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Живеете ли в дом 
на Енергиен експерт или 
на Eнергиен прахосник?  

Като отговориш на 
няколко лесни 
въпроса, ще 

разбереш какъв е 
енергийния профил 
на жилището ти.

Направи си сам 
Енергиен одит



Енергийният одит ще ти помогне да откриеш къде въ твоя дом има значителни енергийни загуби. 
Отговори на всеки въпрос и изчисли резултата си. Така ще разбереш дали сте Енергиен експерт, 
Енергиен начинаещ или Енергиен прахосник.

В Енергийния одит са включени и идеи за спестяване на енергия, които могат да ти помогнат да 
подобриш резултатите си завбъдеще. Така ще промениш енергийните си навици и начин на живот.

Изолация и вентилация да не
1 Проветрявам стаите като оставям прозорците отворени цял ден. 0 2

2 Затварям вратите, когато отоплявам стая. 2 0

3 Покривът е изолиран. 3 0

4 Имам вътрешна и външна изолация. 3 0

5 Има вътрешно стълбище. 0 2

6 Има отворен комин. 0 2

7 Прозорците има слънцезащитно покритие. 0 3

8 Прозорците и външните врати не са изолирани. 0 2

9 Има дебели завеси на всички прозорци в отопляемите помещения. 2 0

10 Завесите покриват радиаторите. 0 2

Общо

Отопление да не
11 Котелът ми е на повече от 15 години. 0 3

12 Преди повече от година за последно почистих котела и го калибрирах. 0 2

13 Радиаторите има термични клапи. 2 0

14 В стаята има термостат. 2 0

15 Термостатът в стаята сочи повече от 21°C. 0 2

16 Жилището се отоплява през нощта и/ или когато няма никого у дома. 0 3

17 Всички стаи се отопляват. 0 3

18 Отоплителната система е загасена през лятото. 2 0

19 Периодично изсточвам радиаторите. 2 0

20 Има рефлектно фолио зад радиаторите на стени без изолация. 2 0

21 Електрически радиатор отоплява стаите, които нямат радиатор. 0 3

22 Само главната отоплителна система е на електричество. 0 3

Общо

Топла вода да не
23 Тръбите за топла вода в неотопляваните помещения са покрити с изолация. 3 0

24 Цилидърът за топла вода е изолиран с пяна. 3 0

24 Предпочитам да си къпя вместо да си вземам бърз душ. 0 2

25 Слушалката в банята, има устройство за спястяване на водата. 3 0

26 Крановете са термостатични. 2 0

Общо



Кухня и електричество да не
27 Уредите са включени в мрежата, дори когато не работят. 0 2

28 Уредите са в режим “в готовност“ (телевизор, DVD, уредба). 0 2

29 Слоят лед в камерата на хладилника е повече от 2mm. 0 2

30 Капакът на тигана е затворен, когато готвя. 2 0

31 В дома си имам само енергийно спестяващи лампи. 3 0

32 Стените са боядисани в светли цветове. 2 0

33 Компютърът е включен, когато не съм вкъщи или не работя на него. 0 2

34 Телевизорът работи, дори когато никой не го гледа. 0 2

35 През зимата използвам електрическо одеало. 0 3

Общо

резултати
Точките на всеки въпрос показват колко енергия можеш да спестиш: 3 точки означава голям потенциал 
за спестяване, 2 точки - по-малък.  

изчисли резултата си:
 * Събери точките си и ги запиши в колона А

 * Максималният брой точки, които можеш да получиш, запиши в колона  B

 * За да изчислиш резултата си като процент (%), раздели A на B и умножи по  100 (колона C)

A Твойте точки

B Максимален брой точки 85

C
Краен резултат 

(%) =

Твойте точки
x 100 =

Максимален брой точки 85

80-100%

енергиен експерт
Ти вече водиш енергийно ефективен живот! Не го променяй. Въпреки 
че може да ти е трудно да го направиш още по-енергийно ефективен, 
ожеш да помагаш на своите “енерийни“ съседи със съвети и идеи.

 60-80%

енергиен начинаещ
Ти прилагаш някои практики за спестяване на енергия, но те не са част 
от твоя живот. Опитай се да спазваш съветите и идеите, които са на 
другата страница.

 0-60%

енергиен прахосник 

За теб да спестяваш енергия е нещо ново. Ако спазваш съветите на 
проекта “Енергийни съседства 2“,  ще постигнеш както намаляване на 
консумацията, така и ще спестиш, без да си  направил скъпи промени 
в домакинството си.

Има идея по всеки въпрос. Ако прилагаш тези идеи, ще подобриш резултата си и имаш по-голям шанс да спечелиш 
облога. 



Идеи
1. Ако оставиш всички прозорци отворени за 15 минути, а не цял ден, можеш да спестиш 

16% енергия.

2. Можеш да спестиш 6%, ако вратите у дома са затворени. Сложи уплътнители на 
вратите и прозорците. 

3. Не е задължително изолирането на покрива да е голяма инвестиция, но може да 
доведе до спестявания от 25%.

4. Около ¹∕₃  от загубите на топлина в неизолирано жилище се вължат на стените. 
Изолацията на стените носи най-големи спестявания.

5. Ако е възможно, “затвори: стълбищата със завеса.

6. Комин, който не се използва позволява загуба на топлина. Възможно е да се сложи 
“балон“, който да не позволява загубата. Не забравяй да го махнеш през зимния сезон!

7. Прозорците могат да доведат до 15% спестяване на топлината у дома. Добавянето на още 
един слънцезащитен филтър ще ти помогне да намалиш сметката си. 

8. Използвай изолация за пукнатини и дупки.  

9. Можеш да спестиш до 10%, ако сложиш дебели завеси на прозорците. 

10. Краят на завесите трябва да е на едно ниво с перваза на прозореца. Намалете 
пространството между прозорците и завесите възможно най-много.

11. Старите котли консумират повече от 40% енергия в сравнение с новите. 

12. Можеш да спестиш до 10%, ако веднъж годишно правиш преглед на котела си и 
почистваш комина си. 

13. Ако използваш термостатични клапи на радиаторите си, можеш да спестиш от 
сметката си за топлинна енергия до 5%.

14. Можеш да спестиш от сметката си за отопление 15%, ако термостатът е поставена на 
правилното място и настроен правилно.

15. За всеки градус по-ниска стайна температура, спестяваш 10%. Запомни - добрата 
стайна температура е между 18° и 21° С. 

16. Можеш да спестиш като използваш съобразяваш настройката на таймера на отоплителната 
система с времето за затопляне и изстиване на дома.

17. Не е нужно да поддържаш висока температура в коридора, килера или банята.

18. Можеш да спестиш енергия, като оставяш термостата на ниска степен през лятото.

19. Първо, източи радиаторите на долните етажи, а след това тези на горните.

20. Ако сложиш рефлекторно фолио зад радиаторите на неизолираните стени, ще спестиш 
10 м³ газ на м² рефлекторно фолио.

21. Ако използваш електрическа печка за допълнително отопление, можеш лесно и бързо 



да намалиш сметките си с 8% повреме на “Енергийни съседства 2” !

22. Отоплителни системи на електричество консумират до 2.5 пъти повече енергия отколкото 
системи на петрол или газ. Замяната с такава система би било идеалното решение, 
но не винаги е възможна. Само с промяна на термостата и правиланата настройка на 
температурата, също можеш да спестиш енергия и средства.

23. Можеш да намалиш потреблението на топла вода с 10%, ако сложиш изолация на 
тръбите. Трябва да се увият тръбите на централаната отоплителна система на местата, 
къдетп считате, че е студено. 

24. Изолирането на цилиндъра за топла вода е най-лесния и прост начин да се спестят 
енергия и средства. Ако облечеш цилиндъра с плътен слой пяна, то това ще намали 
с 75% разходите.

25. Един душ може да изразходи наполовина повече вода отколкото нормална баня.

26. Ако използваш душ, който спестява вода, а не традиционния, ще спестяваш още 
повече вода и енергия.

27. Ако използваш единичен кран, ще потече топла вода много по-бързо.

28. Зарядните консумират енергия, когато са включени, а уреда вече се е заредил. Изключвай 
зарядното веднага след зареждане на уреда!

29. Когато малката лампичка ка часовника или стереото свети, уредът е в режим “в готовност“. 
Можеш да спестиш до 400 kWh на година, ако изключваш уредите от този режим.

30. Ако почистваш камерата 2 до 3 пъти в зимния период, можеш да спестиш до 10%.

31. Можеш да спестиш до 25% енергия, ако оставаш капака на тигана, когато готвиш. Ако 
имаш кухненски абсорбатор, то капака върху тигана ще предпази и от нежелани миризми.
От двете можеш да спестиш още повече!

32. Eнергийно спестяващите лапми спестяват до 80% по-малко от обикновените лампи и 
осветяват също толкова добре.  Има различни видове и форми, с различни фасонги.

33. Тъмните светове абсорбират 2 до 3 пъти повече светлина отколкото е нужно.

34. Изключвайте хард диска, когато не използвате компютъра си за 15 минути (тази опция 
е в меню Control Paнеl -> Power Options). 

35. Ако не гледате телевизора, изключете го напълно.

36. Електрическо одеало консумира около 1,000 kWh.



Енергийни съседства е финансиран от:За контакт:

Енергийните съседства в Европейския съюз

15 европейски националните енергийни съседства ще се състезат по групи. Ще бъдат подкрепяни от:

Австрия

Белгия

България

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Ирландия

Италия

Латвия

Полша

Румъния

Словения

Испания

Швеция

Обединеното
кралство

Отговорността за съдържанието на тази публикация е на авторите. Не е задължително да отразява становището на Европейския съюз.
Европейската комисия и EAКИ не носят отговорност за използване на информацията  в тази публикация.

ниска енергийна 
к о н с у м а ц и я 

= 
малкисметки
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