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живущи; има слабо изразена отрицателна корелация между  годишната консумация от един 

жител и броя живущи в едно жилище. 

При 21 жилища (58 % от целогодишно обитаваните 36 жилища) отоплението се извършва 

само с дърва. Останалите 15 анкетирани жилища се отопляват комбини¬рано – с дърва и с 

електрически уреди. При тях средногодишната консумация на електрическа енергия 

съставлява 4098 kWh/жилище, т.е. 1,76 пъти по-голяма отколкото при отопление само с дърва.  

Сравнението с данните от аналогично изследване за същия трафопост, проведено през 

2001 г. показва че: 

➢ инкасираната енергия от абонатите към ТП4 се е запазила практически една и съща, 

докато подадената енергия от трафопоста е намаляла значително. Това се дължи на 

голямото намаление на общите загуби на енергия в разпределителната мрежа НН – 

от 47,7 % на 1 %, вследствие на подмяна и изнасяне на електромерите от жилищата; 

➢ общият брой на обитаемите жилища се е запазил почти същия, но се е увеличил 

броят на тези от тях, които са с периодично обитаване. Намалял е броят на жителите 

– от 130 на 104 души; 

➢ средното годишно електропотребление за едно жилище, пресметнато чрез подадена 

енергия намалява близо два пъти, но пресметнато чрез инкасираната енергия остава 

почти едно и също – от 2 795 kWh/жил. намалява на 2 738 kWh/жил.; 

➢ в резултат на намалението на населението и пресечените възможности за кражби на 

електрическа енергия максималният товар на трафопоста е намалял два пъти – от 

90,6 kW на 45,8 kW. 
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