
  

 

 

Как онлайн калкулатора изчислява енергията спестената от енергийните съседства? 

Три фактора играят важна роля при изчислението на енергийните спестявания: 

 

 Разпределение на потреблението на енергия за различните приложения (отопление, 

топла вода, готвене, други приложения) 

 Влияние на температурата на околната среда върху потреблението на енергия 

 Съставяне на сравнителни данни за енергийното потребление на домакинствата 

 

 

В началото на надпреварата всяко домакинство дава информация за това, кой уред в 

домакинството за какво приложение се използва. 

Въз основа на регионални статистически данни и средните стойности за потребление 

на енергия в българските домакинства, онлайн приложението изчислява какъв процент 

от общото потребление на енергия се пада на различните приложения. 

 

Потребената природна газ се разпределя например върху следните приложения в 

домакинството: 

 Отопление 

 Готвене 

 Топла вода 

 

Потреблението на електрическа енергия се разпределя върху следните приложения: 

 Отопление 

 Готвене 

 Топлата вода 

 Други приложения (напр., хладилник, компютър и др.) 

 

 

Когато навън е студено се консумира повече енергия за отопление и топла вода. 

Външната температура, обаче няма значително влияние върху консумация на енергия 

за готвене и за използването на компютъра или телевизора. Това означава, че при 

различните приложения трябва да бъдат направени различни корекции, за да се 

получат коректни данни, които не са повлияни от конкретните климатични условия и 

по този начин да бъде възможно едно честно сравнение на данните за спестената от 



  

 

домакинствата енергия, независеща от конкретните климатични условия и по-

специално външната температура. 

 

За изчисляване на спестената енергия за отопление и топла вода от потребителите е 

необходимо да се извърши така наречената климатична корекция на данните, за да се 

получат сравними данни и спестената енергия да не бъда повлияна от климатичните 

условия на различните домакинства. В годините с продължителни и студени зими се е 

потребявала повече енергия, отколкото през годините със сравнително меки зими. За 

да може потреблението на топлинна енергия да е сравнимо през различните години 

трябва да разполагаме с климатично коригираната консумация на енергия. 

Изчислението се базира на така наречената степен на дневно отопление. Използвайки 

тази единица потреблението на енергия за даден период се нормира, като по този 

начин се постига сравнимост между данните от различните години или съответно 

данните от различните географски региони. 

 

 

Смята се, че при външна температура над 15 ° C не се налага отопляване на жилището. 

Степента на дневно отопление се изчислява от разликата между 15 ° C и средната 

дневна външна температура. Ако средната дневна външна температура е 5 ° C, тогава 

степента на дневно отопление е 10 Кд, ако средната дневна външна температура е 7 ° 

C, то тогава имаме степен на дневно отопление от от 8 Кд. Ако средната дневна 

температура е над 15 ° C, то тогава степента на дневно отопление е 0. За да се 

определи степента дневно отопление за определен период от време, се сумират всички 

температурни разлики в рамките на този период. В нашия пример получаваме за 

степента на дневно отопление 18Кд (10Кд. + 8Кд. + 0Кд.).  

 

Сумирайки всички степени на дневно отопление през годината получаваме 

климатично коригираният годишен разход на енергия за отопление, която е една 

сравнима стойност и не зависи от географското положение на съответното 

домакинство 

 

 

*Степента на дневно отопление е единица дадена в Кд = Келвин-Ден 

 



  

 

 
 

Външната температура играе по-малка роля при консумацията на енергия за затопляне 

на вода. 

Аналогично на степента на дневно отопление е въведена стойността дневна стойност 

на топлата вода, по този начин потребената енергия за затопляне на вода се напасва на 

околната температура, аналогично на разходите за отопление.  

 

 
 



  

 

Използваната електроенергия за други нужди различни от отоплението и подгряването 

на вода се влияе минимално от външната температура. През зимата се използва повече 

светлина и хората прекарват повече време в домовете си. Приема се че външната 

температура не оказва влияние върху готвенето.  

 

 

Всички участници предоставят своето референтно потребление (потреблението на 

енергия от предходната година), по този начин се предоставя сравнителна стойност за 

сравнение на спестената консумация на енергия по време на състезанието. За да се 

осигури сравнимост, референтното потребление не енергия трябва да бъде най-малко 

за период от девет месеца и да включва зимните месеци. Състезанието ще се проведе в 

продължение на четири месеца. За да се сравни консумацията на енергия през двата 

периода, референтната консумация от изминалата година, както и консумацията по 

време на състезанието ще се екстраполират за период от една година. 

 

 

По-долу ще намерите формулите, които са използвани за изчисляване на спестената 

енергия. Потреблението на енергия от двете години ще се коригира спрямо локалния 

климат (външна температура на въздуха) и ще се екстраполира до една година, тъй 

като състезанието е за период от четири месеца.  

 

Преобразуване на референтното потребление в коригираната референтна 

консумация: 

 

Стъпка 1: 

Референтното потребление на "газ, използвана за отопление" се преобразува в 

коригирано референтно потребление (korRefACV), въз основа на външните температури 

(отоплителни дни) за дадения период от време. 

 

 
korRefACV = (Референтен консумация (кВтч)  * (средният брой на степените на дневно отопление през годината 

2140) 

 

  (Брой на степените на дневно отопление с (през референтния период) 

 

Калкулацията описана с думи: Броят на кВтч през референтния период се разделя на 

броя на степените на дневно отопление (т.е. сумата на всички дневни разлики в 

температурата между 15 ° C и съответната измерена дневна средна температура) и за 

екстраполация на тези данни за една година, получената при деленето стойност се 

умножава по средния брой на степените на дневно отопление в рамките на една 

година. Корекцията на потреблението на енергия във всички други приложения, които 

трябва да бъдат климатично коригирани се извършва аналогично, само че вместо 



  

 

степента на дневно отопление, за топлата вода се използва дневна стойност на топлата 

вода или съответно при изчисляването на количеството използвана електроенергия за 

осветление се използва дневна стойност на разхода на ток.  

 

 

Стъпка 2: 

Референтното потребление на газ, използвана за затопляне на вода се изчислява в 

коригирано референтно потребление (korRefaWW), въз основа на външните темератури 

(дневна стойност на топлата вода) за дадения период от време. 

 

 
korRefaWW = (Референтна консумация (кВтч)* (средния брой на дневните стойности на топлата вода за годината) 

      (Брой на дневните стойности на топлата вода (за референтния период) 

 

 

Стъпка 3: 

Референтното потребление на газ, използван за готвене се изчислява в коригирано 

референтно потребление (korRefаKO), въз основа на външните температури за дадения 

период от време. 

 

 
korRefаKO = ((Референтно потребление (кВтч)) * 365 дни ) 

                        (Брой на дните през референтния период) 

 

 

Стъпка 4: 

За определяне на коригираните данни на потреблението на електроенергия се 

извършват аналогични изчисления. За да се определи коригираната стойност на 

потребление на електроенергия за "други цели" се извършва от своя страна корекция 

на базата на така нареченото "дневно потребление на ток". Изчислените коригирани 

стойности за газ и електричество могат да се обобщят. 

 

Конветиране на измереното потребление в климатично коригирано потребление 

по време на състезанието. 

 

Измерената консумация по време на състезанието се коригира по същата формула, 

както и референтното потребление на различните видове енергия в зависимост от 

външната температура (градус-ден) и измерения период от време (korMeseCV). 

 

 
korMeseCV = ((Референтна консумация (кВтч)) * ( средния брой на годишните степени на дневно отопление) 

                          (Брой на степените на дневно отопление (през референтния период) 

 

Сравнение на коригираните данни 

 

След тези изчисления може да се извърши сравнение с какъв процент коригираната 



  

 

консумация се различава от коригираното референтно потребление, с други думи 

колко енергия е спестена, независимо от външните климатични условия. 

 

Сравнението се извършва за всяко от различните приложения на енергията (отопление, 

топла вода, готвене и т.н.), за да се определи спестената от участниците енергия в 

проценти. За да се определи общият процент на спестената енергия в дадено 

енергийно съседство, се сумира измереното и коригирано потребление на енергия на 

всички участници и се сравнява със сумираното и коригираното 

(първично/референтно) потребление на всички участници за изминалия период от 

време.  

 

 

 Изчисленията за разпределяне на потреблението на енергия на различните 

приложения се основава на средни стойности. Тези средни стойности са 

различни в участващите страни. 

 Използването на отоплението и свързаното с него потребление на енергия също 

така се определя и от други фактори като вятър, вид на отоплителната система, 

характеристики на отоплителната система и т.н.). 

 Дневните температури за климатичните корекции за всеки от участващите 

региони в Европа се изчисляват отделно и се нанася в онлайн калкулатора 

измерващ потреблението на енергия. 
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