
                
 

 
 

 

 

Общините притежават силата и възможностите да станат МОДЕЛ за всички, които 
живеят и работят на тяхната територия. 

Общините могат да си поставят цели и да взимат решения. Общините са тези, които 
определят местните правила. Общините разпределят бюджета. Общините могат по най-добрия 
начин да използват опита на сродни на тях общини, натрупан от осъществяването на успешни 
проекти. Общините могат да използват знанията и уменията на специалистите. Общините могат да 
разчитат на контактите си с местните партньори – частни фирми, неправителствени организации, 
асоциации, университети....  

Общините могат да допринесат за създаването на по-добри условия за работа и 
живот на своите жители. 

 
Общинските „Дни на интелигентната енергия” са инициатива на европейската мрежа за 

енергийна ефективност Енержи-Сите, която се подкрепя от Европейската Комисия. Дните са 
великолепно средство за създаване на връзки между пилотните градове по проекта МОДЕЛ, 
гражданите и местните заинтересувани лица и за общуване с тях по проблемите на енергийната 
ефективност, използването на възобновяеми енергийни източници и промените в климата.  

Проектът МОДЕЛ, в който община Смолян участва като пилотна, е рамката, в която 
общинските „Дни на интелигентната енергия” ще се организират и проведат. Чрез този проект ще 
се разпространи информация за проведени подобни дни в други страни от ЕС. Избраните пилотни 
общини са подписали меморандуми, с които са поели задължението „да организираме един път 
годишно общински дни на интелигентната енергия, за да информираме жителите за устойчивото 
използване на енергията”. 

 
ДНИ  НА  ИНТЕЛИГЕНТНАТА  ЕНЕРГИЯ   

В  ОБЩИНА  СМОЛЯН 
„ЗА ЧИСТО ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ” 

13 – 14 октомври 2008г. 
ИЗПОЛЗВАЙ  ЕНЕРГИЯТА,  КАТО  Я  ПЕСТИШ –  

практични съвети за разумно използване на енергията в бита 
 
Жилището и сградата 

• Топлинна изолация върху външните ограждащи стени на сградата /повишение с 2 градуса в 
помещенията/ или само върху северните стени 

• Смяна на дограмата или уплътняване фугите на прозорците с подходящи уплътнения /1-3 
градуса/ 

• Уплътняване фугите на вратите, поставяне на допълнителен праг 
• Топлинна изолация на пода  
• Топлинна изолация на тавана, ако горното помещение не се отоплява /1 градус/ 
• Изолиране на покривите с минерална вата /мин 15 см/ от вътрешната страна 
• Топлинна изолация на долната страна на бетоновите плочи между първи етаж и 

неотопляем сутерен 
 
Повишение само с 1 градус води до 5 – 6 % икономия на енергия в помещенията !!! 

 
Отоплението 

• По-мощните консуматори да се прехвърлят на нощен режим на работа 
• Подобряване на вентилацията 



• Допълнителна изолация на топлопреносната мрежа 
• Отоплителните уреди да се поставят точно под прозорците 
• Отоплителните уреди да се поддържат в изправност 
• Поставяне на отражателно фолио зад отоплителните тела, за да се намалят загубите през 

стената 
• Да се използват терморегулатори или регулиращи вентили 
• При възможност и постепенно да се подменят отоплителните уреди с такива Клас А 
• Бързо и цялостно проветряване на отопляваните помещения: 5 минути – месец ХІІ, м. І, м. 

ІІ; 10 мин. – м. ІІІ, м. ХІ; 15 мин. – м. ІV, м. Х. 
• Намаляване мощността на уредите, когато не сте у дома 
• Монтиране на допълнителна серпентина на изхода към комина на печки или камини на 

твърдо гориво 
• Печките и/или камините с вграден вентилатор са по-икономични 

 
Осветлението 

• По-светли тонове на стените и таваните 
• Редовно почистване на лампите и осветителните тела 
• Поддържане на чисти прозорци 
• Замяната на лампи с нажежаема жичка с енергоспестяващи води до 10 – 15% икономия на 

енергия от осветление 
• Монтиране на реостатни ключове 
• Където е възможно - да се използва локално осветление 
• Да се изключва осветлението, когато помещението не се използва 

 
Готварската печка 

• Вратата на фурната да прилепва добре 
• Ако има вентилатор във фурната – да се използва 
• Диаметърът на съда за приготвяне на храна трябва да е равен или по-голям от този на 

котлона 
• Изключване на котлона 10 - 15 минути преди окончателното приготвяне на храната 
• С тенджерите под налягане се постига 20% икономия на енергия 
• Керамичните плотове са по-ефективни 

Хладилник 
• Мястото на хладилника е далеч от нагревателни уреди и слънчева светлина 
• Осигуряване на свободна циркулация на въздух в задната му част 
• Отваряне на вратата за по-кратко време 
• Не се поставят в хладилника топли продукти или тенджери 
• Редовно почистване на топлоотделящите елементи в задната част 
• Редовно почистване на леда от вътрешната част 
• Своевременно подменяне на гумения уплътнител и регулиране на вратата за по-плътно  

затваряне 
• Да се сведе до минимум отварянето на фризера, там температурата да е от -1 до -12 

градуса 
 
Електрически бойлер 

• Включвайте бойлера на нощна тарифа 
• За кухненски нужди да се използва бързонагряващ бойлер /5 – 10 литра/ или бойлери с  

проточни нагреватели 
• Изолирането на тръбите за топла вода на бойлерите води до 5% икономия на енергия 
• Терморегулаторът да е в изправност и да се настрои на 50 градуса през лятото и 70 през 

зимата 
• С монтирането на слънчеви колектори се постигат значителни икономии на 

електроенергия за топла вода 
 
Пералня 

• Да се избира подходящата програма 
• Да се осигури пълно натоварване на пералнята 
• Автоматични перални Клас А – те са икономични 

 
Прахосмукачка 

• Подмяна на дефектиралите маркучи 
• Редовна подмяна и/или почистване на прахосъбирателната част  



• Регулиране на мощността така, че да не надвишава необходимата  
 
Ютия 

• Да се използват ютии с терморегулатор 
• Да се използват парни ютии 
• Да се използва загрятата ютия за възможно повече дрехи 

 
 
 
Създаването на навици и прилагането на изброените мерки повишава 

ефективността при експлоатация на уредите в дома, а оттам и намалена консумация на 
енергия. 

 
 
Уредите от енергиен клас А, посочен в енергийния етикет, са с по-висок 

коефициент на полезно действие и висока ефективност, което означава намалено 
потребление на енергия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


