
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

БГВ се осигурява от пластинчат топлобменник в абонатната станция. Водата се използва основно за миене 

и в кухнята

В сградата има около 37 kW инсталирана работеща електрическа мощност на уреди при чиято работа се 

отделят топлопритоци, влияещи и не влияещи на топлинния баланс

Осветлението основно е изпълнено с луминесцентни осветителни тела. В столовата, кухнята и  някои 

сервизни и помощни помещения са налични осветителни тела с нажежаеми лампи. Общата инсталираната 

мощност за осветление е Ри = 32.3 kW.

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

109 ОУ „Христо Смирненски” представлява масивна сграда съставена от основен блок, топла връзка и 

физкултурен салон. Основният блок е триетажен с полувкопан сутерен, като в етажите над терена са 

предвидени класни стаи, кабинети и помещения за нуждите на учебният процес. Топлата връзка и 

физкултурният салон са едноетажни с полувкопан сутерен, като над сутерена са поместени салон за 

спортни мероприятия и обслужващите го съблекални, складове и мокри помещения. 

Конструкцията на сградата е изпълнена по монолитен начин със скелетно-гредова конструктивна схема, с 

основни носещи елементи от стоманобетон в съчетание с тухлени носещи стени.

 Понастоящем сградата се топлоснабдява централно от Топлофикация София. Абонатната станция е 

подменена с нова индиректна станция с отопление и двустепенен топлобменник за БГВ. АС е подменена по 

проект „Топло-енергиен мениджмънт в Общински сгради”. Монтирани са нови пластинчати топлобменници, 

циркулациона помпа, топломер, контролно оборудване и система за автоматично управление в зависимост 

от външната температура и температурата в помещенията на сградата. Водосъбирателният о 

водоразпрделителният колектори не са подменяни. Установена е нарушена и липсваща топлоизолация по 

колекторите. 

Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация. Изпълнена е с долно разпределение. 

Разпределителната и събирателната тръбна мрежа са монтирани в сутерена на сградата. Топлинната 

изолация е изпълнена с въже от стъклена вата и азбестоциментова замазка. Установени са участъци от 

неизолирани разпределителни тръбопроводи и сутерена на сградата. Вертикалните и хоризонтални 

разпределителни тръби са без топлинна изолация. Радиаторите с сградата основно са чугунени. 

Установени са частично работещи радиатори, поради запушване и отлагания.

2.1.  КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА
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