
Отопление у дома 
практически съвети, добри 
примери и препоръки



Отоплението и охлаждане - най-голямата енергийна 
нужда на домакинствата
Възприемането на нуждата от енергия

“Искам евтин ток! Газ! Парно!” vs. “Искам топлина и комфорт, които мога да 
си позволя!”



Измерими резултати
Потребление

Разход

Устойчивост (анализ на жизнения цикъл)

Колко време използваме



Енергийната ефективност е на първо място
Комплексни мерки или Подход “Стъпка-по-стъпка”

Нискобюджетни мерки

Щори, сенници

Смяна на дограма

Изолация (етапи) - покрив, северна фасада 

Вентилация



Икономически оправдано
Период на изплащане

Продължителност на използване

Високи първоначални инвестиции / дългосрочни спестявания

Собственост на сградата/жилището и как се управлява

Йерархия на потребителския избор

Пренебрегваният аспект на комфорта

Комбинация с неенергийни мерки - например основен ремонт



Безплатни мерки
Поведенчески:

Колко от площта на жилището обитаваме и колко ни е разходът на енергия?

График на отопление според обитаване, дневна и нощна енергия, умно 
измерване

Режим на отопление и проветряване

Как палим печката

Избор на горива и складиране



Нискобюджетни мерки
По-добри горива

По-добър клас уреди

Сравнете при избор

Четете етикета и се запознайте със сертификатите

Опитайте се да пресметнете икономиите си



Инвестиционни мерки
Голяма първоначална инвестиция, но с дълъг живот, големи икономии и 
високо ниво на комфорт и улеснение за потребителя

Цялостно отопление на жилището - система от радиатори, въздуховоди, 
подово отопление

Котли

Термопомпи

Топлофикация 3то и 4то поколение

Газификация с водород?



Нови/стари сгради
Повечето сгради в ЕС са вече построени

Не можем да преориентираме вече построена сграда

В повечето случаи преустройството и реновирането са по-изгодни и 
смислени откъм устойчивост и екологичен отпечатък

Понякога е по-евтино да разрушим и да построим наново



Програмите за отопление
Пилотна на Софийска община

LIFE

ОПОС

Липсват: финансовите инструменти и интегриране в контекста на 
програмите за реновиране



Потребители/граждани
Значението на вашия избор като потребители

Значението на вашата активност като граждани

Скептицизъм vs. отрицание и нихилизъм



Благодаря за вниманието!

Разгледайте видеата ни в YouTube канала на За Земята по темите:

- Отопление на пелети
- Как се пали печка

Очаквайте в следващите месеци серия кратки видеа по темата обновяване, 
отопление, как да правим потребителски избор за продукти и как да 
участваме в програмите за реновиране и подмяна на отоплението! 
www.zazemiata.org

Генади Кондарев
Координатор на “Обществени средства за устойчиво развитие”

Към За Земята - Приятели на Земята България

http://www.zazemiata.org

