режим на готовност” 
и не се изключват изцяло. Когато уредите са в режим на готовност, 
те продължават да консумират енергия.  Същото се отнася и за 
зарядните устройства, оставени включени в мрежата, когато не се 
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използват. Изключването изцяло на електрическите устройства и 
зарядните устройства е добър навик. Едно от най-лесните решения 
е да се използва разклонител с прекъсвач. Изключването на цялия 
разклонител с прекъсвача позволява с един замах да се премахне 
режима на готовност на включените телевизор, DVD-плейър, стерео 
уредби и зарядни устройства. 

Fig. 4. Не забравяйте да изключите устройствата си изцяло, а не да ги оставят 
в режим на готовност. | Снимка: P. Engewald

Потреблението на енергия от уредите, когато са оставени в режим 
на готовност, може да бъде измерена с помощта на електромер за 
контакт. Това е полезно упражнение, при което можете да откриете 
изненадващи резултати.

Fig. 5. Използването на изключваеми контакти позволява лесно да изключите 
уредите изцяло. | Снимки: P. Engewald
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Компютрите трябва да се изключват изцяло, когато завършите 
работата си. Режимът на готовност е полезен за спестяване на 
енергия при кратки почивки. Ако компютърът бъде оставен в режим 
на готовност за по-дълъг период от време, това ще бъде ненужен 
разход на енергия. 

При закупуване на ново електрическо устройство, опционните 
режими трябва да са приоритетни критерии при избора между 
различните продукти на пазара.

Осветление
Вие вероятно вече използвате енергоспестяващи компактни 
флуоресцентни крушки в дома си, тъй като Европейският съюз 
забрани традиционните крушки поради тяхната висока енергийна 
консумация. Друг вариант за в бъдеще са светодиодните крушки, 
които са още по-ефективни от модерните флуоресцентни крушки. 
Налице са вече различни светодиодни лампи, които са на 
разположение на пазара. Могат да се очакват и други иновации 
през следващите години.

Fig. 6. Компактните флуоресцентни крушки (вляво) използват много по-малко 
от енергия в сравнение с по-старите крушки (вдясно).|Снимка: © wrw| PIXELIO.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ:  
АКТУАЛЕН ВЪПРОС ЗА МАЛКИТЕ РЕШЕНИЯ

Закупуване на нови уреди 
При подмяна на домакински уреди не забравяйте да вземете предвид 
консумацията  на енергия. В повечето случаи енергоефективните 
модели не са по-скъпи за закупуване, но разликата в текущите 
разходи ще е очевидна. Както бе споменато по-горе, енергийният 
клас показва енергийната ефективност на уреда на скала от G - най-
неефективни до A + + +. Някои страни публикуват така наречените 
“топ-10”, показващи най-енергоефективните продукти във всяка 
категория на уреда. Европейският портал www.topten.info ще ви 
ориентира за ситуацията във вашата страна.

Има изобилие от уреди на пазара, предназначени да направят живота 
ни по-лесен и удобен. Но всъщност от всички ли се нуждаем? Колко 
много време и усилия ще ни спести електрическата отварачка? Не 
забравяйте, че рекламите ще ви засипват с  предимствата, докато 
ще пропускат да споменат повишеното потребление на енергия и 
по-високите сметки. 

Закупуване на “зелена” електроенергия
Можете да направите положителна стъпка към опазването на 
околната среда чрез избора на доставчик на „зелена” електрическа 
енергия. Въпреки че това не означава, че електроенергията, 
която получавате идва директно от местния вятърен парк или 
водноелектрическа централа, гарантира се, че вашият доставчик  
предоставя “зелена” електроенергия към мрежата. Въпреки това, 
не всички „зелени” доставчици имат зелена философия. Преценете 
сами кои доставчици инвестират печалбите си в областта на 
възобновяемите източници на енергия.
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Използване на възобновяеми енергийни източници
В допълнение към закупуването на “зелена” електроенергия, можете 
активно да преминете към използване на възобновяеми енергийни 
източници в дома си. Има няколко възможни начина за използване 
на слънчевата енергия, включително на слънчеви панели, които 
генерират електроенергия или слънчеви топлинни инсталации, 
които произвеждат топла вода през по-голямата част от годината. 
В по-студените райони няма да е възможно да се произвежда 
достатъчно топла вода от слънчева инсталация в периода между 
октомври и март, така че да е необходим допълнителен източник на 
енергия. В по-топлите месеци технологията за оползотворяване на 
слънчевата енергия може да бъде ефективна дори в облачни дни. 
За ефективно функциониране панелите на покрива трябва винаги 
да са ориентирани на юг. 

Fig. 7. Слънчеви панели на покрив | Снимка: D. Indriksone.

Друга алтернатива на изкопаемите горива за отопление е 
използването на дървесен чипс, дървесни пелети или други 
форми на биомаса. Въпреки това, инсталации от този вид имат 
някои недостатъци, включително увеличените емисии на прахови 
частици. При избор на решение за дома си можете да потърсите 
информация в Интернет или да се обърнете към местна фирма.
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Мобилност 
Както бе споменато по-горе, най-добрата и най-евтина енергия е 
енергията, която изобщо не се консумира. В ежедневието много енергия 
се губи за предвижването ни. Като цяло, личният автомобил е причина 
за голяма част от “екологичния отпечатък” на всеки човек. Много от нас 
ще признаят, че някои от пътуванията с автомобил могат лесно да се 
заменят с предвижване с велосипед или ходене пеша. Редовното ходене 
пеша или използването на велосипед за кратки местни пътувания е 
идеална възможност да се спестят пари, да подобрите здравето си и да 
допринесете за опазването на околната среда. 
Ако пътувате редовно в града, проверете наличните възможности за 
придвижване с градски транспорт. В много случаи използването на 
обществен транспорт може да бъде по-релаксиращо от попадане в 
задръстване в пиковия час или търсене на място за паркиране в 
тесни, пренаселени улички. Предвижването с влак, автобус, трамвай 
може да намали времето за пътуване, разходите и стреса.

Fig. 8. Използвайки велосипед пастите пари, CO2 и е полезно за здравето. | 
Снимка: P. Engewald
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Направете спестяването на енергия ваша философия
Всяко решение, което взимаме като потребители, има отражение 
върху състоянието на околната среда. Дори най-малките промени 
могат да имат значително въздействие, ако се присъединят много 
хора. 
Например, някои стоки често изминават огромни разстояния 
преди да стигнат вашия супермаркет. В някои случаи произходът на 
плодовете, зеленчуците и млечните продукти е ясно посочен върху 
опаковката, в някои не. Вие като потребител можете да направите 
своя информиран избор. Вместо да купувате ябълки с произход от 
друга държава, можете да изберете да купувате плодове, които се 
отглеждат в страната ви. Това е добър вкус, а намалената нужда 
от транспортиране на далечни разстояния е от полза за околната 
среда и ще допринесе за местната икономика.

Навиците за спестяване на енергия могат да се приложат във 
всички аспекти на ежедневието. Някои от най-простите мерки 
включват изключването на телевизора и осветлението, когато 
напускаме стаята, вземането на душ вместо вана, намаляването 
на консумацията на месо, използването на екологично чисти 
начини за предвижване и избягване на пътуване със самолет. 
Отделете малко време, за да проучите допълнителните начини за 
спестяване на енергия и пари, предпазване на околната среда. 
Няколко прости промени могат да направят света различен.
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Аспект ДА НЕ
Затваряте ли термостатните вентили при отваряне на 
прозорците?
Проветрявате ли стаята си през студените сезони чрез широко 
отваряне за няколко минути, така че да няма кондензация на 
вода върху стъклото и рамката?
Пускате ли вашата перална машина, когато е пълна?
Често ли перете при 40°C или по-ниска температура?
Повечето ви електрически уреди са с етикет енергиен клас “А” 
или по-добър?
Използвате ли кана за вода за загряване вода?
Изключвате ли напълно електрическите уреди?
Използвате ли изключващи се контакти във вашето домакинство?
Купувате ли електроенергия от зелен доставчик или използвате 
възобновяеми източници на енергия в дома си?
Използвате ли велосипеда си най-малко веднъж седмично вместо 
колата?
Купувате ли местни продукти?
Мислите ли за вашия въглероден отпечатък и как да го 
намалите? 

Оценка
Ако вашият резултат е:
9-12 отговора ДА: Поздравления! Правите много, за да спестите 
енергия в дома си и да защитите околната среда. Опитайте се да 
убедите другите да бъдат като вас.

5-8 отговора ДА: Вие сте наясно с мерките за пестене на енергия 
и вече правите много неща правилно. Но все още има голям 
потенциал за икономия на енергия и пари. Опитайте се да следвате 
още няколко от съветите в тази брошура.

0-4 отговора ДА: Вие прахосвате прекалено много енергия и пари. 
Препоръчваме ви да обърнете внимание на ежедневните си навици 
и да направите някои промени, за да намалите консумацията си на 
енергия. Това ще се изплати бързо.
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Тази брошура представя избрани аспекти на екологичните 
строителни материали. Тя може да ви даде някои идеи и вдъхновение 
къде могат да бъдат използвани екологичните строителни материали 
и за това, кое ги прави екологични. Изборът на такива материали 
може да помогне за подобряване на вътрешния климат в дома ви 
и намаляване на въздействието върху околната среда от вашата 
къща. Въпреки това, преди вземането на решение за използване 
на екологични материали, като първа стъпка, ние препоръчваме 
да помислите за потреблението на енергия във вашия дом. 
Енергийната ефективност на вашия дом има значение за околната 
среда - колкото по-малко енергия използвате за отопление, толкова 
по-малко ще плащате и по-малко въглероден диоксид ще се отделя. 

МОДЕРНИТЕ ЕНЕРОЕФЕКТИВНИ КЪЩИ И 
ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ 
Когато мисли за изграждане на нова къща, всеки бъдещ собственик 
се чуди как ще изглежда неговият или нейният дом. Трябва да се 
разгледат много различни аспекти, като се започне от външния вид 
на къщата до най-малките подробности, например къде трябва да 
бъдат поставени контактите и ключовете за осветлението. Освен  
дизайна, два други аспекта постоянно придобиват все по-голямо 
значение за бъдещия собственик на къщата: това са аспектите на 
околната среда и здравето. И двата аспекта са важни за сградата и 
комфорта на обитателите.
Много са аспектите на околната среда по време на строителството 
или основния ремонт на дадена сграда. Този, който идва първо 
на ум е подходящата топлоизолация, което помага за спестяване 
на пари чрез по-малкото потребление на топлинна енергия. 
Така се отделя и по-малко CO2, защото в добре изолирана къща 
консумацията на енергия е по-ниска, отколкото в лошо изолирана 
сграда. Освен изолацията има също много аспекти, които са по-
слабо забележими. Преди да достигат до строителната площадка 
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строителните материали се произвеждат по различни начини. За 
някои продукти е необходима много енергия за производство 
им, например цимент. Други се нуждаят от малко енергия, като 
масивните дървени греди или сламата. Ако обаче дървото е 
отсечено незаконно в тропическите гори, малкото енергия за 
добива му се неутрализира от лошото екологично въздействие.
След фазата на строителство или реконструкция, екологичните 
аспекти продължават да имат значение. Правилният избор на 
материали може да окаже положително влияние върху вътрешния 
климат, например чрез регулиране на вътрешната влажност на 
въздуха или чрез избягване на емисиите от определени материали. 
Освен това, дългият живот на компонентите на една къща има 
ефект върху околната среда. При използването на материали с по-
дълъг живот се намалява необходимостта от чести ремонти. Това 
спестява пари и е благоприятно за околната среда.
През последните години все по-голям  брой инженери и архитекти 
мислят за използването на сградата и сградните елементи след 
като тя бъде разрушена или смени предназначението си. В днешно 
време ние мислим само за рециклирането на стъклени бутилки, 
но също и за рециклирането на къщи и повторното използване на 
материалите. Ресурсите на Земята са ограничени и ние трябва 
да ги използваме колкото се може по-икономично и ефективно. 
Някои принципи на строителство правят използването на сграда 
по-гъвкаво и позволяват например промяна на стените, когато е 
необходимо ново разположение на етажа. За да спестите материали 
и усилия, строителните елементи трябва да бъдат проектирани по 
начин, позволяващ лесно монтиране по време на строителството 
и лесно демонтиране, рециклиране и повторна употреба. Такива 
възможности рядко се отчитат от собственика на сграда, но въпреки 
това е полезно да се знаят, когато се обсъжда проектът на къщата 
с архитект или инженер. 
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КОИ СА ЕКОМАТЕРИАЛИТЕ И КАКВИ СА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА?
Екологични материали са тези материали, които оказват по-малко 
въздействие върху околната среда при техния добив, преработка, 
използване, рециклиране и обезвреждане. Освен това те не трябва 
да са опасни за здравето ни и трябва да допринасят за по-добър 
климат в помещенията. Цялостното въздействие върху околната 
среда на материалите зависи от много фактори и те могат да се 
различават на различните места по света.

Енергия
Енергията, необходима за производството на строителни 
материали, транспортът и процесът на построяване е считана за 
незначителна в миналото. По данни от литературата между 10 и 
25% от общото потребление на енергия на една сграда по време 
на нейния живот зависи от избора на използваните материали. 
За модерните нискоенергийни къщи цифрата нараства до 50%.   
Мислейки за бъдеще със сгради с енергопотребление близко до 
нула или дори отдаващи енергия, ролята на енергията, използвана 
за построяването има централно място в общия енергиен баланс 
на къщата. Къщите отдаващи енергия са къщи, които произвеждат 
повече енергия (напр. от вятър или слънце), отколкото консумират 
за отоплението и различните електроуреди и осветление.
Материалите, които ние използваме за строителството, като 
например тухли, хоросан или цимент, се получават при добив или 
преработка на природни ресурси с помощта на енергия. Червените 
тухли трябва да са изпечени, за производство на цимент трябва да 
се добие варовик. Без много усилия могат да се използват други 
материали срещани в природата, като например дървен материал, 
глина или слама. Това обяснява защо различните материали вече 
“съдържат” определени количества енергия, когато ги използваме 
за строителството. Архитектите и инженерите говорят за т.нар. 
“вложена енергия” като мярка за енергийната интензивност по 
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време на добив, производство и транспорт. Вложената енергия 
на различните материали е полезна мярка за първоначалното 
потребление на енергия. Тя обикновено се дава в MJ или kJ на 
единица маса или обем - килограм или кубически метър. В някои 
случаи, като например прозорци или бои, стойностите също могат 
да бъдат намерени в kJ/m2 или MJ/m2. Трябва да се има предвид, 
че тези стойности могат да се различават според автора и за 
различните страни.
Table 1. Вложена енергия - Преглед върху избрани изолационни и строителни 
материали (данни от различни източници, вижте връзките в края на брошурата)

Мателиал Въплътена енергия [MJ/kg ]
Изолационни материали
Екструдиран полистирол (XPS) 102-104
Експандиран полистирол (EPS) 95-98
Конопени/ленени плочи 31-41
Стъклена вата 25-50 
Каменна вата 14-25
Овча вата 15
Целулозни влакна 4-8
Стенни конструкции
Сертифицирана масивна дървесина за 
строителството, масивни дървени греди 
(широколистни, бор, ела или смърч)

10

Тухли от калциев силикат 8
Дървен материал-рендосан,техн. сушен 4-9
Пясъко-варова тухла 1-3
Бетон 1

Важно е да запомните, че екологичните свойства и вложенатаенергия 
трябва да се оценяват на база крайната конструкция, а не само 
чрез сравняване на отделни материали. Някои материали, които 
са с голяма вложена енергия на кг, но които се използват само в 
малки количества, може да имат същото екологично въздействие 
като материали, които се използват в големи количества и които 
имат малка вложена енергия на кг. Въпреки това, има смисъл да 
се сравнят стойностите на два различни материала, ако единият 
може да бъде заместен от другия. Накрая, транспортирането им 
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до строителната площадка не е взето предвид в таблицата по-
горе. Очевидно е, че местните продукти имат явно предимство в 
сравнение с продукти, които трябва да бъдат транспортирани от 
дълги разстояния. Теглото на продукта също играе роля.
Замърсяване
Отделно от потреблението на енергия, производство или 
извличането/добиването на естествени материали е източник на 
емисии. Тези емисии са свързани, защото при производството 
се отделят парникови газове и газове, които допринасят за 
подкиселяване на водите и почвите (киселинен дъжд).

Fig. 1. Производството но цимент изисква много енергия и се отделят много 
CO2 емисии         Снимка: © Hermann | PIXELIO.DE
Въглеродният диоксид (CO2) е сред парниковите газове, който се 
формира по време на горенето и някои производствените процеси. 
При използването и унищожаването на строителни материали 
могат да се отделят и други парникови газове. Изолационната 
пяна може да отделя хидрофлуоровъглеводороди (HFC), старите 
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прозорци с двоен стъклопакет съдържат серен хексафлуорид (SF6) 
между стъклата - и двете вещества имат потенциал за парников 
ефект, който е стотици пъти по-голям от този на CO2. 7 до 9% от 
всички емисии на парникови газове в Западна Европа могат да 
бъдат приписани на производството и транспорта на строителни 
материали. Като правило, трябва да избягвате продукти, които 
съдържат CFC (хлорофлуоровъглеводороди) и по-скоро да се 
погрижите за тези с HCFCs (хидро хлорофлуоровъглероди) или 
HFC, които са по-малко вредни за климата. Най-добрият вариант 
разбира се е да се избягват такива вещества.

Период на експлоатация и ремонт
Екологичните съображения при къщите не приключва с 
построяването на къщата. За да се направи задълбочена 
екологична оценка на сградите, трябва да се отчете периодът на 
експлоатация на строителните елементи. Нормалният период 
на експлоатация (живот) е различен за различните строителни 
елементи и е около 75-100 години за носещи конструкции и 25-
50 години за прозорци (в зависимост от материала, за дърво 25-
40 години, алуминий 40-50 години). Качеството на строителство, 
поддържането и натоварването са допълнителни влияещи 
фактори, които увеличават или намаляват нормалния период 
на експлоатация на сградния елемент. По този начин не само 
изборът на материали, но и поддръжката и правилният монтаж 
играят важна роля за намаляването на разходите и въздействието 
върху околната среда, когато даден материал или конструктивни 
елементи трябва да бъдат подменени. Някои строителни детайли, 
като например дървените прозорци, се нуждаят от по-голяма 
поддръжка в сравнение с изработените от други материали.
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Fig. 2. При правилна поддръжка животът на дървената дограма може да 
достигне 40 г. или повече.     Снимка: Thomas Max Müller | PIXELIO

Изхвърляне и рециклиране
Изхвърлянето и рециклирането са два аспекта, които играят 
роля при екологичната оценка на строителството. Мисленето за 
рециклиране и изхвърляне започва с отпадъците от производството 
при извличането на суровини и производство на строителни 
материали. Пакетирането на продуктите е следващата стъпка, при 
която могат да се появят отпадъците. При използване на местни 
продукти може да се избегне опаковането.
При подмяна на елементи на сградата, старите елементи следва да се 
изхвърлят или рециклират. Някои материали могат да бъдат повторно 
използвани, като целулозните влакна или глина, каменните керемиди и 
други. По-голямата част от материалите обаче не могат да бъдат повторно 
използвани в строителството. Тези материали обикновено се депонират 
или използват за нещо друго. Чакъл от натрошени тухли например се 
използва за пътища. В краен случай, някои строителни материали могат 
да се изгарят за получаване на топлинна и електрическа енергия.
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КЪДЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ? 
Екологичните материали могат да бъдат използвани по различни 
начини в строителството или те могат да заменят стари елементи по 
време на ремонт. В тази брошура се обръща внимание на подовете 
и стените, както и конструктивните елементи като изолация и външна 
мазилка или боя. Допълнителните възможности за екологични 
алтернативи, които не са обхванати в тази брошура, са прозорците, 
покривите и мебелите.
Стени 
Дървен материал 
Дървесината като възобновяем ресурс е била използвана в 
продължение на векове за строителство и е отново на вниманието 
на собствениците на къщи, архитекти и инженери. Дървото е лесно 
за обработка, може да носи тежки товари, визуално привлекателно 
е и може да допринесе за приятен вътрешен климат. Дървото е 
екологичен материал по отношение на въздействието върху климата. 
Дървеният материал е въглеродно неутрален продукт и неговото 
въздействие върху околната среда се определя от енергията, 
използвана в горското стопанство, обработката и транспорта му. 
Ако се третира правилно, дървото може да бъде много издръжлив 
материал и може също да бъде използвано и след употребата му 
като строителен материал. Дървото предизвиква много малко 
отпадъци и само специално обработената дървесина не може да 
се използва повторно или изгаря и трябва да бъде депонирана. 
Използването на местна дървесина е от полза за околната среда, 
така се избягва транспортът на далечно разстояние. 
Дървеният материал не се нуждае от химическа обработка, 
ако конструкцията е правилно направена и са спазени някои 
правила за работа с дърво. Дървеният материал, третиран с 
агресивни химикали, трябва да се използва само ако не може да 
се използват алтернативни строителни материали и не трябва да 
се използва вътре в къщата. Съществуват няколко вида продукти 
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от дървесина, които се използват в строителството. Сред тях са: 
твърда дървесина, шперплат, ламинирана дървесина, талашит 
и OSB. Дървените дъски, които се състоят от няколко слоя дърво 
или дървесен чипс съдържат лепила. Има няколко вида лепила, 
използвани в дървообработващата промишленост и повечето от 
тях са базирани на формалдехид. Въпреки това, само някои от 
тези лепила отделят формалдехид след залепването на дървената 
дъска, особено карбамид-формалдехидните смоли. Излагането на 
формалдехид от дървесни продукти зависи от вида на използвания 
материал, как е бил залепен и колко открити елементи са вътре в 
къщата. Покритите и запечатани дъски могат да намалят емисиите, 
но повърхността им не трябва да се наранява в последствие, напр. 
чрез пробиване. Освен това, продуктите от дървесина, които не 
отделят формалдехид имат екологичен етикет в някои страни. 
Изолация
Когато става дума за изолация, има няколко възможности за 
използване на повече или по-малко екологични материали. 
Тези екологични материали представляват алтернатива на 
конвенционалните, най-вече синтетични материали. Въпреки че 
синтетичните материали имат добри изолационни качества, има 
някои притеснения за използването им. Първо, енергията за 
производството на тези вещества е голяма, обикновено два пъти 
повече от енергията необходимата за производството на екологични 
алтернативи. Второ, някои от тези продукти, като полистирол или 
полиуретан (PUR) се получават от нефт или природен газ, които 
са ограничени ресурси. Трето, някои материали са произведени 
на база на продукти, които не са безопасни. За производството 
например на PUR пяна,се използват вредни изоцианати. И накрая, 
но не на последно място, синтетичните материали имат същата 
пожароустойчивост като много екологични материали, но имат 
съществен недостатък, че в случай на пожар се отделя токсичен 
дим и гъст пушек.
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Изолация от минерална вата
Най-често използваният материал е минерална вата (каменна 
или стъклена вата). Минералната вата се прави от природни 
ресурси, но поради факта, че тя е произведена при температура 
над 1400°C, тя е енергоемка. За икономия на ресурси, до 60% от 
основните материали могат да са стари стъкла или производствени 
остатъци. Освен това тя съдържа органични смоли за задържане 
на формата и хидрофобни агенти. Минералната вата може да бъде 
частично рециклирна и не се компостира. Минерална вата може да 
отделя малки синтетични минерални влакна по време на работа. 
Тези влакна може да предизвикат механични раздразнения на 
кожата. Минералната вата, която се продава в Европа в днешно 
време има биоразтворими влакна и обикновеносе определя 
като неканцерогенна. Въпреки това остават някои съмнения и 
се препоръчват. превантивни мерки за безопасност (ръкавици и 
др.). Благодарение на своите много добри изолационни свойства 
минерална вата е сравнително устойчив избор, особено ако част от 
продукта се получава от рециклирани материали. Поради голямата 
първоначална енергия за производството тя има отрицателен ефект 
върху околната среда.

Fig. 3. Полагане на каменна вата на тавана.  
Източник: Deutsche Rockwool Mineral wolle GmbH & Co. KG OHG.
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Целулозна изолация
Целулозната изолация обикновено се предлага в две форми: като  
влакна или като платна. И двете могат да бъдат използвани за 
изолация на дървени рамкови конструкции и на покриви. Влакната 
са подходящи за запълване на малки кухини, в които другите 
по-малко гъвкави системи за изолация не могат да достигнат. 
Целулозните продукти са произведени от надробена рециклирана 
хартия и изискват малко количество енергия за производството си. 
Изолацията от целулозни влакна и платна съдържат забавители на 
пожар и фунгициди до една трета от масата. Най-често се добавят 
борни соли (боракс), което е проблематично, когато целулозните 
материали се унищожават - не може да се компостират. Боратите 
са класифицирани като токсични за репродукцията и слабо опасни 
за водите, тъй като те се просмукват в подпочвените води. При 
полагане на целулозна изолация трябва да се носи маска за лице. 

Fig. 4. Целулозни влакна  
Източник: Dämmstatt W.E.R.F. GmbH
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Понеже боратите не се изпаряват, този материал е безопасен 
за обитателите след като се запечата изолационният слой. Освен 
това, първите целулозни материали без борати вече са на пазара 
в някои страни (напр. Германия). В тези продукти боратите се 
заменят с други по-малко вредни агенти. Добавките обаче не 
пречат на възможностите за рециклиране и повторно използване 
на целулозните люспи. Струва си да се спомене, че целулозните 
влакна трябва да бъдат издухани в кухините само от правоспособни 
майстори, защото неподходящата техника на изолиране може 
да създаде опасни малки частици прах, например ако не е 
затворена правилно пролуката около отвора в изолационния слой 
и тръбата, през която се издухва изолацията в конструкцията на 
стената. Целулозните платна са безопасни за работа от клиента и 
не изискват специални предпазни мерки. Веднъж инсталирани, 
всички целулозни материали са безопасни и не отделят газове.

Fig. 5. Издухване на целулозни влакна в конструкцията на стената. 
Източник: Dämmstatt W.E.R.F. GmbH
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Като цяло целулозните изолации са екологична алтернатива на 
конвенционалните материали,а продуктите без борати са устойчиви 
продукти, тъй като те са произведени от ресурси в изобилие с малко 
енергия и оказвт малко въздействие върху околната среда.

Овча вата
Овчата вата може да се използва като изолационен материал за 
вътрешни стени и вътрешна подова изолация, изолация на покрив 
и за дървени конструкции. Тя се продава като вълна. Изолацията от 
овча вата, която се произвежда в Европа е направена от остатъците 
от обработка на вълна за други цели. Това е и причината тя да има 
ниско въздействие върху околната среда. Европейската овча вата 
обикновено идва от не-интензивно земеделие. Ако ватата се внася 
от Нова Зеландия или Австралия, трябва да се отчете въздействието 
върху околната среда от транспорта и по-интензивното земеделие 
в тези страни. Продуктите от овча вата могат да съдържат добавки, 
като борати и синтетични влакна. Незащитената вата е податлива 
към заразяване с молци. За да бъдат защитени от молци продуктите 
от овча вата, е необходимо да се използват инсектициди - 
обикновено Сулкофорон, който е токсичен за морските организми. 
Въпреки това, добавките са безпроблемни за хората.

Изолацията от овча вата има добри екологични качества и 
противопожарни свойства. Трябва да се защити отмолци.

Изолация от коноп и лен
Изолацията от лен и коноп е на базата на влакна от тези растения, 
които могат да се отглеждат в почти всички региони на Европа. 
Макар и не много широко разпространени в много страни днес, 
конопаът и ленът са се използвали много, например в Балтийските 
страни през 20-те години на ХХ век. През последните десетилетия 
тези материали излязоха от употреба и са почти забравени. В 
последните години се наблюдава малко възраждане на тези 
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култури. Площите с технически коноп (третирани с много малки 
количества от веществото THC, което има ефект на опияняване) 
и лен не изискват повече от обичайните усилия за отглеждане 
на растителни култури. И при двете растения годишният добив 
зависи от климата. Като местни продукти, конопът и ленът могат да 
помогнат за намаляването на транспортирането.

 
Fig. 6. Конопени платна и конопени рулолни  

Източник: Hock (Thermo-Hanf).

Ленът и конопът могат да бъдат използвани като изолационни 
материали в дървени конструкции с гредоред, като покривна 
изолация, вътрешна изолация на външните стени или между 
окачения таван и носещата конструкция. Коноп и лен се продават 
като платна или на рулони, конопът се намира също и на влакна. 
Конопените влакна са в насипно състояние, те трябва да бъдат 
издухани в стената от специалист с опит, защото при тази дейност 
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се отделя много прах. В някои конопени и ленени изолационни 
материали се добавят влакна от полиестер. Тези влакна са причината 
изолацията да не може да се компостира след  отстраняване. 
Подобно на целулозните влакна или овчата вата, при конопа и лена 
понякога се добавят борати,а в някои продукти се използва сода. 
Бъдещата перспектива за производството на тези материали е 
доста добра от гледна точка на устойчивостта. Този местен материал 
има висок потенциал за намаляване на транспорта и допринася за 
местната икономика.

Дървесни талашитени изолационни панели 

Fig. 7. Поставяне на дървесен талашит на покрив. | Източник: PAVATEX

Дървесните талашитени изолационни панели са гъвкави или твърди и 
могат да бъдат използвани в различни конструкции. Те са произведени 
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от пресована дървесина при мокра или суха обработка, като част от 
продуктът може да се произвежда от рециклирани материали. При 
мократа обработка може да се използва поливинил ацетат за лепило 
на дебелите пластове в платната. Понякога се добавят фунгициди за 
увеличаване на пожароустойчивостта. Някои талашитени панели 
са покрити с битум или латекс за влагоустойчивост на стените или 
в покривни конструкции. Разходите за транспорт може да бъдат 
малко, ако се използва дървесина добивана в близост до мястото 
на производство. Дървесният талашит обикновено не се използва 
повторно или се рециклира само в ограничена степен. Панелите без 
покритие или примеси (напр. без поливинил ацетат) могат да бъдат 
компостирани. Възможно е изгаряне с генериране на енергия. 
Дървото е екологичен материал с подобни изолационни свойства на 
други екологични материали. Обработка на дървесен чипс обаче е 
енергоемко. Затова дървесният изолационен талашит има по-голяма 
вложена енергия например от целулозните влакна.

Изолация от перлит
Перлитът е минерал, който се получава чрез хидратиране на 
обсидиан, който е естествен продукт от вулканични изригвания. 
С бързото нагряването на малки зрънца перлит до 1000°C се 
освобождава химически свързаната вода и перлита си разширява 
размера от 15 до 20 пъти. Полученият продукт се използва като 
изолационен пълнител за стени, покриви и тавани, а се среща и като 
перлитени плоскости. Перлитът не гние и е устойчив на атмосферни 
условия и вредители. Перлитът може да бъденаправен хидрофобен, 
чрез покриването му със силиконови смоли или битум. Освен 
това в перлитените плоскости могат да бъдат добавени влакна. С 
перлита може да се работи без предпазни мерки,  само трябва да 
се носят маски за защита от прах, ако се използва като пълнител. 
Повторното използване на изолацията за пълнене е лесно. Ако не 
се използва повторно, изолацията трябва да се депонира. Продукти 
третирани с битуми може да изискват специално третиране.
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Перлитът се произвежда предимно в Югоизточна Европа и трябва да 
се транспортира за по-отдалечените региони. Освен това високата 
температура, необходима за обработката му го прави енергоемък. 
Въпреки това перлитът е естествен продукт и все още се счита за 
екологичен избор в сравнение със синтетичните изолационни материали.

Fig. 8. Сламени бали - екологичен материал с нисък разход на първична 
енергия.   Снимка: © Rainer Sturm | PIXELIO. 

Слама
Сламата е естествено изсушени стебла от житни култури или други 
растения, като коноп или лен. Това е лек материал, който го има 
навсякъде в Европа и енергията за транспортиране е минимална. Тя се 
доставя на бали с различни размери, които се вграждат в стени и след 
това се компресират. Най-честата употреба в днешно време е в къщи 
от бали слама, където сламата се използва като изолационен материал 
вътре в дървената рамка на конструкцията. Като изолационен материал 
сламата може да се използва за външна изолация, на плочи за пода 
или като изолация на покрива. Рядко се използва и като конструктивен 
носещ материал, но това не винаги е позволено. Много малко въглерод 
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се отделя по време на прибиране, сушене и транспорт на реколтата,  
сламата е екологично чист материал, с много малко вложена енергия. 
Но сламата не е материал, който е подходящ за масово строителство 
на къщи и индустриализация на строителството. Използването на слама 
отнема много време и работна ръка и това я прави неконкурентен 
продукт на масовия пазар. Тя е интересна алтернатива за тези, които са 
склонни да вложат много собствен труд в бъдещия си дом. 
Подови настилки
Различни типове подови настилки
Има няколко възможности за подови настилки: килими, изработени от 
естествени (вълна, памук, кокосови влакна) или синтетични влакна, 
еластични настилки от линолеум, поливинилхлорид (PVC) или корк, или 
твърди подови настилки, ламинат, паркет или теракот. Количеството 
на възобновяемите материали 
се различава между различните 
настилки. Ламинатът, паркетът, 
линолеумът и естествените 
влакна съдържат в голяма 
степен възобновяеми ресурси. 
Всички подови настилки имат 
предимства и недостатъци. 
От екологична гледна точка, 
специално внимание трябва 
да се обърне на добавките, 
трайността на настилката и 
потенциала за рециклиране.

Поливинилхлорид (PVC)
Трябва да се избягва 
използването на PVC в жилището 
и да се търсят по-екологично 
чисти алтернативи. PVC  е много 
устойчив на химикали и слънчева 
светлина, но се произвежда от 
вещества, който са токсични. 
Освен това, PVC може да съдържа 
пластификатори и стабилизатори 
на тежки метали, които не са 
химично свэрзани и които се 
освобождават от пластмасата с 
течение на времето. Твърдото PVC 
е химически стабилно и не гние, 
което го прави проблематично, 
защото се натрупва в сметищата. 
Когато се изгарят PVC отпадъци 
се образуват силно токсични 
диоксини и други опасни 
вещества.
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Fig. 9. Дървен паркет — екологичен, здравословен и траен   
Снимка: © RAHOUSE | PIXELIO

Добавки: Килимите от естествени или синтетични влакна могат да 
съдържат добавки за защита от молци. Тези добавки са например 
изотиязолон или перметрин, които не са безопасни. Паркетът 
и ламинатът могат да бъдат източници на формалдехид и други 
летливи съединения, които се отделят от лепилото и при лакирането. 
Въпреки това, има екологични алтернативи, които използват по-
малко проблематични лепила и лакове. Линолеумът може да отделя 
летливи газове, които миришат известно време след поставянето. 
Стаите трябва да се проветряват редовно и отопляват през студените 
сезони. PVC настилката може да съдържа до 20% пластификатори, 
стабилизатори и други добавки. При горене стабилните и устойчиви 
PVC настилки отделят силно токсични вещества. 
Трайност: Трайността на различните материали зависи от 
индивидуалните качества на материала. За килими от естествени 
или синтетични влакна обикновено е 10 години, балатум 25-30 
години, PVC 25 години, дървен паркет до 60 години, за теракот още 
по-дълго.
Потенциалът за рециклиране на подовата настилка зависи не 
само от вида на използваната настилката, но също и от това дали е 
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залепена за пода или не. Залепените подови настилки обикновено 
е по-трудно да се отстранят, без да се повреди материала и също 
така е по-трудно да се рециклират. PVC и линолеумът могат да 
бъдат рециклирани. Подовите настилки от синтетични влакна не 
могат да бъдат рециклирани, а рециклирането на подови настилки 
от естествени влакна все още не е разпространено, въпреки че 
е възможно. И в двата случая подовите настилки от влакна могат 
да бъдат изгаряни с оползотворяване на топлината. Паркетът и 
ламинатът теоретично могат да бъдат повторно използвани, ако 
те се отстранят без повреди. Паркетът и ламинатът също могат да 
бъдат изгоряни с използване на топлината.

Fig. 10. Коркът е звукопоглъщащ материал за подови настилки   
Снимка: © Martin Schemm | PIXELIO
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Корк
Коркът е естествен, възобновяем материал, който се получава 
от кората на дърво с коркова кора. Коркът, който се използва за 
производство на строителни материали, е отпадъчен продукт от 
производството на коркови тапи. Корк може да се използва за подови 
настилки, но и като изолационен материал под формата на гранулат 
или експандиран гранулат. Коркът е не само подходящ за топло, но 
също така и за звукоизолация. Той е устойчив и дълготраен материал 
и не се нуждае от допълнително третиране, но трябва да бъде 
защитен при излагане на влага. Коркът се използва като настилка 
или се използва за настилка от плочки или като паркет и това дава 
усещане за мекота и топлина на краката. Корковите плочки могат 
да бъдат залепени с лепило, което леко нарушава екологичните им 
показатели. Освен това, той е ограничен ресурс, огромно количество 
от корк се добива в Португалия. Предвид тези факти и високата си 
цена, коркът няма да се превърне в алтернатива за масовия пазар.
Мазилки и бои
Глинена мазилка
Глината е древен строителен материал, който е бил използван 
в продължение на хилядолетия. Като строителен материал за 
външна повърхнос, може да се използва само в горещите, 
сухите климатични зони, напр. Северна Африка, тъй като глината 
е разтворима във вода. Въпреки това, използването му вътре в 
къщите стана интересно приложение през последните години. От 
екологична гледна точка глината е благоприятен материал, тъй като 
вложената енергия е много малко. Неизпечената глина може да 
бъде напълно рециклирана и използвана повторно, тя е трайна и 
допринася положително за климата в помещенията. Глината може 
да абсорбира много повече влага, отколкото други материали 
и може да регулира влажността на закрито като по този начин 
допринася за здравето на обитателите. Глинената мазилка се 
предлага като готов за използване прах, който се смесва с вода на 



22

място и се прилага директно върху мрежа. Мазилката се предлага 
в различни земни цветове.

Бои и цветове
Когато мислим за екологията на къщите, много хора мислят първо 
за цветовете и боите. Въпреки това трябва да се има предвид, че 
цветовете и боите допринасят само малко към цялостната екологията 
на къщите. По принцип боите се състоят от четири групи съставки, 
които също определят техните екологични свойства: пигменти, 
пълнители, разтворители и добавки. Пълнителите обикновено са 
направени от камък и не се проблемни. Пигментите в цветовете 
могат да бъдат или органични (направени от петролни продукти), 
или минерали (метални съединения). Докато производството 
на органични пигменти обикновено е енергийно и материално 
интензивно, минерални пигменти често се произвеждат с 
помощта на силни киселини, които трябва да бъдат рециклирани 
чрез енергоемки производства. Разтворителите обикновено са 
органични съединения, които в повечето случаи са отговорни 
за замърсяването на въздуха с миризми, които се отделят от 
боите (“миризмата на прясна боя”). Последният компонент са 
добавките, които съдържат всичко останало в боята. Това може 
да са съединения, които са абсолютно безобидни, но също така 
и много проблематични токсични вещества, като сушилни агенти 
(т.нар. сикативи). Тъй като има толкова голямо разнообразие 
от бои, препоръчително е да се консултирате с вашия местен 
търговец на дребно и да го попитате за различни алтернативи и 
техните предимства и недостатъци. Има екологични бои за много 
приложения, които са с ниски емисии и са направени от естествени 
пигменти или  които не съдържат проблематични добавки. Много от 
тях идват с екологичен етикет. В днешно време екологичните бои 
могат да бъдат закупени в практически всеки желан цвят.
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КАК ЕКОЛОГИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА 
ДОПРИНЕСЕТ ЗА ПО-КОМФОРТЕН ЖИВОТ?
Има редица възможности екологичните материали да допринесат 
за по-добър и комфортен начин на живот. Има няколко фактора, 
за които екологичните материали могат да допринесат: вътрешна 
температура, влажност, замърсители на въздуха в затворените 
помещения и защита от шума.

Правилният избор на изолационен материал може да помогне 
за регулирането на вътрешната температура. Добре подбраните 
материали не само запазват топлината вътре през зимата, но и 
забавят топлината идваща отвън през лятото. Всеки материал има 
характеристика времето необходимо за транспорт на топлината 
отвън навътре в сградата. Добре подбраната изолационна 
конструкция има забавяне 8-12 часа, така че топлината достига 
вътрешната повърхност чак вечерта. Влажността на въздуха вътре 
в къщата може да бъде регулирана например с мазилка от глина. 
Горният слой на мазилката може да отнеме излишната влага и 
да я освобождава отново, когато въздухът е по-сух. Екологичните 
материали могат да допринесат за по-добър вътрешен климат, 
ако са избрани материали и бои с ниски емисии. Дървените 
материали и настилки не трябва да съдържат лепило, което отделя 
формалдехид или други летливи органични съединения. Освен това, 
нетекстилните настилки са по-добри за здравето на хората, които са 
алергични към вредители. Накрая, но не на последно място, коркът 
например може да допринесе и за звукоизолация.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЕКОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ? 
Екологичните строителни материали могат да са от полза за комфорта и да 
допринесат за по-малки въздействия върху околната среда, причинени 
от строежа на къщата. Днес има голямо разнообразие на екологични 
алтернативи на конвенционалните материали на пазара. Въпреки това, 
тези материали не трябва да се използват само заради околната среда. 
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Техните свойства и обхват на приложение трябва да бъдат внимателно 
проучени, както и за всеки друг материал. Трябва да бъдат сравнени 
топлинните качества по отношение на проводимостта и специфичния 
топлинен капацитет, както и пожароустойчивостта и защита от шум. Ако 
материалите се използват за топло и шумоизолация, то свойствата им 
трябва да се разглеждат заедно. Поради различната устойчивост на вода 
и влага, някои материали имат ограничен обхват на приложение или 
трябва да бъдат положени със специална пароизолация. Посъветвайте 
се със специалист за възможните варианти.

За много продуктови категории съществуват екологични етикети. 
За органичната храна или за клас на енергийната ефективност 
има етикети дори в целия ЕС. За строителните продукти ситуацията 
е различна. Освен общата CE-марка, която всички строителни 
продукти трябва да имат, има объркващо разнообразие на етикети 
в цяла Европа.  При закупуване на етикетирани материали, 
трябва да се пита продавача за значението на етикета и критерия 
за класифициране. При съмнение се препоръчва да се търсят 
съвети в Интернет или да се попита местния център за защита на 
потребителите за специфичните етикети.

За по-малки продукти, като например подови настилки, бои и 
оцветители или мебели е добре да направите информиран избор 
като клиент. Поради разнообразието на тези продукти, все пак е 
препоръчително да се консултирате с местния търговец или да се 
направи справка в Интернет или в информационни центрове за 
съвети. Може да има специализирани магазини за екологични 
строителни материали в най-близкия голям град.

Когато се взема решение за изолация или реконструкция, е 
необходимо винаги то да се обсъди със специалист за техническите 
и икономически възможности. Важно е обаче да се видят разходите 
за сградата в дългосрочен план, а не само по време на строежа. 
Определени възможности може да излязат по-скъпи в началото, но те 
биха могли да спестят пари в последствие. Лесно е да се разбере как 
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се изплащат мерките за енергийна ефективност, защото ще се намали 
енергопотреблението и разходите за енергия. Въпреки това, изборът 
на екологични материали има смисъл, когато се мисли за живота на 
материалите. Дървеният паркет например може да излиза много скъпо, 
но може да спести 3 или 4 пъти купуването но килими.

ОБЩИ НАСОКИ ПРИ ИЗБОРА НА МАТЕРИАЛИ 

Доста трудно е да ви дадем един общ съвет за най-добрия продукт. 
Всички материали имат предимства и недостатъци и те често 
са ясни за специалиста. Следващите препоръки са за вас, ако 
искате да имате здравословен вътрешен климат при отчитане на 
въздействието върху околната среда на вашата къща:

1. Предпочитайте естествени материали вместо пластмаси.
2. Избягвайте PVC.
3. Търсете продукти с екологични етикети.
4. Купувайте мастни продукти.
5. Предпочитайте дървен паркет или линолеум вместо ламинат 

или използвате ламинат с ниски емисии.
6. Използвайте бои с ниски емисии.
7. Обърнете внимание на консумацията на енергия и вода. 

Дори и най-добрият екологичен материал няма да намали 
въздействието върху околната среда от вашия дом, ако 
прахосвате вода и електричество и жилището ви е лошо 
изолирано.
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ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЖИЛИЩАТА
В повечето домакинства сметките за енергия са значителна част от 
месечните разходи и този дял вероятно ще се увеличи с постоянно 
покачващите се цени на газта и петрола. Годишното потребление на 
топлинна енергия зависи от редица фактори, включително и от вида 
и възрастта на вашия дом, колко добре е изолирана сградата и от 
вашите навици за използване на енергията. Тъй като правилното 
отопление и вентилация може да доведе до икономия на енергия и 
пари, тази брошура е предназначена да ви помогне да погледнете 
по-отблизо на общите принципи на отопление на вашия дом.

Fig. 1. Пасивна къща в Дармщад, Германия. | Снимка: © J. Gerstenberg | PIXELIO

Енергопотреблението на домакинствата може да бъде изразено 
по различни начини. Годишното потребление на топлинна енергия  
показва колко енергия е необходима за отоплението на вашия 
дом  за поддържане на най-малко 19°C.  Измерва в kWh/m²a 
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(киловатчаса на квадратен метър за година). Стойността е в 
относително широк обхват: най-ефективните, така наречените 
пасивни къщи се нуждаят само от 10 до 15 kWh/m²a, а старите 
сгради без изолация може да се нуждаят от 400 kWh/m²a или дори 
повече. За да ви помогнем да си представите ясно тези цифри, 
трябва да имате в предвид, че 10 kWh/m²a означава, че имате 
нужда от 1 литър газьол за отопление на  1 квадратен метър от вашия 
дом. Ако жилището ви е 100 m², следователно ще се нуждаете от 
100 литра на газьол, за да поддържате топла къщата, при условие, 
че тя е пасивна къща. Ако имате стара, лошо изолирана къща с 
годишно потребление за отопление от 300 kWh/m²a, ще ви трябват 
около 3000 литра газьол. Ако приемем, че цената на газьола е 70 
евро за 100 литра, това означава значителна разлика от около 
2000 евро годишно между една пасивна къща и старата сграда.

Fig. 2. Енергийният сертификат след енергийно обследване показва на 
собственика на тази къща, че е време да се действа! Снимка: © ehuth|PIXELIO
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Потреблението на енергия може да бъде представено по 
отношение на първичната енергия в kWh/m²a. Това включва 
топлинната енергия, вентилацията, горещата вода и допълнителна 
та енергия. Също така се вземат предвид източникът на енергия 
(това са възобновяеми източници - слънце, вятър, биомаса 
или невъзобновяеми източници - въглища, уран) и енергията, 
необходима за преобразуване и транспортиране.

Сградите могат да бъдат оценени в съответствие с потреблението 
на топлинна енергия по скала от А до G (или в някои страни, от 
зелено до червено). Енергиен паспорт или сертификат се издава 
след извършен енергиен одит в сградата. Когато купувате къща 
или наемате жилище, продавачът или наемодателят трябва да ви 
предостави този енергиен паспорт в съответствие с европейското 
законодателство.

ПАСИВНИ КЪЩИ
Пасивните къщи са най-ефективните сгради, които съществуват на 
пазара. Няколко хиляди пасивни къщи вече са построени в Европа 
и още много други ще бъдат построени в следващите години. 
Идеята на пасивната къща е да се гарантират херметически добре 
изолирана сградна обвивка, така че да се предотвратят нежелани 
загуби на топлина през стените и покрива. Цифрата, която често 
се цитира във връзка с пасивните къщи е годишното потребление 
на отопление, което не може да надвишава 15 kWh/m²a (или 
1.5 литра газьол на квадратен метър). Тази цифра е изчислена за 
климатичните условия в Германия.

Определението за пасивна къща обаче не зависи от климатичните 
условия: “Пасивната къща е сграда, в която топлинният комфорт 
е гарантиран единствено чрез предаване на топлината при 
вентилация от изходящия въздух на входящия“. Благодарение на 
добре изолираните стени и покрив пасивната къща не се нуждае 
от конвенционална отоплителна система. Топлината генерирана 
от слънцето, от жителите на сградата и електрическите устройства 
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вече осигурява голяма част от енергията, необходима за отопление. 
През студените дни малките печки на дърва или отоплителни 
системи на пелети могат да осигурят допълнителна топлина. 
Въздухът в една пасивна къща се обновява чрез вентилационна 
система комбинирана с рекуператор. По този начин, вътрешността 
на сградата непрекъснато се захранва със свеж въздух отвън, който 
се затопля чрез рекуператор от изходящия въздух.

Ниското потребление на енергия на пасивните къщи се дължи 
не само на съвременните технически решения. Самите сгради 
трябва да са компактни и прости без прекалено много външни 
елевенти, тъй като съотношението на външната повърхност към 
отопляемия обем е важен фактор за предотвратяване на загубата 
на енергия. Колкото по-компактна е структурата, толкова по-малко 
енергия се губи. Ориентацията на сградата също е важна. Най-
големите прозорци трябва да са насочени на юг, а на северната 
фасада трябва да има по-малки прозорци. Всекидневните трябва 
да бъдат от южната страна, с цел да се възползват максимално от 
слънцето. Кухните и баните трябва да се намират на северната 
страна. В студените климатични зони  южната фасада не трябва 
да бъде засенчена от дървета. През лятото прегряването може да 
бъде предотвратено чрез стрехата на покривите, която да хвърля 
сянка, когато слънцето е високо. В топлите климатични зони обаче, 
широколистните дървета може да осигурят добра сянка през 
горещите летни дни.

Планът на сградата е също толкова важен, колкото ориентация.  
Архитекти или инженери трябва да проверят конструкцията за 
евентуално изпускане на въздух и термомостове. Това са слабите 
места в строителството, където две конструктивно повърхности 
се събират или материалите, които са лоши изолатори, влизат в 
контакт, позволявайки повишаване на топлинния поток. 
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СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПАСИВНИТЕ 
КЪЩИ

Прозорци
Средно от 10 до 20% са топлинните загуби през прозорците 
в една къща. В пасивните къщи тези загуби са сведени до 
минимум чрез инсталиране на прозорци с троен стъклопакет. 
Топлопреминаването през строителните елементи се изразява чрез 
така наречената U-стойност, измерена във ватове на квадратен 
метър при температура разлика от един градус (K). Колкото по-
висока е стойността на U, толкова повече топлина преминава през 
него. Прозорците с двойно стъкло имат средна U-стойност от 2,9 
W/m²K. U на прозорците с троен стъклопакет може да достигне 0,7 
W/m²K. Освен остъкляването, рамката трябва да е проектирана да 
намалява топлинните загуби.

Fig. 3. 30 см изолация, поставена на пасивна къща.  
| Снимка: C. von Knorre
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Изолация
Изолацията на пасивните къщи е много по-дебела от средната. 
Както при прозорците, така и преминаването на топлина през 
стените може също да бъде изразено с U-стойност. Стойността на 
U зависи от свойствата на използвания материал, но като цяло 
10-сантиметров изолационен слой има стойност на U около 0,4 
W/m²K. Увеличаването на дебелината на изолацията до 40 см ще 
намали стойността на U до 0.1 W/m²K, което е намаление от 75%.               

Херметичност и тест за въздухопропускливост
Тъй като пасивните къщи трябва да бъдат абсолютно херметически 
затворени, строителните работници трябва да открият и най-малкото 
изпускане на въздух и да гарантират, че то е запечатано. Местата, 
през които кабелите и тръбите проникват във външните стени на 
сградата трябва да бъдат добре запечатани. След приключване 
на строителните работи се проверява херметичността с така 
наречения тест за въздухопропускливост. 
По време на тази процедура се използва 
вентилатор, който да изтегля въздух от 
вътрешността на къщата, създавайки малка 
разлика в налягането между вътрешността 
и отвън. Тази разлика в налягането вкарва 
въздуха през дупките и той прониква през 
обвивката на сградата, което дава възможност 
да се измери херметичността на сградата. В 
една пасивна къща, обмяната на въздуха по 
време на теста за въздухопропусклевостта не 
трябва да надвишава определено ниво.

Fig. 4. Оборудване за тест за  въздухопропускливост |Снимка: В. Валтер

Разходи и ползи
Къщите с ниска консумация на енергия, които имат годишно 
потребление на енергия за отопление между 50 и 70kWh/m²a  се 
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превръщат в норма за новото строителство. В много страни се 
предлагат специални материали и системи за пасивни къщи. 
Все още има спорове за допълнителните разходи, които се 
правят при изграждане на пасивна къща. Като цяло може да се 
предположи, че да се построи пасивна къща е с около 10% по-
скъпо  от “средната” къща. Повечето от допълнителните разходи 
възникват от строителни елементи, като по-дебелата изолация, 
по-добри прозорци и вентилационна система, за която от време 
на време ще са нужни нови филтри. Ако искате вашата къща да 
бъде официално сертифицирана като пасивна, ще има и някои 
допълнителни разходи. От друга страна годишната ви сметка за 
отопление ще бъде драстично намалена и няма да имате нужда от 
инсталиране на конвенционална отоплителна система. Като се има 
предвид, че стандартите за пасивна къща ще станат изискване за 
всички нови къщи в бъдеще и като се има предвид, че се очаква 
цените на енергията да се увеличават още повече, има смисъл 
решението за пасивна къща да се вземе възможно най-рано.

КЪЩИ С НУЛЕВО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
В следващите няколко години е вероятно да се затегнат стандартите 
за сградите, гарантирайки, че всички новите сгради ще имат 
много ниско годишно потребление на енергия за отопление. Дори 
това няма да отбележи края на иновациите и новите технологии 
в строителния сектор. Къщата с нулево енергопотребление 
използва енергия от малки вятърни турбини и слънчеви панели 
на покрива и биомаса за отопление. В същото време, сградната 
обвивка, отоплителните и вентилационни системи са изключително 
ефективни и оптимизирани да използват слънчевата енергия. 
Къщата с нулево енергопотребление не изразходва изкопаеми 
горива и е въглеродно неутрална. Някои от най-ефективните сгради 
дори могат да произвеждат повече енергия, отколкото консумират, 
което ги прави къщи с положителен енергиен принос.
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РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ…

Има много книги за енергоефективните технологии,  оптимизираното 
проектиране по отношение на слънчевата енергия и пасивните 
къщи. Повечето от тях са написани на немски или английски език. 
Хубаво е да ги потърсите в местната библиотека или в Интернет. 
Следните сайтове на английски език са едно добро  начало:

http://passipedia.passiv.de/passipedia_en/start (информация за пасивните 
къщи)
http://www.passivhausprojekte.de/projekte.php?lang=en (база данни на 
сертифицирани проекти за пасивни къщи`1)
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ПРЕДГОВОР

Енергийната ефективност е един от най-важните елементи на 
устойчивото развитие, не само на стратегическо и политическо 
равнище, но и в много аспекти от всекидневния живот. Устойчив начин 
на живот означава да правим съзнателно усилие за включването на 
енергийната ефективност в нашите решения за енергопотребление. 
Съображенията за устойчиво потребление са особено важни при 
закупуване на уреди с дълъг живот, като хладилници, перални, 
миялни машини или електрически крушки. Основната цел на тази 
брошура е да предостави обща информация, която да ви помогне 
да изберете енергоефективни стоки.

Fig. 1. Профили на изполване на нефтопродукти и газ 
Източник: http://www.kyotoinhome.info/HU/sustainable_energy/resources_de-
pletion.htm | The association for the study of peak oil and gas-www.peakoil.net 
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1 Сегашните модели на потребление на енергия са неустойчиви: 
светът използва прекалено големи количества енергия. Така 
невъзобновяемите енергийни източници бързо намаляват. 
Енергията може да бъде запазена по много начини, като 
изборът на енергоефективни стоки е един от тях.

2 Като потребители, вие трябва да сте в състояние да взимате 
разумни решения при закупуване на електрически уреди. 
Информацията за енергийните сертификати и методите за 
етикетиране на Европейския съюз могат да бъдат полезни за 
този избор. 

3 Също така е важно да знаете колко енергия действително 
използват вашите домакински уреди. Има много лесни методи, 
които да ви помогнат да изчислите вашето енергопотребление 
и да приложите  енергоспестяващи решения.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Стъпка 1. Анализирайте вашето енергопотребление и 
изчислете разходите, като направите списък на електрическите 
уреди (особено енергоефективните) във вашия дом 
Невъзобновяемите енергийни ресурси, като суров петрол, природен 
газ и въглища ще бъдат изчерпани в голяма степен в рамките на 
нашия живот (виж Фигура 1). Тяхното поскъпване е само една от 
многото причини за промяна. Като цяло ние прахосваме енергия 
и консумираме повече отколкото наистина се нуждаем и по този 
начин излагаме на риск текущите енергийни доставки и тези за 
бъдещите поколения. Един полезен инструмент за измерване на 
настоящето и бъдещо влияние на нашите потребителски навици е 
“екологичният отпечатък”, разработен от W. Rees и M. Wegernegel 
през 1992 година. Използването на тази оценка дава възможност 
да се изчисли каква част от земните ресурси са необходими за 
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издръжката на човечеството, ако всички живеят по определен 
начин. За да определите вашия “екологичен отпечатък”, посетете 
<www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/person-
al_footprint>. Осъзнаването на въпросите може да ви помогне 
да пестите енергия, като по този начин намаляват последиците 
върху климатичните промени, това също може да ви спести пари. 
Общественото търсене на продукти, които консумират по-малко 
енергия или на такива, които използват възобновяеми източници 
на енергия, също насърчава ориентирането на бизнес сектора към 
производството на енергоефективни уреди.

Стъпка 2. Научете се да разпознавате енергийните етикети на 
електрическите уреди и да разбирате енергийните категории 
(енергийните класове). Проверете домакинските уреди в 
дома си. В коя категория попадат те по скалата от А до G? 
Европейският парламент изготви нормативни документи, уреждащи 
потреблението на енергия от стандартните стоки. Директива 
2010/30/EU обхваща всички електрически уреди, които имат пряко 
или косвено влияние върху енергопотреблението, включително 
хладилници, фризери, перални машини, сушилни, съдомиялни 
машини, готварски печки, бойлери, осветителни тела и климатици. 
Преди да си купите нов домакински уред, погледнете неговия 
енергиен етикет със знака на Европейския съюз. Той показва 
енергийното потребление на уреда и ефективността му на цветна 
скала от А до G (виж Фигура 2) по която А (тъмно зелени) са най-
енергоефективните и G (червено) най-малко енергоефективните. В 
случай на хладилник енергийният етикет предоставя информация 
за производителя, клас на енергийна ефективност, потреблението 
на електроенергия в киловат-часа (kWh), капацитет на охлаждане 
в литри и ниво на шума в децибели (Db). Енергийният етикет, ви 
дава възможност да сравните различните уреди, помагайки ви да 
вземете максимално добро решение за околната среда.
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Fig. 2. Енергиен етикет на ЕС за хладилник  
Източник : <www.squidoo.com/ultimate-guide-to-fridge-freezers> 

Осветлението е вторият по големина консуматор на енергия в 
домакинствата. Има много възможности да се спести енергия и 
пари без да се намалява нивото на комфорт. Смяната на старите 
крушки с модерни компактни флуоресцентни лампи може да 
доведе до значителна промяна. Например подмяната на стара 
75-ватова крушка с нажежаема жичка с 15-ватова компактна 
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флуоресцентна крушка може да намали потреблението на енергия 
с 80%. Проверете енергийния етикет на ЕС за информация относно 
енергийната ефективност, светлинния поток (лумен), консумация 
на електроенергия във ватове и средната продължителност на 
живота на продукта в часа (виж Фигура 3).

Fig. 3. Пример за енергиен етикет на Европейския съюз на компактна 
флуоресцентна крушка  

Източник: http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_en.htm

Промяната на вашите навици може да доведе до големи икономии 
на енергия. Не забравяйте да изключвате осветлението всеки път, 
когато излизате от стаята, дори и да е за пет минути. Инвестирайте 
в разклонител с ключ и таймер за контакт, който да изключва 
електроенергията през нощта или докато сте на почивка. Прости 
и евтини мерки като тези могат да намалят потреблението на 
енергия с 5%.
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Fig. 4. Енергоспестяващи ресурси  
Източник: < http://www.energy-cities.eu/db/zoetermeer_575_en.pdf >

Информационните и комуникационни уреди като компютри, 
лаптопи и мобилни телефони са все по-важни в нашето ежедневие 
и вече съставляват 9% от потреблението на енергията на едно 
домакинство. Лаптопите обикновено консумират по-малко енергия 
(15 до 45 вата) от настолните компютри (60 до 250 вата). При 
закупуване на компютърна техника гледайте за сертификат за 
енергийна ефективност Energy Star(САЩ). Пестете енергия чрез 
оставянето на вашия компютър в „sleep mode“, когато си вземете 
почивка.
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ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Стъпка 3. Следете потреблението на енергия с помощта 
на удобно измервателно устройство. Сравнете вашата 
консумация преди и след извършването на промени във 
вашето поведение и вашите домакински уреди.

Въпреки че енергоефективните продукти са по-скъпи от 
традиционните уреди, благодарение на използваните напреднали 
технологии те ще доведат до намаляване на разходите ви в 
дългосрочен план. 

Потреблението на електроенергия може да се измери с помощта 
на обикновен, евтин електромер. Домакинският уред може да бъде 
включен в измервателния уред, който ще показва моментната 
консумация на електроенергия или консумираната електроенергия 
за по-дълъг период от време. Това ще ви позволи да разберете 
колко KWh се използват в рамките на един месец от устройствата, 
които не са в постоянна употреба.

Освен това, можете да инсталирате измервателен уред, 
който измерва потреблението на вашия дом като цяло. Такъв 
измервателен уред струва между 40 и 50 EUR и трябва да бъде 
инсталиран от електротехник.

Това ще ви позволи да следите разходите за отопление и осветление 
и да сравните данните преди и след като реализирате своите 
енергоспестяващи мерки. 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

С помощта на проста таблица и оценката по-долу можете да оцените 
вашата енергийна ефективност. 

Да Не
1.  Използвате ли енергоспестяващи електрически крушки във 
вашия дом?
2. Бихте ли разпознали Energy Star Label?
3. Запознати ли сте с енергийния етикет на ЕС?
4. Знаете ли колко са електрическите уреди, които използвате във 
вашия дом?
5. Знаете ли колко електроенергия използва вашата фурната? 
6. Знаете ли колко електроенергия използва вашата пералня 
машина на месец?
7. Изключвате ли осветлението всеки път, когато излизате от 
стаята?
8. Имате ли разклонител с прекъсвач във вашия дом?
9. Използвате ли таймер за изключване на електроенергията 
през нощта или когато сте на почивка?  
10. Пускате ли пералнята само когато е пълна?
11. Имате ли устройство за изключване на режима на готовност 
във всяка стая на вашия дом?
12. Следите ли, вашите разходи за отопление и осветление?

Ако сте отговорили с ДА на между 0 и 4 въпроса: Вие сте започнали 
да мислите за устойчиви решения: сега трябва да направите 
отговорен потребителски избор.
Ако сте отговорили с ДА на между 5 и 9 въпроса: Вие сте наясно 
с необходимостта да се пести енергия и да адаптирате вашето 
поведение по съответния начин. Стремете се към по-голяма 
енергийна ефективност чрез мониторинг на консумацията.
Ако сте отговорили с ДА на между 9 и 12 въпроса: Поздравления! 
Вие сте съзнателен потребител на енергия.  
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ПРЕДГОВОР
Потреблението на енергия в сградите е около 40% от общото в 
Европейския съюз (ЕС). Въпреки това значителни енергийни и 
финансови икономии могат да бъдат постигнати, като се гарантира, 
че новите сгради са изградени в съответствие с последните 
енергийни стандарти и при модернизиране на старите неефективни 
сгради са използвани най-съвременните технологии. 
Тази брошура дава информация на потребителите относно 
предимствата на енергийните етикети, одити и помощ в оценката 
на дома. В края е добавен Контролен лист, който дава възможност 
на читателите да направят оценка на собствените си навици за 
консумация на енергия.

1 Стандартите за енергийна ефективност в нови и съществуващи 
сгради са определени в законодателството на Европейския 
съюз. Директива 2010/31/EU на Европейския парламент и на 
Съвета за енергийните характеристики на сградите съдържа 
строги правила по отношение на енергийните характеристики 
на новопостроени сгради, както и по отношение на енергийните 
стандарти, които да се прилагат по време на реновиране на 
стари сгради. 

2  В подкрепа на прилагането на директивата на национално 
ниво Европейският съюз е разработил система за енергийно 
етикетиране за сгради, предоставяйки практическа и лесна 
за разбиране информация на собствениците на жилища и 
наемателите.

3 Потреблението на енергия в сградите се определя от три 
фактора: характеристиките на сградата, използваните в 
сградата електроуреди, както и от потребителските навици на 
обитателите. Енергийните одити дават детайлна картина за 
потреблението на енергия и препоръки за това как тя да бъде 
намалена. Опростената енергийна оценка на дома също може 
да ви помогне да спестите енергия. 
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Стъпка 1. Какво се разбира под “енергийни 
характеристики”?
Основна енергийна характеристика на дадена сграда е изчислената 
или измерена енергия, необходима за посрещане на енергийните 
нужди в резултат на обичайното използване на сградата. Това 
включва и потреблението на енергия за отопление, охлаждане, 
вентилация, БГВ и осветление.

Съгласно Директива 2010/31/EU всички страни-членки са задължени 
да установят минимални изисквания за енергийните характеристики 
на сградите с цел постигане на оптимален баланс между необходимите 
инвестиции и спестените разходи от енергия през целия жизнен цикъл 
на сградата.

Ако планирате да построите нова къща или да предприемете 
извършването на мащабни ремонтни дейности на съществуваща 
сграда, трябва да помислите за подходящи енергоефективни 
решения с помощта на проектанти и жилищни специалисти. 
Надзорните органи ще проверят вашата сграда за съответствие с 
най-новите изисквания.

Стъпка 2. Какво е енергиен сертификат на сграда?
Енергийното етикетиране на домакинските уреди, като хладилници, 
перални машини и електрически крушки е една много успешна 
инициатива в ЕС. Потребителите вече са запознати с тези етикети и 
се позовават на тях при избора на нови домакински уреди.

На базата на този успех, Европейският съюз въведе сертификат 
за енергийните характеристики - с други думи, енергиен етикет 
за сгради. Този официален сертификат показва енергийните 
характеристики на сградите или отделните части, изчислени 
съобразно методика, приета на държавно ниво, която е в 
съответствие с европейските регламенти.
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Сертификатите за енергийните характеристики ще станат задължителни 
най-късно до 2015 г., след което всеки, който продава или отдава под 
наем сграда, ще бъде задължен да предостави енергиен етикет, който 
ясно да показва енергийните разходи на сградата.

Стъпка 3. Какво е енергийно обследване?
Обследването за енергийна ефективност (енергиен одит) се състои от 
задълбочена проверка и анализ на енергопотреблението на дадена 
сграда. Комплексните одити отчитат характеристиките на сградата, 
използваните уреди, както и навиците за потребление на енергия 
на обитателите на сградата. Професионалните енергийни одити се 
извършват от експерти одитори с цел да се определят възможностите за 
намаляване на потреблението на енергия без нарушаване на комфорта.
Вие също можете да направите своя собствена опростена 
енергийна оценка, за да се установят слабостите по отношение на 
използването на енергия във вашия дом. 

ПРАКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЙНА ОЦЕНКА НА ДОМА
Стъпка 4. Анализ на конструкцията на сградата 
Топлината може да се губи от сградата по много начини. Илюстрацията 
по-долу показва относителния дял на топлинните загуби през основните 
елементи на един типичен дом. 

ПОКРИВ 
10-20% 

ПОД 

10-15% 

ПРОЗОРЦИ 
20-50% 

СТЕНИ 

30-50% 

ВРАТИ И 
БАЛКОНСКИ 

ВРАТИ 
10-15 % 

 

Източник: Малки приложения на възобновяеми енергийни източници в 
домовете за предотвратяване на климатичните промени (www.kyotoinhome.
info), 2006, стр.64.
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Топлинни загуби от сградните елементи и мерки за енергоспестяване
Сградни елементи Мерки за енергоспестяване

Ст
ен

и
Големината на топлинните 
загуби през стените 
на сградата зависи от 
строителните материали и 
площта на стената. По тази 
причина най-големите загуби 
са при самостоятелните къщи. 
Големи топлинни загуби може 
да има през стените на старите 
сгради, апартаменти в блокове 
и дори новите сгради без 
изолация.

Топлинните загуби през стените 
могат да бъдат сведени до 
минимум чрез изолация с 
дебелина минимум 8 до 35 cm 
за стандартите на “пасивна 
къща”. Тъй като това може да 
означава голяма инвестиция, е 
добре първо да се консултирате 
със специалист, който може да 
изчисли разходите и ползите от 
ремонта и да препоръча най-
подходящия вариант.

Пр
оз

ор
ци

Стъклото е много лош изолатор 
и по този начин голяма част 
от топлината се губи през 
неподходящи прозорци. 
Стойността на коефициента 
на топлопреминаване U на 
стандартен сдвоен прозорец е 
между 2.8 и 3.0 W/m2K, докато 
модерните прозорци имат 
стойност на U между 1,1 и 1,4 
W/m2K. Прозорците с троен 
стъклопакет имат стойност на U 
около 0,6 до 0,8 W/m2K.

Правилният монтаж е 
изключително важен, тъй като 
значително количество топлина 
може да бъде загубено през 
лошо монтирана (сглобена) 
или лошо изолирана дограма. 
Въздухът, проникващ в къщата 
между стените и рамките на 
прозорците е добър показател 
за количество топлина, която 
се губи.

Въпреки че подмяната на 
прозорците изисква голяма 
инвестиция, тя скоро ще се 
възвърне под формата на 
по-ниски сметки за енергия. 
Загубите на енергия през 
модерен прозорец с троен 
стъклопакет са 3-5 пъти по-
малки от загубите на енергия 
през прозорец с едно стъкло.

С по-малка инвестиция вие 
можете да спестите енергия 
чрез запушването на пролуките 
между стената и рамката на 
дограмата и между рамките на 
прозорците, използвайки някои 
от различните уплътнения и 
изолационни ленти, които са 
налични в търговската мрежа. 
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Сградни елементи Мерки за енергоспестяване

По
кр

ив
Средно 10-20 процента от 
топлината на сградата се 
губи през подпокривното 
пространство. Ако живеете 
в къща, лесно можете да 
проверите дали вашият таван е 
изолиран или не и ако е, каква 
е дебелината на изолационния 
материал. Ако нямате достъп 
до тавана на вашата сграда, 
трябва да поискате достъп от 
собственика на сградата или от 
негов представител.

Подпокривните пространства 
може евтино и лесно да бъдат 
изолирани. Препоръката е 
да се използват изолационни 
материали, които са с 
дебелина най-малко 20 см, 
за да се постигне оптимална 
икономия.

По
д

Отскоро новопостроените 
къщи трябва да имат изолация 
между пода и земята под него. 
Ако не сте първият собственик 
на вашата къща, то може да 
не разполагате с информация 
за това. Жилищата с подово 
отопление имат слой изолация 
между нагревателя и земята.

Трудно е да се изолират 
подовете на по-старите 
жилища, тъй като поставянето 
на изолация ще повиши 
етажното ниво и това може 
да бъде извършено само 
в рамките на по-мащабни 
ремонти. Ако имате подово 
отопление и вашата изолация 
не е подходяща,то вашата 
инвестиция ще бъде още 
по-голяма, тъй като може 
да се наложи да смените и 
отоплителните тръбите.

Ако обаче вашата сграда 
има мазе, може да 
изолирате тавана на мазето 
с приблизително 6 до 20 cm 
изолация.
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Стъпка 5. Проверка на вашата отоплителна система 
Вашият дом може да има индивидуално отопление или да е 
свързана със системата за централно отопление. В последния 
случай имате по-малко свобода при модернизирането. По-старите 
системи за централно отопление обикновено използват изкопаеми 
горива, имат лошо изолирани системи за разпределение и не 
дават възможност за индивидуално измерване на потреблението. 
Все пак, има все по-разнообразни съвременни или модерни 
системи за централно отопление, много от които използват местни 
възобновяеми енергийни източници. Присъединяването към 
такава система може да доведе до големи икономии на енергия 
и разходи. 

Ако имате самостоятелно централно отопление, за вас ще бъде 
по-лесно да преминете към енергоефективни решения, когато 
модернизирате вашия дом. Първата стъпка по принцип е да се 
изолира вашето жилище, за да изразходва по-малко енергия (виж 
по-горе). Втората стъпка е да се оцени ефективността на вашия 
котел, най-добре с помощта на специалист.

Ако вашият газов котел е на повече от 10 години, си струва да го 
смените, за предпочитане с кондензационен котел. Това означава 
около 90% ефективност в сравнение с конвенционалните газови 
котли, които са само с 50 до 60 % ефективност, а някои по-стари 
модели са дори по-малко ефективни. С други думи, кондензните 
котли произвеждат много повече топлина от едно и също количество 
гориво за същата цена. Друго предимство е, че тези нови газови 
котли са много ефективни за битова гореща вода. 

По-стари котли използващи биомаса все още може да бъдат 
полезни, въпреки че си заслужава консултация с експерт за 
технически подобрения (като например помпи, регулатори и 
топлообменници), което може да ви помогне да спестите енергия.
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Когато сменяте вашия котел, също така е добре да смените 
и радиаторите, особено ако те са по-стари от 15-20 години. 
Инсталирането на модерни радиатори с подходящ размер ще 
доведе до по-голяма енергийна ефективност. Ако имате възможност, 
трябва да помислите за замяна на тръбите с нови, изолирани тръби.

Стъпка 6. Колко енергия използват вашите домакински 
уреди?
Съвременните домакинства разчитат на все повече електрически 
уреди. Ако знаете потреблението на електроенергия на уредите 
във вашия дом (което може да бъде проверено на самия уред 
или в придружаващата документация), вие можете лесно да 
изчислите техния принос в сметката ви за електроенергия. Ако 
нямате такава информация, можете да помислите за закупуването 
на прост ватметър (за около 25 лева), който ще показва реално 
консумираната електроенергия от даден уред. С тази информация 
можете да сравните вашето настоящо потребление на енергия с 
тази на най-новите модели уреди със същите характеристики. 

Вашата сметка за електроенергия ще се повлияе и от осветлението 
във вашия дом. Традиционните крушки обикновено консумират 
между 60 и 100W, а новите енергоефективни компактни 
флуоресцентни лампи консумират само от 10 до 15W и са с 
комфортен “топъл” цвят на светлината.

Тъй като битовите уреди консумират все повече и повече 
електроенергия, Европейският съюз е изготвил правила за тяхното 
използване. Утвърдената система за енергийно етикетиране е 
задължителна във всички страни-членки на ЕС. Когато купувате нов 
уред, можете да проверите неговия енергиен етикет, който трябва 
да бъде на видно място. Системата обхваща най-вече домакински 
уреди, включително електрически крушки, въпреки че все още не 
обхваща телевизори и DVD плейъри. Въпреки това, вие можете да 
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поискате подробна информация за потреблението на енергия и на 
тези артикули в момента на покупката.

Стъпка 7. Помислете за вашите потребителски навици 
Дори и в най-енергоефективната сграда, която се отличава 
с оптимална система за отопление и с уреди с най-добри 
характеристики, общото потребление на енергия ще се влияе 
в голяма степен от обитателите на сградата и техните навици за 
потребление на енергия. С помощта на контролния лист, поместен 
в края на тази брошура, можете лесно да оцените вашия  напредък 
към енергийната ефективност.

МОНИТОРИНГ

Стъпка 8. Следете вашата консумация на енергия 
редовно

Добре е да отчитате вашите измервателни уреди за електроенергия 
и газ редовно и да си записвате потреблението на енергия за 
всеки месец и за една година. Може да е полезно да обсъдите 
вашите резултати с експерт: вашата община или местна енергийна 
агенция ще ви помогнат в тази насока.

Използвайки интернет калкулатор за въглероден отпечатък, може 
да изчислите въглеродния отпечатък на вашия дом: 
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ОБИТАТЕЛИ НА СГРАДА

С помощта на проста таблица и оценката по-долу вие можете да 
оцените до каква степен осъзнавате важността на енергията.

ДА НЕ

О
св
ет
ле
ни
е Повечето от електрически крушки във вашия 

дом са енергоефективни (например компактни 
флуоресцентни лампи, светодиодни лампи).
Изключвате осветлението, когато не сте в стаята.

Ур
ед
и

Повечето от вашите уреди спадат към категорията на 
енергиен етикет "А" или по-добър.
Изключвате уредите, когато не се използват, вместо да 
ги оставяте в режим на готовност.
Пускате съдомиялната само когато е пълна.

Пускате пералнята само когато е пълна.

Основно перете вашите дрехи при температура 40оC 
или по-ниска.
Не използвате сушилня.

Нямате климатична инсталация.

О
то
пл
ен
ие

Имате монтирани термостатни вентили и 
температурата може да се регулира във всяка стая.
Нито една от вашите стаи не се отоплява до повече от 
19-21оC (с изключение на банята).
Понижавате стайната температура, когато не сте в 
къщи.

В
од
а

Температурата на топлата ви вода (БГВ) е 60оC или по 
ниска.

Обикновено вземате кратък душ, а не вана.
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ОЦЕНКА

Ако сте отговорили с ДА на между 11 и 14 въпроса: Поздравления! 
Вие полагате големи усилия за пестене на енергия във вашия дом. 
Продължавайте в същия дух и се опитайте да убедите своите близки 
и приятели да направят същото. 

Ако сте отговорили с ДА на между 6 и 10 въпроса: Вие сте 
направили един добър старт, но можете да направите допълнителни 
подобрения, като следвате някои от съветите в тази брошура.

Ако сте отговорили с ДА на между 0 и 5 въпроса: Трябва да 
предприемете определени действия. Вие прахосвате много 
енергия и също значително количество пари. Направете някои 
промени, като следвате простите стъпки в тази брошура.

Забележка:
Стойността на U е показател за енергийна ефективност. Това е коефициентът 
на топлопреминаване на конструкцията, който представлява топлинният поток 
през сградните елементи във ватове на квадратен метър при температурна 
разлика от един градус (К): W/m2K. По-високата стойност на U означава по-ниско 
топлинно съпротивление, следователно повече топлина/енергия преминава 
през сградния елемент. 
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ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ 
Интелигентните измервателни уреди са модерни уреди, които 
обикновено се използват за мониторинг на електроенергията, 
но те могат да бъдат използвани също за газ, вода и топлинна 
енергия. В тази брошура ние ще се съсредоточим върху 
измерването на електроенергия,  защото в следващите години 
все повече домакинства ще се снабдят с такива уреди. За разлика 
от старите електромери, интелигентните измервателни уреди 
отчитат потреблението електронно. Интелигентните измервателни 
уреди показват текущото потребление и могат да се наблюдават 
дистанционно. Тази функция позволява на вас или вашия доставчик 
да си запазите и видите историята на потреблението на енергия и 
свързаните с това разходи. Идеята на интелигентните измервателни 
уреди е да направи по-прозрачно потреблението на електроенергия. 

Fig. 1. Традиционен механичен електромер 
Снимка: © Gerd Altmann | PIXELIO
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Функционалността на интелигентните измервателни уреди зависи от 
съответното устройство и доставчика на електроенергия, но всички 
те имат някои общи характеристики. Благодарение на факта, че те 
предоставят цифрови данни, консумацията на енергия може да се 
следи на всяка минута. Някои устройства просто показват текущото 
потребление на дисплея, а други устройства и доставчици предлагат 
възможността да се проследи консумацията на енергия в интернет. 
За тази цел уредът постоянно изпраща информация чрез интернет 
до вашия доставчик на електроенергия, който събира и подготовя 
данни за вас. Интелигентните измервателни уреди свързват 
потреблението на електроенергия с цената. В момента цените на 
електроенергията са едни и същи през целия ден, но това се очаква 
да се промени в бъдеще. Електроенергията ще бъде по-скъпа в 
пиковите часове и по-евтина през ненатоварените часове, както е 
сега през нощта. В резултат на това енергията, която използвате ще 
бъде пряко съобразена с действащите към момента тарифи и ще 
можете да видите колко са разходите във всеки момент. 

Fig. 2. Модерен интелигентен измервателен уред 
Източник: EVB Energie AG (Wikipedia)
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ПРЕДИМСТВА
Интелигентните измервателни уреди позволяват лесно да 
промените потребителските си навици и да пестите енергия и 
пари. Това е доказано чрез пилотни проекти. Домакинства, които 
са оборудвани с интелигентни измервателни уреди забележимо 
спестяват енергия в сравнение с предишни периоди.

Интелигентните измервателни уреди предлагат набор от функции, 
с които по-лесно се управлява индивидуалното потребление на 
енергия. Непрекъснатото наблюдение на текущото потребление 
ни позволява да видим, ако има включено устройство с висока 
консумация. Също така е възможно да забележим, когато 
консумацията на електроенергия изведнъж спадне. Това например 
би могло да бъде случаят, когато домакинският уред, който 
непрекъснато работи (хладилник), се повреди.

С по-гъвкавите системи за тарифиране цената на електроенергията 
ще се определя от търсенето през деня. Тя ще бъде по-евтина 
извън пиковите часове и по-скъпа, когато търсенето е по-високо. 
Интелигентните измервателни уреди са от решаващо значение за 
предлагане на такива гъвкави тарифи. Старият електромер не е в 
състояние да записва консумацията по време. 

Интелигентните измервателни уреди  са от полза не само за 
клиента, но и за доставчика на електроенергия. Доставчикът е 
в състояние да открива манипулации по-лесно и може да спре 
дистанционно подаването на електроенергия, ако сметките не са 
платени. В случай на проблеми със снабдяването с електроенергия 
или спиране на тока, потребителят може да бъде изключен 
благодарение на интелигентния измервателен уред, с което се 
предотвратяват някои повреди. Не на последно място, доставчикът 
или операторът на мрежата може да получи по-подробни и точни 
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данни, което прави по-лесно планирането на разширяването на 
мрежата или поддръжката.

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
Интелигентните измервателни уреди имат някои особености, 
които ще бъдат упоменати тук. За разлика от старите електромери, 
интелигентният измервателен уред консумира енергия по време на 
измерване и изпращане на данни. Освен това, някои устройства 
имат нужда от постоянна интернет връзка за предаване на данни към 
сървъра, където се събират и съхраняват данните. Тази постоянна 
интернет връзка също изисква енергия.

Когато данните за потреблението се предават чрез интернет и се 
съхраняват някъде, те теоретично могат да бъдат предмет на атака от 
страна на хакери. Дневният енергиен профил, който се записва чрез 
интелигентния измервателен уред разказва доста за индивидуалните 
навици на лицето, което го притежава, например кога се включват 
електрическите уреди сутрин, или има ли някой у дома през деня. 
Предвид количеството информация за личния ни живот, споделено 
чрез телефонни обаждания, текстови съобщения или социални мрежи, 
данните от интелигентните електромери може би са от по-малко 
значение. Въпреки това, ние трябва да сме наясно с тези въпроси.

ОТ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ 
ДО ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ МРЕЖИ
В бъдеще нашата електрическа мрежа ще се трансформира от 
инертна дистрибуторска система в по-гъвкава мрежа, която е 
в състояние да реагира по-добре на търсенето и предлагането. 
Днес повечето електрически мрежи работят с определен брой 
електроцентрали, които генерират постоянно количество енергия 
от вода, въглища или ядрена енергия. Тези базови централи 
могат да реагират на промените в търсенето  много бавно. 
Електроцентралите на въглища и на газ могат да се регулират по-
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бързо и да отговарят на средно и върхово  натоварване, т.е., когато 
търсенето се увеличава внезапно. Мрежите в европейските страни 
са централизирани, което означава, че само определен брой 
централи са свързани с цялата мрежа. С нарастващия брой на 
съоръженията, които произвеждат електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, броят на източниците на електроенергия 
в мрежата се увеличава. Вятърните паркове, когенерационните, 
слънчевите или инсталациите на биомаса са разпръснати из цялата 
страна и генерирането на енергия става децентрализирано. 

Fig. 3. В централизираните мрежи енергията се предава чрез дълги линии от 
няколко електроцентрали. | Снимка: © berlin-pics | PIXELIO

Сегашните електропреносни мрежи ще се превърнат в 
интелигентни мрежи, когато механизмите за контрол са в състояние 
да регулират доставките, отговарящи на търсенето и по този начин 
да предотвратяват ненужното производство на енергия. По време 
на голямо търсене допълнителни съоръжения ще бъдат пускани в 
експлоатация, така че да обслужват пиковите часове. Промяната 
на цените на електроенергията през деня, което е в резултат на 
променящото се търсене, може директно да бъде свързано с 
консумацията на електроенергия в дома чрез интелигентния 
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електромер. Зареждането на мобилния телефон през нощта 
или прането късно вечерта ще намали разходите за енергия. 
Интелигентните  електромери за бита са в състояние да се изключат 
автоматично по време на пиковите натоварвания. Съвременните 
хладилници са толкова добре изолирани, че биха могли да бъдат 
без ток за няколко часа, без да се размразят.

КАКВО ОЗНАЧАВА ВСИЧКО ТОВА ЗА НАС?
Със сигурност ние ще имаме по-голямо влияние върху 
потреблението на електроенергия, отколкото днес. Когато започнем 
да използваме повече енергия от източници като вятър, слънце и 
други възобновяеми енергийни източници и намалим зависимостта 
си от изкопаемите горива и въглеродния отпечатък, ние ще имаме 
по-голяма гъвкавост по отношение на търсенето. Интелигентните 
измервателни уреди гарантират гъвкавост и ни позволяват да ги 
използваме, когато електроенергията е по-евтина. Въпреки че това 
на първо време може да изглежда неудобно за някои хора, това ще 
бъде само въпрос на привикване към “нова система”.

Fig. 4. В интелигентните мрежи много от местните производители на 
електроенергия печелят от системата, например от вятърни турбини. | Снимка: 

©  Frank Raadel | PIXELIO
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ПРЕДГОВОР

Потреблението на енергия в сградите представлява около 40% от 
общото потребление в Европейския съюз. Следователно е много 
важно да се реновират съществуващите неефективни сгради 
чрез използване на най-съвременните технологии. При такова 
реновиране може да се постигне значителна икономия на енергия 
и средства, както и ще се получи намаление на емисиите на CO2.

Тази брошура предоставя на потребителите информация относно 
предимствата на изолирането на различните елементи на 
сградите, включително съвети за материали и технически решения. 
Контролният лист към брошурата ще помогне на читателите да 
оценят колко добре са изолирани техните домове.

1 Макар да има строги регламенти относно проектите и 
строителството на нови сгради, за да се осигури ефективно 
използване на ресурсите, отлична възможност за подобряване 
на енергийната ефективност е обновяването на старите сгради 
също. Едно от най-рентабилните решения е изолацията.

2 Ако живеете в стара сграда, струва си да се анализира 
количество топлина, което се губи и да се търсят начини да се 
спести енергия и намалят сметките за отопление.

3 Често можете да постигнете значителни енергийни и 
финансови икономии в дългосрочен план, като направите 
малка инвестиция в изолация на вашия дом в съответствие с 
високите стандарти за енергийна ефективност. 
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Стъпка 1. Анализ на количеството топлина, което се 
губи от вашия дом
Потокът от топлинна енергия преминава от по-топлите към по-
студените места. Слънчевата радиация или слънцето е основен 
фактор при определянето на топлинния поток в конструкцията на 
сградата: когато е топло навън топлинните потоци влизат в сградата, 
но когато е студено навън потокът е обратен.

Ние отопляваме нашите домове, за да се поддържа постоянна 
вътрешна температура, колкото и да е студено навън, а това 
изисква енергия. Колкото по-голяма е разликата между външната и 
вътрешната температура, толкова по-голяма е загубата на топлина, 
като по този начин е необходима повече енергия за отопление на 
сградата.

Преди модернизиране вие трябва да направите оценка на 
топлинните загуби на вашето жилище от различните елементи и 
пропуски в конструкцията на сградата.

Загубите на топлина през сградните елементи като например 
прозорци, стени, покриви и подове зависят от стойността на 
коефициента на топлопреминаване U за тези елементи. Стойността 
на U е показател за енергийна ефективност. Той описва топлинния 
поток през сградните елементи във ватове на квадратен метър при 
температурна разлика от един градус (или 1 Келвин): W/m2K. По-
високата стойност на U означава по-ниско топлинно съпротивление, 
следователно повече топлина/енергия преминава през сградния 
елемент.

Загубите на топлина от сградите са различни. Илюстрацията по-долу 
показва относителния дял на топлинните загуби през основните 
елементи на един типичен дом. 
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Fig. 1. Източник: Приложение на малки възобновяеми енергийни източници 
в дома за предотвратяване на климатичните промени (www.kyotoinhome.info ).

При анализа на топлинните загуби могат да бъдат идентифицирани 
и т.нар. термомостове. Това са области в ограждащите елементи 
на сградата, които имат по-висок топлинен поток от околните. Един 
класически термомост е балкон изнесен пред изолираната фасада 
на сградата. Друг пример може да бъде бетонен таван, който не 
е изолиран отвън. Като допълнение към значително по-високата 
загуба на топлина, топлинните мостове също се характеризират с 
по-ниски вътрешни повърхностни температури, което в най-лошия 
случай може да доведе до високи нива на влага в тези области.

Значително количество топлина може да се загуби от преминаване 
през цепнатини, дупки и пролуки, които по принцип могат да се 
намерят там, където се съединяват различните строителни елементи- 
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напр. между прозорците или вратите и стените, между стената 
и пода, или между стените и покрива. От тези места във вашето 
жилище през зимата може да усещате течение. Специалистите се 
позовават на проверка за херметичност на една сграда, когато 
оценяват загубата на топлина през такива пролуки. В напълно 
херметически затворена сграда въздух не може да влиза или да 
излиза през цепнатини. За измерване на херметичността, се прави 
тест за проверка за въздухонепроницаемостта, който позволява да 
се определи колко пъти вътрешният въздух се сменя за един час.

Fig. 2. Избягването на термомостове по време на строителството допринася 
за пестенето на енергия. | Снимка: © M. Tvrdoň
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РЕШЕНИЯ

Стъпка 2. Определяне на пропуските на въздух
В зависимост от възрастта и конструкцията на вашата сграда 
топлинните загуби от пропуски на въздух може да варират между 
5 и 30%. Ако имате малко пари за инвестиране, изолирането на 
такива пропуски е едно от най-рентабилните решения. 

Първо трябва да определите въздушните пропуски и контролният 
лист в края на тази брошура може да ви помогне.

Стъпка 3. Изолиране на пропуските на въздух
В повечето случаи вие може да изолирате пропуските на въздух, 
използвайки материали от търговската мрежа. 

Съществува голямо разнообразие от лесни за употреба продукти 
на пазара, които ще ви дадат възможност да се справите сами с 
различните видове пропуски на въздух. Лентите и уплътненията 
могат да изолират пропуски между стъклата и рамките на прозорци 
и врати; течните уплътнители на акрилна основа са идеални за 
изолиране на малки пукнатини; полиуретановата пяна е идеална 
за по-големи пукнатини и дупки.

Стъпка 4. Изолиране на сградните елементи
Тъй като новите сгради имат много по-висок стандарт за изолация, 
обемът на работата, който трябва да извършите, за да се намалят 
топлинните загуби, до голяма степен ще зависи от възрастта на 
вашата сграда. В някои случаи ще ви е необходима помощта 
на специалист. В таблицата по-долу е представена обобщена 
информация за възможностите за изолиране на всеки сграден 
елемент.
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Намаляване на топлинните загуби с изолация
Решения

Ст
ен

и

Най-големите икономии на топлинна енергия могат да се постигнат чрез вътрешна или 
външна изолация на стените. Вътрешната изолация е по-малко ефективна и за това се 
препоръчва само когато поставянето на външна изолация не е възможно (например в 
исторически сгради). В случай на вътрешна изолация е важно да се разгледат няколко 
аспекта на конструкцията на сградата (включително и влажност на въздуха) и по тази 
причина трябва винаги да се консултирате със специалист.
Външната изолация е по-ясна и по принцип трябва да се инсталира от технически 
специалисти с помощта на скеле, за да се осигури устойчивост при различни атмосферни 
условия. За това е нужна по-голяма инвестиция, но ако се извърши правилно, ще намали 
значително загубата на топлина от вашата сграда. В зависимост от конструкцията на 
сградата се препоръчва изолация с дебелина от минимум 10 cm, но тя може да достигне 
до 35 cm за стандартите на “пасивна къща”.

Пр
оз

ор
ци

Стъклото не е добър изолационен материал и по този начин много топлина може да 
бъде загубена през прозорците, които не са правилно изолирани. Стойността на U за 
стандартен прозорец с двоен стъклопакет е около 2,8 - 3,0 W/m2K, а модерните прозорци 
имат стойност на U  между 1,1 и 1,4 W/m2K. Прозорец с троен стъклопакет има стойности 
на U от около 0,6 - 0,8 W/m2K.
Въпреки че смяната на вашите прозорци изисква голяма инвестиция, тази инвестиция 
ще се възвърне под формата на по-ниски сметки за енергия. Размерът на загубите на 
енергия през модерен прозорец с троен стъклопакет е 3-5 пъти по-малък от загубите на 
енергия през прозорец с едно стъкло. 
В някои случаи може да е възможно да се запази рамката на дограмата и да се сменят 
само стъклата: консултирайте се със специалист преди да решите. 

По
кр

ив

Средно 10-20 процента от топлината на сградата се губи през подпокривното 
пространство. Ако имате достъп до вашето таванско пространство, вие можете да 
проверите дебелината на изолацията на място.
Изолирането на подпокривните пространства е евтино и лесно. Препоръката е да се 
използват изолационни материали, които са с дебелина най-малко 30 см, за да се 
постигне оптимална икономия.
Ако сградата няма подпокривно пространство, изолация може да бъде поставена под 
плосък покрив или където височината на тавана позволява. Тези решения са по-сложни и 
изискват по-голяма инвестиция и професионална помощ. 

По
д

От скоро новопостроените къщи трябва да имат изолация между пода и земята под него. 
Ако не сте първият собственик на вашата къща, то може да не разполагате с информация 
за това. Жилищата с подово отопление е възможно да имат слой изолация между 
нагревателя и земята.
Трудно е да се изолират подовете на по-старите къщи. Поставянето на изолация ще 
повиши етажното ниво. Това може да стане в рамките на по-мащабни ремонти. Ако 
имате подово отопление и вашата изолация не е подходяща,то вашата инвестиция ще 
бъде още по-голяма, тъй като ще е добре да смените отоплителните тръбите.
Ако обаче вашата сградата има мазе, може да изолирате тавана на мазето с 
приблизително 6 до 20 cm.
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Стъпка 5. Изолационни материали
Вече има много видове изолационни материали на пазара, както и 
постоянно възникващи нови технологични решения.

Fig. 3. Експандираният полистирол (EPS) е синтетичен изолационен 
материал| Снимка: © Nikecell

Три основни материала се използват за изолиране на стени, покриви 
и подове. Най-често за покривна изолация си поставя фибростъкло 
или стъклена вата, изработени от разтопено стъкло. Минералната 
(или каменна) вата е направена от разтопен камък и все повече 
се използва за изолиране на покриви и подове. През последните 
години са разработени и синтетични изолационни материали, които 
са малко по-евтини от фибростъклото и минералната вата и могат 
да се използват за изолиране на всички строителни елементи. 
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Въпреки това, материали, като екструдиран пенополистирол, 
експандиран пенополистирен и полиуретанова пяна могат да са 
пожаро-опасни и трябва да се използват с повишено внимание. 
Преди да вземете решение кой материал да използвате, трябва да 
се консултирате с експерти. 

Fig. 4. Целулозни влакна | © W. Walther

Стъпка 6. Помислете за комфорт и сигурност
След като сте изолирали въздушните пропуски, вашият дом ще бъде 
по-енергоефективен и по-комфортен. Това обаче ще означава, че 
обмяната на въздуха в сградата се намалява, така че може да 
се нуждаете от допълнителна вентилация, за да се осигури добро 
качество на въздуха. Идеалният начин да се проветри вашият дом 
е краткото и пълно отваряне на прозорците най-малко два пъти на 
ден. В зависимост от външната температура, от три до пет минути 
е достатъчно време за смяна на въздуха и за да не се позволи на 
стените и мебелите да се охладят.
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Вентилацията ще се отрази и на относителната влажност на въздуха, 
която е тясно свързана с температурата на въздуха. Топлинният 
комфорт ще бъде същият при влажност между 50 и 65% и при 
температура от 19 до 21 °С или при влажност от 30% и температура 
от 23 °С. Първият вариант обаче спестява 12-15 % от топлинната 
енергия. 

В домовете, където се изгаря гориво е важно да се гарантира, 
че след поставянето на изолацията още има достатъчно въздух 
за горивния процес. Ако няма достатъчно въздух, в жилището ще 
циркулират опасни горивни газове (например въглероден оксид). 
Консултирайте се със специалист и купете измервателен уред за 
въглероден оксид за осигуряване на защита.

МОНИТОРИНГ

Стъпка 7. Следете редовно енергопотреблението си
След поставянето на изолация, вие трябва редовно да следите 
потреблението на енергия на вашето жилище. Редовно отчитайте 
вашите измервателни уреди за електроенергия и газ и записвайте 
вашето потребление за месец и за една година. Не забравяйте да 
включите и други ресурси (например биомаса). Сравнете данните 
за потреблението през предходна година и след поставянето на 
изолацията и обсъдете резултатите с експерт.

Използвайте интернет калкулатор за въглероден отпечатък, с който 
можете да изчислите въглеродния отпечатък на вашата къща преди 
и след слагането на изолация:
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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 КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ОБИТАТЕЛИ НА СГРАДА

С помощта на таблицата и оценката по-долу можете да намерите и 
да се справите с пропуските на въздух във вашето жилище.

ДА НЕ

Вр
ат

и 
и 

пр
оз

ор
ци

Можете да почувствате студен въздух с ръка 
около рамките на прозорците.
Можете да почувствате студен въздух с ръка 
около касите на външните врати.
Вратите на неотопляемите помещения (напр. 
килер, таван, мазе) във вашето жилище не са 
изолирани.
Имате пощенска кутия на вашата входна врата.

Съ
ед

ин
ен

ия

Можете да почувствате студен въздух с ръка, там 
където стените и пода се съединяват.
Можете да видите пукнатини, там където стените 
и тавана се събират (свързани с неотопляеми 
площи).
Често намирате мравки и други насекоми във 
вашето жилище.

М
ес

та
 н

а 
пр

он
ик

ва
не Можете да видите пукнатини или да почувствате 

студен въздух, там където тръбите минават 
през стените и при отворите за електрическата 
инсталация.
Има въздушни пропуски около климатиците или 
вентилаторите монтирани на стена или прозорец.
Има въздушни пропуски около комина.

Те
рм

о 
м

ос
то

ве Имате балкон без специална изолация. 
Вашите бетонни трегери не са изолирани от 
външната страна.
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МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ–ТОПЛИНА
В тази брошура ви представяме някои малки енергоспестяващи 
мерки за вашия дом. В зависимост от вашите умения и способности, 
вие сами може да направите много от тях и повечето от тези мерки 
могат да бъдат въведени лесно във вашето жилище. В допълнение 
към ползите за околната среда, те могат да подобрят комфорта и да 
спестите пари. Освен това, има някои допълнителни неща, които 
може да не сте в състояние да направите самостоятелно изцяло, но 
които не са много скъпи, когато се извършат от специалист.

Изолирайте тръбите
В много от по-старите жилищни сгради с апартаменти, отоплението 
е централно от специално котелно помещение или абонатна 
станция откъдето топлинната енергия трябва да бъде пренесена 
чрез тръбопроводи в отделните апартаменти. Често тези тръби не 
са изолирани и обитателите се чудят защо системата е толкова 
неефективна и получават толкова малко топлина там, където е 
необходимо. 

Fig. 1. Изолацията на тръбите гарантира, че топлината достига стаите, а не се 
губи по пътя | Снимка: © Philipp Engewald.
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Лесно е сами да си изолирате тръбите, като мярката може да доведе 
до голяма промяна в уюта на вашия дом. Има много изолационни 
материали, повечето от които са подходящи за целта, устойчиви са 
на топлина и са негорими. За максимален ефект се уверете, че 
изолацията е увита възможно най-плътно около тръбите и че няма 
останали пропуски. Допълнителната изолация на помпи и арматури 
по тръбопроводите намалява допълнително загубите.

Изолирайте зад вашите радиатори
Загубите на топлина през външните стени могат да бъдат намалени 
значително с изолиране на пространството между стената и 
радиатора. Тъй като топлината се излъчва от цялата повърхност на 
радиатора, тя е насочена и към стената и ако стената не е добре 
изолирана, голяма част от топлината не достига вашата стая.
Добра изолация е тънкият полистирол, покрит с алуминий, който да 
отразява топлината. Възможни са и други варианти, които могат да 
бъдат намерени в местния магазин за строителни материали. За да 
се предотврати появата на мухъл, е важно изолационният материал 
да се постави плътно, така че въздухът между изолацията и стената 
да не може да циркулира.
Настройте отоплителната си система
В по-големите сгради котелното помещение може да се намира 
в малка стая или мазе, а в случай на системи за централно 
отопление, топлинната енергия се пренася под формата на пара 
или топла вода до абонатна станция в сградата от една голяма 
топлоцентрала. В отделните апартаменти стайната температура се 
регулира от термостатни вентили на радиаторите.
Системата се регулира централно, за да се гарантира, че 
топлината се произвежда само тогава, когато това е необходимо, в 
зависимост от външната температура и времето на деня. Можете 
да попитате вашия домоуправител за ефективността на системата 
и дали производството на топлинна енергия е намалено през нощта 
например. Много системи за централно отопление трябва да бъдат 
модернизирани, за да се подобри тяхната ефективност. 
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Настройте вашите радиатори
Ако вашите радиатори имат термостатни вентили или други средства 
за регулиране, използвайте ги възможно най-ефективно. С помощта 
на термостатния вентил температурата на всяка стая във вашето 
жилище може да бъде индивидуално зададена в зависимост от 
това кога и как се използва помещението. Термостатните вентили 
са евтини и лесни за поставяне и могат да доведат до значителна 
икономия на енергия. Имайте предвид, че повишаването на 
температурата само с един градус увеличава консумацията на 
енергия с 6-8 % и съответно увеличава вашата сметка за отопление. 
Винаги изключвайте радиаторите, когато отворите прозорците, за 
да се избегне загубата на топлина.

Fig. 2. “Винаги изключвайте радиаторите, когато отворите прозорците, за да 
се избегне загубата на топлина”| Снимка: © Philipp Engewald
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Ако термостатните вентили са по-стари от 15 години, те често не 
функционират правилно. В такива случаи се препоръчва да се 
подменят и инсталират нови, които позволяват регулиране с 1K (1 
градус по Целзий), при по-старите регулирането е с 2K. 

ВЕНТИЛАЦИЯ И ХЕРМЕТИЧНОСТ
Всеки има нужда от свеж въздух. Ако се чувствате сънливи на 
закрито и ви е трудно да се концентрирате, нивото на въглероден 
диоксид във вашата стая може би e твърде високо. Добра идея е да 
отваряте прозорци редовно, макар и само за кратко, за обновяване 
на въздуха в стаята. Всеки човек се нуждае най-малко от 30 куб. 
м въздух на час, в зависимост от неговата дейност. Вкарването на 
свеж въздух ще предотврати повишаването на влажността, иначе 
може да се получи конденз по студените стени и да се появи вреден 
мухъл.

Правилна вентилация
Вентилацията, от която се нуждаете, зависи от външната температура 
и скоростта на вятъра: при по-ниска температура и по-силен вятър, 
ще трябва за по-кратко време да държите прозорците отворени, 
за да смените вътрешния въздух. Когато прозорците са отворени 
широко вие ще трябва да ги отворите за кратко за обновяване на 
въздуха. Когато прозорците са отворени, не забравяйте да затворите 
термостатните вентили на радиаторите. 

Технически решения
По същия начин по който избирате подходящо облекло, когато 
излизате навън при температури от минус 10 градуса по Целзий, 
има много неща, които можете да направите, за да поддържате 
вашия дом топъл през зимата. Изолацията, както топлото облекло, 
трябва да е поставена добре и да няма отвори, през които студеният 
въздух може да влезе.
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Рамки на врати и прозорци
В идеалния случай вашият дом трябва да е херметично затворена 
сграда с цел да се спре загубата на топлина. По отношение на 
вентилацията, достатъчно е да отваряте прозорците за кратко, но 
редовно, за да смените вътрешния въздух. Въпреки това, при по-
старите сгради често има пропуски в строителството, там където 
различните видове строителни материали се съединяват или около 
рамките на вратите и прозорците. Като първа стъпка, трябва да 
проверите, дали вашите врати и прозорци се затварят плътно и дали 
затварящият механизъм е в добро работещо състояние. 

Уплътнения на врати и прозорци
Подходящото запечатване около крилата на прозорците и касите 
на вратите е добър начин за блокиране на изтичанията, пестене на 
енергия и намаляване разходите за отопление.

Fig. 3. Полагане на уплътнител на рамката на прозореца. Снимка: © e.u.[z.]

Има различни уплътнители на пазара, които могат да се използват за 
прозорците и вратите. Въпреки това, много от тях не са подходящи 
за използване върху дърво, което има способността да се свива 
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и надува в зависимост от сезона и да се деформира с течение на 
времето, оставяйки процепи, през които студеният въздух може да 
проникне. От друга страна по-дебелите дунапренени и гумени ленти, 
не могат да запълнят по-тесните канали на прозореца. За тях най-
подходящ уплътнител е V-образната лента, която се регулира според 
различни ширини на канала на прозореца и около отварящи се 
части на прозореца. Интериорните врати могат да бъдат уплътнени, 
за да се предотврати изтичане от стая в стая.
Вместо с лентите, големите пролуки могат да бъдат запълнени със 
силиконов уплътнител, който се полага със специален пистолет.
Прагове на врати 
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. Трябва 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.

Fig. 4. Изолационните ленти са евтин и прост начин за подобряване на 
херметичността на прозорците и вратите. | Снимка: © e.u.[z.]
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ИЗОЛАЦИЯ
Освен че осигурява защита от външни влияния, облицовката на 
сградата следва да гарантира комфортни вътрешни условия при 
високи и ниски външни температури. За да бъде възможно най-
ефективен вашият дом, външните му стени трябва да бъдат добре 
изолирани. 

Нуждата от изолация и подходът ще бъдат различни в зависимост 
от това дали сградата е масивна или дървена. Масивните стени 
в идеалния случай трябва да бъдат изолирани отвън с цел да се 
запази топлината през зимата и да се запази прохладата през 
лятото. Външната изолация на стените може да обнови облика на 
сградата и да я направи устойчива на атмосферни въздействия, 
както да подобри нейната херметичност. Но ако вашият дом е 
сграда-паметник на културата може да не бъде разрешено да се 
променя външният вид на нейната фасадата. 

Fig. 5. Дървени калъпи от външната страна на стена, които ще бъдат 
запълнени с изолация | Image: © Jörg Faltin
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Докато вътрешната изолация на стени е често по-евтина за поставяне 
и не променя външния вид на вашата сграда, неин недостатък е, 
че не всички части на сградата могат да бъдат изолирани еднакво 
и може да има повреди в резултат на проникваща влага, ако 
изолацията не е правилно сложена. Вътрешната изолация трябва 
да се постави без никакви пропуски и да херметизира топлия 
въздух в затворените помещения. Друг недостатък е, че няма да 
има защита от топлина през лятото, когато тухлите ще се изложени 
на високи външни температури.

Дървените къщи нямат голяма нужда от допълнителна изолация, 
както масивните къщи. Дървото изпуска топлина много по-бавно от 
тухлите и има малки кухини, които имат допълнителен изолационен 
ефект. Известен проблем на по-старите дървени къщи е синдромът 
„Горещо на главата – студено на краката“. Причината за този 
неприятен вътрешен климат са лошо изолираните покриви. Ето защо 
силно се препоръчва първо да се изолира покрива. 

Fig. 6. Добавяне на покривна изолация, за да се намали загубата на топлина 
през покрива.  Снимка: © Rainer Sturm | PIXELIO.
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Изолация на тавана на мазетата
Ако имате неотопляемо мазе под приземния етаж, изолацията на 
тавана на мазето може да бъде лесно подобрена. В повечето случаи 
6-8 см изолация е достатъчна. Достатъчна е изолация от евтин 
стиропор, която е залепена, без пропуски на тавана. Ако горният ръб 
на прозорците и вратите ще остане зад изолацията, то тя трябва да 
бъде по-тънка около прозорците и вратите. Тръбите и кабелите може 
да бъдат оставени отвън.

Fig. 7. Подготовка за изолиране на тавана на мазето 
Снимка: © Jörg Faltin
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ЗАЩИТА ОТ ЛЯТНАТА ЖЕГА

Въпреки че вътрешните щори и завесите не допускат пряка 
слънчева светлина, те не осигуряват ефективна защита от топлината, 
за разлика от външните щори. Въпреки това, може би най-
атрактивното, най-евтиното и най-екологичното решение за вашите 
нужди от засенчване е да засадите широколистна растителност- 
дървета и храсти около сградата. Листата ще гарантират, че вашите 
стени и прозорци ще остават в сянка през лятото, а през зимата 
слънцето ще грее директно през голите клони в стаята ви. 

Fig. 8. Храстите и дърветата могат да бъдат ефективна топлинна защита.  
Снимка: © Philipp Engewald
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НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛИНЕТО В 
СТАРИ СГРАДИ

Предговор
Потреблението на енергия в сградите e около 40% от цялото 
потребление в Европейския съюз (ЕС), а CO2 емисиите от сгради 
съставляват 36% от всичките за ЕС. Следователно е много важно 
да се модернизират съществуващите нискоефективни сгради 
чрез използване на най-съвременните технологии. С такава 
модернизация  ще се постигне значителна икономия на енергия и 
средства, както и намаление на емисиите на CO2.

Тази брошура дава информация, която да ви помогне в 
планирането на промяна в използването на енергия в стари сгради. 
Контролният лист, включен в края на брошурата ще ви помогне да 
идентифицирате възможните действия. 

1  Въпреки че сградите сега се проектират и изграждат съобразно 
строги стандарти и правила за енергийна ефективност, важно 
е да се разгледа подобряването на енергийната ефективност в 
съществуващите енергийно неефективни сгради.

2  Ако живеете в стара сграда, може да бъде полезно да се 
анализира нейното енергопотребление и да се проучат 
възможностите за икономия на енергия. 

3  С относително малки инвестиции могат да бъдат постигнати 
значителни промени. Ако сте в състояние да направите по-
голяма инвестиция за въвеждането на вашата сградата в 
съответствие с високите стандарти за енергийна ефективност, 
вие можете значително да намалите консумацията на енергия 
на вашето домакинство и вашите разходи в дългосрочен план.

4 Заслужава си да се разгледат възможностите за използване на 
възобновяеми енергийни източници. Въпреки че първоначалните 
инвестиционни разходи ще бъдат по-високи, горивото за работата 
на системата ще бъде безплатно или на ниска цена. Освен 
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това, използването на местни ресурси ще гарантира по-голяма 
независимост и сигурност.

Основна информация

Стъпка 1. Анализирайте използването на енергия във вашето 
жилище
Преди започване на какъвто и да е проект за модернизация, вие 
трябва проучите характеристиките на вашето жилище. Общото 
потребление на първична енергия на сградата (включва: отопление, 
охлаждане, топла вода и електроенергия на домакинството) може 
да се изчисли в киловат-часа на квадратен метър за година (kWh/
m2/година). Вашето годишно потребление на електроенергия, 
природен газ, нефт, въглища и биомаса, разделено на площта на 
вашето жилище, ще даде индикация за енергийна ефективност на 
сградата. Сгради, които са на над 30 години обикновено консумират 
между 300 и 400 kWh/m2/годишно, а модерните сгради с ниско 
потребление на енергия консумират средно 150-200 kWh/m2/
годишно и за пасивни къщи по-малко от 120 kWh/m2/годишно.

Тъй като обикновено се използват различни източници на енергия, 
вие трябва да използвате коефициенти на преобразуване, за да 
можете да изчислите общото първично потребление на енергия в 
kWh:

• 1 m3 природен газ = 35 MJ = 9.7 kWh
• 1 MJ топлинна енергия (централно отопление) = 0.28 kWh
• 1 литър течно гориво за отопление = 0.85 kg = 9.44 kWh 
• 1 kg кафяви въглища = 5.6 kWh
• 1 kg черни въглища = 8.4 kWh
• 1 kg дърва за огрев = 4 kWh
• 1 kg дървесни пелети = 5 kWh
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Table 1.  Изчисление на общото потребление на енергия
Енергиен източник Г о д и ш н о  

потребление
Г о д и ш н о 
потребление в kWh

Електроенергия
Природен газ
Централно отопл. 
Газьол
Въглища
Биомаса
Други

Общо в kWh (А)
Застроена площ (B)
Общо потребление 
на енергия във 
вашия дом (А/B)

Стъпка 2. Какво гориво трябва да използвате?
Ако модернизирате вашето жилище, помислете за смяна на 
съществуващите енергийни източници. Вашето решение какво 
гориво да се използва ще зависи от неговата наличност, неговата 
цена и принос за изменението на климата. Ако изберете изкопаеми 
горива, най-добрият вариант е природният газ, който е с най-
ниско въздействие върху околната среда сред невъзобновяемите 
енергийни източници.
Техническа част

Стъпка 3. Енергоефективно модернизиране на стари сгради
Така наречената пасивна архитектура (http://en.wikipedia.org/wiki/
Passive_house) има огромни екологични и финансови предимства: 
разходите за външен източник на енергия и експлоатационни разходи 
са малки и почти не допринася за замърсяването на околната 
среда. Пасивните елементи като ориентацията на прозорците, 
формата на сградата и засенчването обикновено се съобразяват 
при проектирането на нови сгради, но също така е възможно те да 
бъдат предвидени и при обновяването на стари сгради. 
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Голямата остъклена повърхност на южната страна на сградата ще 
увеличи нейния капацитет за усвояване на топлина, дори през 
зимата. Най-добре е да се избегнат големите прозорци в стени със 
северно изложение, тъй като от гледна точка на изолацията, дори и 
най-добре изолираният прозорец е по-лош от стената.

В по-топлите райони естествената сянка ще регулира вътрешната 
температура и няма да са необходими климатици. Най-често 
използвани са дърветата и капаците на прозорците. Въпреки 
това вие може също да разгледате възможността за монтиране 
на външни “сенници” над прозорците, които да спират пряката 
слънчева светлина; плоски или тръбни слънчеви панели, които 
могат да засенчат фасади или тераса, или надвесени стрехи на 
покрива, които да хвърлят сянка върху стените и прозорците. 

Стъпка 4. Активни мерки за подобряване на енергийната 
ефективност
Активните мерки включват използването на строителни материали, 
отоплителни системи, вентилационни и климатизационни системи.

Когато планирате ремонт на вашето жилище, вземете предвид 
степента на загуба на топлина през различните елементи на 
конструкцията на сградата. Изборът на подходящи строителни 
материали ще ви помогне да намалите енергопотреблението си.

Стъклото не е добър изолационен материал и по този начин много 
топлина може да бъде загубена през прозорците, които не са 
правилно изолирани. Стойността на U1 за старите прозорци е между 

1 Стойността на U е показател за енергийна ефективност. Това е коефициентът 
на топлопреминаване на конструкцията, който представлява топлинния поток 
през сградните елементи във ватове на квадратен метър при температурна 
разлика от един градус (К): W/m2K. По-високата стойност на U означава по-
ниско топлинно съпротивление, следователно повече топлина преминава 
през сградния елемент..
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2,8 и 3,0 W/m2K. Настоящите минимални изисквания са да има 
двоен стъклопакет с вакуум между стъклата или с инертен газ. Тези 
прозорци са със стойност на U около 1.1-1.4 W/m2K. Съвременните 
прозорци с троен стъклопакет стават все по-често срещани и имат 
стойности на U от 0,6 до 0,8 W/m2K. Важно е да се гарантира, че 
прозорците са монтирани правилно. 

Fig. 1. Модерните прозорци с троен стъклопакет се използват все по-често. 
При тях стойността на U е от 0.6 до 0.8 W/m2K | Снимка: © Wilfried Walther

Сега топлоизолацията на външните стени, подовете и покривите 
е стандартно изискване. Дебелината на изолацията зависи от 
използвания материал, но средно е 8-15 см за стените, 5 до 10 
см за пода и 15 до 25 см за покриви. За сравнение, стандартът за 
“пасивна къща“ е 35-40 см изолация по всички части.
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Fig. 2. Изолация на външните стени на сградата 
Снимка: © Nikecell

Използваният строителен материал ще определи поглъщането 
на топлина и капацитета на акумулиране на стените. Модерните 
енергоефективни тухли са най-добрият вариант. Ако решите да 
промените вашите стени в хода на ремонтните дейности, обсъдете 
със специалист подходящия тип и дебелина на строителните и 
изолационни материали.

Вашата къща може да има индивидуално отопление или може да 
бъде част от системата за централно отопление. В последния случай 
ще имате по-малко свобода при модернизирането. По-старите 
системи за централно отопление обикновено използват изкопаеми 
горива, имат лошо изолирани системи за разпределение и не дават 
възможност за индивидуално измерване на потреблението. Все 
пак, има все по-разнообразни съвременни или модернизирани 
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системи за централно отопление, много от които използват местни 
възобновяеми енергийни източници. Присъединяването към 
такава система може да доведе до големи икономии на енергия. 

Ако имате собствено централно отопление, ще бъде по-лесно за вас 
да приложите енергоефективни решения, когато модернизирате 
вашия дом. Най-добрият вариант е да се извърши комплексно  
модернизиране на отоплителната система. 

В този случай първата стъпка е да се оцени ефективността на 
вашия котел. По принцип, ако вашият газов котел е на повече 
от 10 години, си струва да го смените, за предпочитане с 
кондензационен котел. Това означава около 90% ефективност в 
сравнение с конвенционалните газови котли, които са само с 50 
до 60 % ефективност, а някои по-стари модели са дори по-малко 
ефективни. С други думи, кондензните котли дават много повече 
топлина от едно и също количество гориво и за същата цена.

Когато сменяте вашия котел, също така е добре да смените 
и радиаторите, особено ако те са по-стари от 15-20 години. 
Инсталирането на модерни радиатори с подходящ размер ще 
доведе до по-голяма енергийна ефективност. Където е приложимо  
трябва да помислите за замяна на тръбите с нови, изолирани тръби.

Ако не сте в състояние да извършите сложна реконструкция, лесна 
и сравнително евтина мярка е да инсталирате термостатни вентили 
на вашите радиатори. Това ще ви даде възможност да регулирате 
температурата във всяка стая на вашето жилище, например 
спалните да са по-хладни от жилищните пространства и най-високата 
температура да е в банята. Понижаването на температурата на 
термостата само с 1 градус ще намали потреблението на енергия 
в помещението с 5-6 процента.
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Table 2. Препоръчителни настройки на температурата по стаи
Стая Препоръчителна температура
Всекидневна 21ºC
Кухня 21ºC
Спалня 18ºC
Баня 23ºC

Използването на програмирум контролер или термостат ще ви 
даде възможност за понижаване на температурата, когато не сте у 
дома. Една стая, която не се използва за по-дълъг период, може да 
се отоплява до 17°C, а не до 21°C.
Използването на естествена вентилация и засенчването вместо 
работата на климатик е най-екологично чистият и най-евтиният 
вариант при който не се изисква електроенергия.
Традиционната архитектура използва предимствата на естествената 
вентилация, което позволява на въздуха да се движи от по-хладните 
към по-топлите части на сградата през лятото. Ефективността на този 
въздушен поток, който може да бъде подпомогнат от вентилатори, 
ще зависи от ориентацията на сградата и от положението и 
размера на прозорците. Отварянето на прозорци от двете страни 
на една стая ще осигури естествена вентилация. Ако обаче вашата 
сграда изисква механична вентилация, трябва да се консултирате 
с експерт за съвет относно най-подходящата и най-ефективната 
система. 
Стъпка 5. Преминаване към възобновяеми енергийни 
източници, където е възможно
Обмислете използването на възобновяеми енергийни източници 
при обновяването на вашия дом или при модернизирането на 
вашата система за отопление:

•	 Ако имате подходящ покрив с южно изложение, помислете 
за инсталиране на слънчеви колектори за осигуряване 
на БГВ или фотоволтаични панели за производство на 
електроенергия.



9

•	 Малки и ефективни вятърни турбини могат да се инсталират 
на подходящи места за генериране на електроенергия. 
Първо проверете дали се изисква разрешение и какви са 
изискванията на местните власти.

•	 Използването на биомаса (дърва или дървесни пелети) за 
отопление е възможно с подходящ котел и някои малки 
технически промени, за да го свържете към вашата 
съществуваща система за отопление.

•	 Термопомпата изисква по-голяма инвестиция, но може 
да отоплява и  охлажда вашето жилище. Термопомпите 
използват топлинна енергия от земята и използват голяма 
площ или дълбок сондаж, за да събират топлина. Трябва да 
знаете, че термопомпите използват електроенергия. Най-
добрият вариант е, ако можете да ползвате електроенергия от 
възобновяеми източници. При планирането на термопомпа 
трябва да се консултирате със специалист и ако е възможно 
да попитате хората използващи такава система за техния 
опит.

Fig. 3. Как работи една термопомпа  
Снимка: http://www.kyotoinhome.info/HU/heat_pumps/basic_principles.htm
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Професионалистът ще ви даде съвети за техническите, финансовите 
и законовите аспекти.

Мониторинг

Стъпка 6. Следете вашата консумация на енергия и 
направете необходимите корекции 

След ремонт или модернизация е важно редовно да следите 
потреблението на енергия и вода. Системата трябва да бъде 
прецизно настроена, за да бъде възможно най-ефективна. 

Отчитайте редовно вашите измервателни уреди за електроенергия, 
газ и вода и си записвайте вашето месечно и годишно потребление. 
Не забравяйте да включите и други енергийни източници (например 
биомаса) в изчисленията. Сравнете данните за потреблението 
в продължение на една година с очакваното по проект след 
предприемане на мерките и обсъдете резултатите със специалист.

С помощта на интернет калкулатор за въглероден отпечатък вие 
може да изчислите въглеродния отпечатък на вашето жилище 
преди и след модернизацията: 
<www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>
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Място за вашите бележки
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ПРЕДГОВОР

Днес новите сгради могат да бъдат проектирани и изградени по 
ресурсноефективен начин, включвайки много ниски енергийни 
стандарти. Въпреки това, такива практики рядко се прилагат 
в общински и частни сгради в страните от Централна и Източна 
Европа. Причините са няколко:

1  Липсва информация за основните предимства на живот в жилище, 
което  консумира по-малко енергия. Ето защо търсенето на по-
добро качество, материали спестяващи ресурси и възможните 
методи на строителство е ниско.

2  Съществуващите национални стандарти не насърчават 
допълнителни мерки за пестене на енергия за нови сгради. 
Но изискванията на регламентите за нови сгради на ЕС са 
обещаващи и в дългосрочен план ще подобрят ситуацията в 
Централна и Източна Европа.

3  Поради ниското търсене няма голям практически опит на 
строителния бизнес в изграждането на енергоефективни къщи.

4  Проектирането на сграда по енергоефективен начин в 
дългосрочен план може да ви даде възможност да спестите 
много енергия. Това е полезно за околната среда, но не на 
последно място ще ви спести пари! 

Ако имате намерение да си построите къща, тази брошура ще ви 
помогне да преминете през най-важните аспекти.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Първа фаза – обща представа
Стъпка 1. Когато планирате вашето ново жилище, обмислете 
реалните си нужди и приоритети, както и намерете добър експерт, 
който може да ви помогне да осъществите тези идеи на практика.

Ресурсноефективното планиране е от съществено значение 
за постигането на ниска консумация на енергия и вода. Ясната 
представа за вашите нужди е от първостепенно значение: 
например, когато вземате решение за броя на баните от които 
се нуждаете, ще трябва да се вземат предвид нуждите на вашето 
семейство през следващите 10 до 20 години. 

След като изясните вашите очаквания, вие също трябва да 
проверите местната/националната правна рамка за изграждане 
на вашата къща. Преди да си купите терен за сградата е важно да 
се получи информация за строителните наредби, които се прилагат 
за терена. Може би не е разрешено да се построи къща на два-три 
етажа или има ограничение за застроената площ на сградата или 
за ориентацията и др. 

Когато знаете условията за вашата къща, вие трябва да намерите 
добър проектант, които може да проектира къщата в съответствие 
с принципите на енергоефективното строителство. 
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Втора фаза – конструктивни елементи

Стъпка 2: “Пасивни елементи” на енергоефективното планиране на 
нови сгради

Има много технически въпроси за проектирането на 
енергоефективна сграда. Пасивната архитектура има голямо 
предимство в това, че не е нужен външен източник на енергия и 
следователно няма нито текущи разходи, нито пък допринася за 
замърсяването на околната среда. Тези характеристики могат да 
подобрят външния вид на сградата и да помогнат за нейния по-
дълъг живот. Пасивните елементи могат да се обмислят най-добре 
при проектирането на нова сграда. 
По-долу можете да намерите основните аспекти на пасивната 
архитектура, която може да ви помогне много в планирането на 
вашата собствена къща. 
Ориентация на сградата
Първо, добрата ориентация на сградата може да спести енергия. 

Н а й - в а ж н и т е 
въпроси са 
ориентацията и ча-
стта на остъклената 
повърхност. Огро-
мната остъклена 
повърхност на 
южната страна 
на сградата 
увеличава степента 
на усвояване на 
слънчевата топлина 
по време на зимния 
сезон. Опитайте 
се да избегнете 
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големи прозорци на северната фасада, тъй като от гледна точка на 
изолацията, дори и най-добрият прозорец е по-лош от стената.

Материал на стените
Важно е да се вземе под внимание поглъщането на топлина и 
капацитетът за акумулиране на материалите. Например тухлите 
абсорбират слънчевата топлина по-добре и я съхраняват за по-
дълго време, отколкото дървото.  

Засенчване, дървета около къщата
Основната цел на засенчването е да се намали слънчевата 
радиация. Използването на засенчване може да бъде важно 
най-вече за по-топлия климат и през летния сезон. Подходящото 
засенчване може да осигури добър контрол на вътрешния климат, 
като по този начин се избягва нуждата от система за климатизация 
през лятото. 
Най-често срещаните варианти са:

• широколистни дървета - листата осигуряват сянка през лятото, 
но падат през есента

• капаци, които а за предпочитане да се монтират отвън на 
прозореца. Те засенчват през лятото, но нека слънчевата 
светлина влиза през зимата;

• външна хоризонтална плоскост - монтирана над прозореца, за 
да отсече преките слънчеви лъчи; 

• слънчеви колектори, плоски или тръбни, които може да се 
използват за  засенчване на фасади или тераси

• покрив - с увеличаване на стрехата с 60 см или повече се 
осигурява сянка върху стените и прозорците.
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Стъпка 3: “Активни елементи” за енергоефективно планиране на 
нови къщи

Терминът “активни елементи” означава строителните материали, 
отоплителната система, вентилацията и климатичната система, ако 
има такава.
Строителни материали
Изборът на правилните строителни материали е ключова стъпка. 
Един добър проектант ще направи изчисления за енергийното 
сертифициране още на фазата на планиране. Това помага да се 
разбере кои характеристики на различните материали са важни за 
новата къща.
Стени
Както вече споменахме по-горе, материалите на стените определят  
поглъщането на топлина и капацитета за акумулиране на стените. 
От тази гледна точка модерните, енергоефективни тухли са най-
добрият вариант. Видът и 
дебелината трябва да се 
определят от специалист.

Прозорци
Стъклото не изолира добре. 
Много топлина се губи през 
прозорците, освен ако 
прозорецът не е добре изолиран. 
Днес минималното изискване 
е да има двоен стъклопакет с 
вакуум или инертен газ между 
стъклата. Прозорците с двоен 
стъклопакет имат стойност на 
U около 1,1 -1,4 W/m2K. (За 
старите прозорци U е около 
2.8-3.0 W/m2K.) Съвременните 

Информация
От гледна точка на енергийната 
ефективност най-известният 
индикатор за описване на 
материалите е U-стойността. 
Това е коефициентът на 
топлопреминаване (топлопренос) 
на структурата и описва 
топлинния поток през строителния 
елемент във Ват на квадратен 
метър при температурна разлика 
от един градус (K) W/m2K. По-
високата стойност означава по-
малко термосъпротивление и 
тогава повече топлина/енергия 
преминава през елемента.
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прозорци с троен стъклопакет са все повече разпространени  във 
всички страни (U е около 0.6-0.8 W/m2K). 

Изолация
Според сегашната практика изолацията на стените (отвън), пода и 
покрива е неизбежна. Дебелината е в зависимост от материалите, 
но като обща стойност, бихме могли да кажем, че са необходими 
8-20 см за изолация на стените, 10-15 см за пода и 20-40 см за 
покрива, за да отговаря на нуждите на ресурсноефективните 
сгради.

Отоплителна система
Топлинната енергия може да се пполучава по различни начини, 
от  които тези използващи невъзобновяеми източници имат 
най-високо въздействие върху околната среда, а тези, които 
използват възобновяеми източници имат ниско или незначително 
въздействие.

Можете да използвате индивидуално отопление за вашето жилище 
или можете да се присъедините към система за централно 
отопление, ако има такава. Модерната система за централно 
отопление може да бъде по-устойчив вариант.

Днес индивидуалното отопление е често срещано в еднофамилни 
къщи. То се състои от котел, който загрява вода. Тръбната мрежа и 
радиаторите отдават топлината в стаите.

Най-често източникът на отопление е природен газ, който се изгаря 
в котел, но по подобен начин газьол, въглища, дърва или други 
видове газ или дори биомаса може да се използват в други видове 
котли, които затоплят водата по подобен начин.

Изборът на гориво зависи от неговата наличност, цена и принос за 
изменението на климата. Възобновяемите енергийни източници са 
очевидно най-добрият вариант, но ако изберете изкопаеми горива, 
имайте предвид, че природният газ е с най-ниското въздействие 
върху околната среда сред невъзобновяемите източници.
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Друг важен аспект е да се оцени ефективността на вашия 
бъдещ котел. Най-доброто решение е кондензационен котел. 
Ефективността е около 90%, докато по-старите газови котли са само 
с около 50 до 60% ефективност. С други думи, кондензационните 
котли произвеждат много повече топлина от едно и също количество 
гориво и същата цена!

При планиране е важно да можете да регулирате температурата в 
стаите (чрез термостатни вентили).

Вентилация и климатизация
От гледна точка на устойчивото развитие, използване на естествена 
вентилация и избягването на климатизацията е най-добрият 
вариант, тъй като това не изисква използването на електроенергия. 

Фиг.1. Пример на използване на термопомпа  
Източник: www.rec.org
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Важна особеност на традиционната архитектура е да се използва 
естествената вентилация. Естественият въздушен поток в сградите 
може да бъде подпомогнат от вентилатори, което позволява 
жилището да се охлажда от пренасянето на въздух от хладните към 
топлите части на сградата. Потенциалът зависи от ориентацията, 
разположението и размера на прозорците. Отварянето на прозорци 
от двете страни на една стая ще предизвика ефективна естествена 
вентилация.

Излишното загряване от слънцето може да бъдат избегнато чрез 
използване на пасивни елементи в архитектура, виж по-горе.

Ако характеристиките на сградата изискват механична вентилация, 
трябва да се консултирате с експерт, за да инсталирате най-
подходящата и най-ефективната  система във вашия дом.

Възобновяеми енергийни изночници
Когато проектирате ресурсноефективна сграда, трябва да 
разгледате възможностите за използване на възобновяеми 
енергийни източници. Следва да бъдат разгледани следните 
възможности:  

• слънчеви колектори за производство на топла вода;
• соларни панели за производство на електроенергия;
• биомаса или биогаз за отопление;
• термопомпа за отопление;
• малка вятърна турбина за производство на електроенергия.

Преди да вземете решение трябва да се консултирате със 
специалист, защото този въпрос има много технически, финансови, 
икономически и законови аспекти. 
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Фиг.2. Пример за използване на възобновяеми енергийни източници  
Източник: Приложение на малки инсталации на възобновяеми източници в дома 
за предотвратяване на климатичните промени,  www.kyotoinhome.info стр. 
64,2006

Трета фаза - мониторинг
Стъпка 4. Следете вашата консумация на енергия и направете 
необходимите корекции на системата, ако е необходимо

Ако сте успели да проектирате и изградите ресурсоефективно 
жилище, то наистина е важно периодично да следите консумацията 
на енергия и вода. Трябва да се направят прецизни  настройки на 
системите, които сте инсталирали.

Затова ние ви препоръчваме да следите консумацията на 
енергия и вода. Редовно отчитайте вашите измервателни уреди 
за електроенергия, газ и вода и си записвайте вашето месечно и 
годишно потребление. Ако използвате някакъв друг ресурс (напр. 
биомаса), също трябва да го добавите. След първата година можете 
да ги сравните с изчисленията, направени по време на фазата на 
проектиране. Полезно е да обсъдите резултатите с проектант. 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
С тази проста таблица можете да проверите основните характеристики 
на ресурсоефективната сграда. Това са основните точки, с които 
трябва да сте наясно, когато започнете да планирате новия си дом! 
Просто отбележете ДА или НЕ.

Аспект ДА НЕ

“П
ас

ив
ни

 
ел

ем
ен

ти
”

Приблизителната застоена площ на 
обитател е 30 m2.
Основните прозорци са с южно 
изложение. 
Няма големи прозорци със северно 
изложение.
Сградата е с компактна форма.
Няма вечнозелени дървета пред 
прозорците на южната фасада.
Стрехите на покрива се надвесват с поне 
50 сантиметра.

“А
кт

ив
ни

 е
ле

м
ен

ти
”

С
тр

ои
те

лн
и 

м
ат

ер
иа

ли

Стените имат добро поглъщане на 
топлината и капацитет за акумулиране.
Сградата е с прозорци с троен 
стъклопакет, които имат стойност  на U 
най-много 0,8 W/m2K.
Външните стени са с дебелина на 
изолацията най-малко 15 см.
Изолацията на пода е с дебелина най-
малко 10 cm.
Изолацията на покрива е с дебелина най-
малко 30 см.

О
то

п-
ле

ни
е Котелът работи с биомаса или природен 

газ.
Инсталиран е кондензационен котел.
Инсталирани са термостатни вентили на 
всички радиатори.

В
ЕИ

 и
 

дъ
ж

до
вн

а 
во

да

Използва се най-малко един от 
следните ВЕИ:
слънчеви колектори за топла вода
соларни панели за електроенергия
биомаса или биогаз за отопление
термопомпа за отопление
малка вятърна турбина за електроенергия
дъждовната вода се събира и използва
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Оценка
Ако вашият резултат е:

13-16 отговори ДА: 
Поздравления! Направили сте много за опазването на околната 
среда и в дългосрочен план ще спестите енергия и пари. Насладете 
се на вашия дом!

7-12 отговори ДА: 
Вие имате добър план, но ви трябва съвет от специалист, за да 
направи вашата сграда ресурсно по-ефективна.
0-6 ДА: 
Вашият проект трябва да бъде преразгледан. Преразгледайте 
възможностите с помощта на специалист.
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