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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

жилищен блок 27 в ж.к. Слатина, гр.София е изготвено въз основа на действащата в 

страната нормативна уредба, предоставяща правната и техническа основа относно 

изискванията за енергийна ефективност, а именно: 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, 

свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 

енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето 

на енергийни услуги; 

 Закон за енергетиката. 

С Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изменение от бр. 

27/14.04.2015г. на ДВ се определят минималните изисквания към енергийните 

характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и 

техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради и 

референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите 

конструкции и елементи. 

 

Детайлното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната 

енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на 

енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до 

издаването на сертификат. 

 

1.  АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА 
1.1. Общо  описание 

Ограждащите фасадни стени представляват 

бетонови стени-шайби и сандвич панели, като на места 

има дозиждания с решетъчни тухли. Голяма част от 

фасадите са с допълнително добавена външна топлоизолация, която е предимно EPS. На 

част от ограждащите стени има изпълнена вътрешна топлоизолация от гипсофасерни 

плочи, както и  вата и гипсофасерни плочи. Дограмата по фасадите е разнородна. Много 

малко са дървените слепени прозорци и врати първоначално вградени в сградата. Част от 

собствениците на апартаменти са подменли дограмата с алуминиева или PVC, с двойни или 

единични стъклопакети и с обикновенни или нискоемисиини стъкла.  
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Покривът е плосък, студен, изпълнен с битумна хидроизолация с вътрешно и 

външно отводняване от към балконите. Средната светлата височина на подпокривното 

пространство е 2,40m. Плочата граниеща с отопляемите помещения е изпълнена с 

топлоизолационен слой безпясъчен перлитобетон. Плочите на етажите са с дебелина 

14см. и 22см. заедно с настилките и покритията върху тях.  

Входовете на блока са два, като главния се намира на югоизток и от него се  влиза на 

първия етаж и асансьорите, а втория е на северозапад до входа за помещенията на 

главното ел.табло. Сградата е изпълнена на фундаментна плоча. Основните промени по 

конструкцията на блока с малки изключения, се изразяват в усвояването на балконите и 

придаването им към прилежащите помещения.  

Подът е под над неотопляем сутерен и под към външен въздух, като подовата плоча 

на първия жилищен етаж е с няколко различни вида покритие. В самата плоча е изпълнена 

топлоизолация от 4см. ЕРS. 

В сградата има деветдесет самостоятелни обектас жилищно. Общият брой на 

обитателите за цялата сграда е 140 човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на 

ден, 7 дни в седмицата, като е прието 75% от хората да са в сградата. 

  
Таблица  1.1 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА 
Сграда Жилищна сграда 
Адрес гр.София, район Слатина, ж.к. Христо Смирненски, блок 27 
Собственост Частна /кооперация/ 
Година на въвеждане в експлоатация 1993г. 
Брой обитатели 140 души   

График обитатели     График отопление /охлаждане  
Работни дни  час/ден 24ч. Работни дни  час/ден 24 
Събота  час/ден 24ч. Събота  час/ден 24 
Неделя  час/ден 24ч. Неделя  час/ден 24 
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1.1.1. Схема  на  обекта 

 
Фиг.1.1. Принципна схема на разположението на сградата 

 
1.1.2. Изгледи  от  сградата   

Обследваната жилищна сграда се намира в гр. София, район Слатина, ж.к. 

„Хр. Смирненски”, блок 27. Въведена е експлоатация през 1993 г. 

 Сградата е четиринадесететажна свободностояща построена по системата 

ЕПК/Едроплощен куфраж с монтирани фасадни панели. Фасадите на сградата са 

ориентирани в посоки ЮИ, ЮЗ, СЗ и СИ. Сградата е с полувкопан сутерен с 

разположени мазетата, абонатна станция и студен покрив с тавански помещения.  
  

ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД         ФАСАДА ЮГОИЗТОК 

 
Фиг. 1.2. 

         +  
Фиг. 1.3.  
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ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК 

 
Фиг. 1.4. 

ФАСАДА ЮГОЗАПАД 

 
Фиг. 1.5.  

  
1.2.  Описание  на  сградата 
1.2.1.  Геометрични   характеристики  на  сградата 

Таблица  1.2 

 
Забележка: Общото РЗП 6963 но реално обследваната площ е 7476,43m2 включително с площта на 
подпокривните пространства на сградата.  

 
1.2.2. Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  стените  по  фасади 

Таблица  1.3 
Тип Небесна ориентация 
№ - ЮИ СЗ СИ ЮЗ 

1 A, m² 6,00 14,38 43,19 65,44 
U, W/m²K 

    
2 A, m² 5,18 

 
10,37 34,38 

U, W/m²K 
    

3 A, m² 77,01 135,65 354,46 
 U, W/m²K 

    
4 A, m² 34,23 66,93 205,28 

 U, W/m²K 
    

5 A, m² 357,59 215,27 
 

237,36 
U, W/m²K 

    
6 A, m² 150,02 140,76 

 
70,87 

U, W/m²K 
    

7 A, m² 79,10 38,48 
 

26,80 
U, W/m²K 

    
8 A, m² 63,70 51,08 

 
8,06 

U, W/m²K 
    

Застроена 
площ 

Разгъната 
площ 

Отопляема 
площ 

Охлаждяема 
площ 

Oбем 
бруто 

Отопляем 
oбем  

Охлаждяем 
oбем  

m² m² m² m³ m³ m³ m³ 
493,00 6963 6254,84   20831,24 17766,66   
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9 A, m² 4,50 4,68 
 

4,03 
U, W/m²K 

    
10 A, m² 

 
331,00 

  U, W/m²K 
    

11 A, m² 19,74 
 

41,10 
 U, W/m²K 

    
12 A, m² 6,63 

 
20,74 

 U, W/m²K 
    

13 A, m² 
 

23,82 
  U, W/m²K 

    
 
1.2.3. Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  прозорците  и  вратите 
по  фасади     

Таблица  1.4 
Строителни и топлифизични характеристики Небесна ориентация 

тип a b A U g ЮИ СЗ СИ ЮЗ 
 m m m² W/m²K - бр. m² бр. m² бр. m² бр. m² 
1 2,10 1,40 2,94     11 32,34 7 20,58 3 8,82     
2 2,10 1,40 2,94     12 35,28 10 29,40 5 14,70     
3 2,10 1,40 2,94     6 17,64 4 11,76 4 11,76     
4 2,10 1,40 2,94     11 32,34 3 8,82 1 2,94     
5 2,85 1,40 3,99     14 55,86         8 31,92 
6 2,85 1,40 3,99     11 43,89         12 47,88 
7 2,85 1,40 3,99     5 19,95         1 3,99 
8 2,85 1,40 3,99     12 47,88         5 19,95 
9 2,10 1,70 3,57     2 7,14 4 14,28         

10 2,10 1,70 3,57     2 7,14 1 3,57         
11 2,10 1,70 3,57         1 3,57         
12 2,10 1,70 3,57     6 21,42 2 7,14         
13 0,75 2,30 1,73     7 12,08 7 12,08 2 3,45 14 24,15 
14 0,75 2,30 1,73     7 12,08 5 8,63 1 1,73 9 15,53 
15 0,75 2,30 1,73     3 5,18 1 1,73 1 1,73 2 3,45 
16 0,75 2,30 1,73     14 24,15 5 8,63     17 29,33 
17 3,60 1,60 5,76     4 23,04 1 5,76         
18 3,15 1,25 3,94     1 3,94             
19 3,30 1,60 5,28     1 5,28             
20 3,60 1,60 5,76     7 40,32 7 40,32     1 5,76 
21 3,50 1,60 5,60     1 5,60             
22 3,30 1,50 4,95     4 19,80             
23 2,20 1,60 3,52     1 3,52             
24 2,35 1,60 3,76     1 3,76             
25 2,90 1,35 3,92     1 3,92             
26 3,60 1,60 5,76     1 5,76             
27 2,80 1,60 4,48     1 4,48             
28 3,60 1,60 5,76     2 11,52 3 17,28         
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Където: 
a - ширина на прозореца/вратата,  [m]; 
b - височина на прозореца/вратата, [m]; 
A - площ на прозореца/вратата, [m2]; 
U- кoефициент на топлопреминаване през прозореца/вратата, [W/m2K]; 

29 3,30 1,60 5,28     2 10,56             
30 3,60 1,60 5,76     1 5,76 1 5,76         
31 3,60 2,60 9,36     1 9,36             
32 3,30 1,50 4,95     2 9,90             
33 3,60 1,60 5,76     1 5,76             
34 3,60 1,60 5,76     1 5,76             
35 1,40 1,40 1,96         30 58,80         
36 3,00 1,50 4,50         1 4,50         
37 3,60 1,60 5,76         1 5,76         
38 2,80 1,30 3,64         1 3,64         
39 3,60 1,60 5,76         3 17,28         
40 1,45 2,60 3,77         11 41,47         
41 1,50 4,00 6,00         1 6,00         
42 2,10 1,40 2,94         1 2,94         
43 2,10 1,40 2,94         2 5,88         
44 2,00 1,50 3,00         1 3,00         
45 1,80 2,60 4,68         1 4,68         
46 1,20 0,60 0,72         2 1,44         
47 1,80 0,60 1,08         1 1,08         
48 1,10 2,10 2,31         1 2,31         
49 2,85 1,40 3,99                 2 7,98 
50 1,95 1,40 2,73                 3 8,19 
51 1,95 1,40 2,73                 4 10,92 
52 1,95 1,40 2,73                 3 8,19 
53 0,75 1,40 1,05                 12 12,60 
54 0,70 1,30 0,91                 1 0,91 
55 3,00 1,30 3,90                 1 3,90 
56 3,00 1,30 3,90                 1 3,90 
57 3,20 1,60 5,12                 1 5,12 
58 3,20 1,60 5,12                 1 5,12 
59 3,20 1,60 5,12                 2 10,24 
60 2,90 1,60 4,64                 1 4,64 
61 2,90 1,60 4,64                 1 4,64 
62 0,95 2,10 2,00                 1 2,00 

сутерен            
63 0,60 0,60 0,36     12 4,32 10 3,60     8 2,88 
64 1,20 0,60 0,72     1 0,72             

в подпокривно            
65 0,60 0,60 0,36     14 5,04 10 3,60 5 1,80 6 2,16 
66 0,60 1,20 0,72     1 0,72             
67 1,20 0,60 0,72         1 0,72         
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g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца/вратата.  
 
 

1.2.4. Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  типовете под 
 

Таблица  1.5 
Тип Под, граничещ с външен въздух Под над неотопляем сутерен 

1 А, m2  491,96 
U, W/m2 К   

2 А, m2 58,05 
 

U, W/m2 К   
3 А, m2 30,02  

U, W/m2 К   
 
1.2.5. Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  типовете покрив 

 
Таблица  1.6 

Характеристики по типове U A 
δ ВС G r P r λ λ eкв   m - - W/m К  W/m К  W/m2 К m2 

      410,40 
      35,09 
      17,76 
      30,38 
      86,40 

 
 

1.3.  Анализ  на  ограждащите  елементи 
1.3.1.  Външни  стени 

При обследването на сградата беше установено, че фасадните стени 

ограждащи отопляеми обеми, са бетонови шайби и фасадни панели. Шайбите и част 

от панелите са с вътрешна изолация по проект, а на много места са допълвани с 

други стрителни материали за подобряване на топлоизолационните им свойства, 

като по този начин са формирали различни типове ограждащи стени. При огледа 

бяха локализирани четиринадесет типа стени. Основна част от тях заемат 

стоманобетоновия фасаден панел и бетоновите шайби, изпълнени с различни 

добавени слоеве, както и стени формирани от различни материали при 

приобщаване на тераси към отопляеми помещения.  
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Фиг. 1.6. 

Тип 1. – Бетонова стена с вътрешна изолация изпълнена от гипсофасерни плочи.  

Структура на стена ТИП 1: 

                                                                                                   Таблица  1.7. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна мазилка 0,005 0,870 

1,86 
2 Стб.стена 0,160 1,630 
3 Гипсофасерни плочи 0,080 0,240 
4 Гипсова шпакловка 0,005 0,350 

 
   

          Външна мазилка   
              Стоманобетонова стена    
                                                                        Гипсофасерни плочи  
                                                                        Шпакловка 
                
           
Фиг. 1.7. 
 
Тип 2. Бетонова шайба с добавена външна изолация и вътрешна изпълнена с 
гипсофасер.  
Структура на стена ТИП 2: 
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Таблица  1.8. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна минерална мазилка 0,005 0,800 

0,51 

2 Шпакловка на мрежа 0,005 0,900 
3 Топлоизолация - ЕPS - отвън 0,050 0,036 
4 Цим. лепило 0,005 0,800 
5 Външна  мазилка 0,005 0,870 
6 Стб.стена 0,160 1,630 
7 Гипсофасерни плочи 0,080 0,240 
8 Гипсова шпакловка 0,005 0,350 

 
         Външна минерална мазилка 
          Циментова шпакловка на мрежа  

                                                              Топлоизолация EPS 
                                                               Цим. Лепило 
                                                               Външна мазилка  
                                                               Стб.стена  
                                                               Гипсофасерни плочи 

                                                                           Шпакловка 
            Фиг. 1.8. 
 
Тип 3. – Бетонова шайба с вътрешна топлоизолация изпълнена с минерална вата и 

гипсофасер.  

Структура на стена ТИП 3: 
 Таблица  1.9. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна  мазилка 0,005 0,870 

0,44 
2 Стб.стена 0,160 1,630 
3 Минерална вата 0,080 0,004 
4 Гипсофасерни плочи 0,080 0,240 
5 Гипсова шпакловка 0,005 0,350 

 
                 Външна мазилка  
                                                                                  Стб.стена  
                                                                                  Минерална вата  
                                                                                  Гипсофасерни плочи 
                                                                                  Шпакловка  
               Фиг. 1.9. 

 

Тип 4 – Бетонова шайба с вътрешна топлоизолация изпълнена с минерална вата и 

гипсофасер и допълнително положена  външна топлоизолация.  

Структура на стена ТИП 4:  
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 Таблица  1.10. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна минерална мазилка 0,005 0,800 

0,26 

2 Шпакловка на мрежа 0,005 0,900 
3 Топлоизолация - ЕPS - отвън 0,050 0,036 
4 Цим. лепило 0,005 0,800 
5 Външна мазилка 0,005 0,870 
6 Стб.стена 0,160 1,630 
7 Минерална вата 0,080 0,004 
8 Гипсофасерни плочи 0,080 0,240 
9 Гипсова шпакловка 0,005 0,350 

 
                                                                             Външна минерална мазилка 
             Циментова шпакловка на мрежа  

                                                                Топлоизолация EPS 
                                                                Цим. Лепило 
                                                                Външна мазилка  
                                                                Стб.стена  
                                                                Минерална вата 
                                                                Гипсофасерни плочи 

                                                                            Шпакловка 
            Фиг. 1.10. 
 
Тип 5 – Бетонов фасаден панел. Изпълнен, като сандвич от армирани бетонови  

слоеве и стиропор  между тях. Панела е с дебелина от 0,22m.  

Структура на стена ТИП 5:  
  

Таблица  1.11. 

   
                                                                                     Външна пръскана мазилка  
                                                                                     Стб. отвън  
                                                                                     ЕPS  
                                                                                     Стб. от вън  
                Вътрешна шпакловка 
                  
            Фиг. 1.11. 
 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна  мазилка 0,005 0,870 

0,48 
2 Стб отвън 0,060 1,630 
3 ЕPS 0,080 0,036 
4 Стб отвътре 0,080 1,630 
5 Шпакловка  0,005 0,700 
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Тип 6 – Бетонов фасаден панел с външна топлоизолация. Панелът е с дебелина от 

0,30m. с добавените слоеве. 

Структура на стена ТИП 6:  

 Таблица  1.12. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна минерална мазилка 0,005 0,800 

0,31 

2 Шпакловка на мрежа 0,005 0,900 
3 Топлоизолация - ЕPS - отвън 0,050 0,036 
4 Цим. лепило 0,005 0,800 
5 Външна мазилка 0,005 0,870 
6 Стб отвън 0,060 1,630 
7 ЕPS 0,080 0,036 
8 стб отвътре 0,080 1,630 
9 Шпакловка  0,005 0,700 

 
        Външна минерална мазилка 
          Циментова шпакловка на мрежа  

                                                               Топлоизолация EPS 
                                                               Цим. лепило 
                                                               Външна мазилка  
                                                               Стб.стена  
                                                               Топлоизолация EPS 
                                                               Стб.стена 

                                                                            Шпакловка 
              Фиг. 1.12. 
 

Тип 7 Стена на приобщена тераса. Има се в предвид стената под прозорците с 

включения в нея бетонов панел/парапет/ и външна топлоизолация. 

Структура на стена ТИП 7: 

 Таблица  1.13. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна минерална мазилка 0,005 0,800 

0,61 

2 Шпакловка на мрежа 0,005 0,900 
3 Топлоизолация - ЕPS - отвън 0,050 0,036 
4 Цим. лепило 0,005 0,800 
5 Външна мазилка 0,005 0,870 
6 Парапет/бетон 0,050 1,450 
7 Външна мазилка 0,005 0,870 
8 Итонг/газобетон 0,100 0,210 
9 Шпакловка /гипсокартон 0,005  0,210  
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         Външна минерална мазилка 
                    Циментова шпакловка на мрежа  

                                                                Топлоизолация EPS 
                                                                Цим. Лепило 
                                                                Външна мазилка  
                                                                Парапет/бетон  
                                                                Външна мазилка  
                                                                Итонг/газобетон 

                                                                            Шпакловка 

        Фиг. 1.13. 
 

Тип 8 Стена на приобщена тераса без външна топлоизолация. Има се в предвид 

стената под прозорците с включения в нея бетонов панел/парапет/ и топлоизолация 

изпълнена като зидария от газобетонови блокчета. 

Структура на стена ТИП 8: 

 Таблица  1.14. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна мазилка 0,005 0,870 

2,09 
2 Парапет/бетон 0,050 1,450 
3 Мазилка 0,005 0,870 
4 Цим.лепило 0,005 0,800 
5 Итонг/газобетон 0,100 0,210 
6 Шпакловка /гипсокартон 0,005  0,210  

 
    

                                                 Външна мазилка  
                                                 Парапет/бетон  
                                                 Външна мазилка  
                                                 Итонг/газобетон 

                                                            Шпакловка 
             Фиг. 1.14. 
 
Тип 9 Стена на остъклени  тераси без изпълнена по нея топлоизолация. Има се в 

предвид стената под прозорците която представлява бетонов панел  с мазилки. 

Структура на стена ТИП 9: 

 Таблица  1.15. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна мазилка 0,005 0,870 

5,32 2 Парапет/бетон 0,050 1,450 
3 Мазилка 0,005 0,870 
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                                                                Външна мазилка  
                                                                Парапет/бетон  
                                                                Външна мазилка  
                                                  

          Фиг. 1.15. 
 
Тип 10 – Бетонова стена – шайба която представлява стената на стълбищната 

клетка заедно с асансьорните шахти. Дебелината на стената е 0,25m.  

Структура на стена ТИП 10: 

 Таблица  1.16. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна мазилка 0,005 0,870 

3,42 2 Стоманобетон 0,250 1,630 
3 Вътрешна мазилка 0,005 0,700 

   
         Външна мазилка   

             Стоманобетонова стена    

                                                                       Вътрешна мазилка  

                                                       
        Фиг. 1.16. 
 

Тип 11 Бетонова шайба с дебелина от 0,16 m., като част от фасадните стени 

изградени по системата ЕПК. 

Структура на стена ТИП 11: 

 Таблица  1.17. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна мазилка 0,005 0,870 

   4,09 2 Стоманобетон 0,160 1,630 
  3 Вътрешна мазилка 0,005 0,700 

 

 

   Външна мазилка   
            Стоманобетонова стена    
                                                                   Вътрешна мазилка  
                                                       

               Фиг. 1.17. 
 
Тип 12. – Бетонова шайба с външна топлоизолация.  

Структура на стена ТИП 12: 
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 Таблица  1.18. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна минерална мазилка 0,005 0,800 

0,71 

2 Шпакловка на мрежа 0,005 0,900 
3 Топлоизолация - ЕPS - отвън 0,050 0,036 
4 Цим. лепило 0,005 0,800 
5 Външна мазилка 0,005 0,870 
6 Стоманобетон 0,160 1,630 
7 Вътрешна мазилка 0,005 0,700 

 

                       Външна минерална мазилка 
                         Циментова шпакловка на мрежа  

                                                                             Топлоизолация EPS 
                                                                             Цим. Лепило 
                                                                             Външна мазилка  
                                                                             Стб.стена  
                                                                             Вътрешна мазилка 

 
            Фиг. 1.18. 
 
Тип 13. – Стена, тухлен зид изпълнена на пристройката при западния вход.  

Структура на стена ТИП 13:  

 Таблица  1.19. 

    

                                                                             Външна  мазилка  
                                                                             Решетъчни тухли   
                                                                             Шпакловка /гипсокартон  
                   
             Фиг. 1.19. 
. 

 
1.3.2.  Покрив 

От огледа на сградата се установи, че покривите могат да се разглеждат   

основно като „студени“ и „топли“. Основния „студен“ покрив е формиран от 

таванските помещения и техническите помещения на асансьорите. Останалите 

четири типа са тип „топъл“ покрив. Топъл е покрива на трафопоста към сградата, 

както и покрива над ателието и на стълбищната клетка. Другия тип покриви са 

тераси, над приобщени балкони. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Външна пръскана мазилка 0,020 0,870 

1,64 2 Зид от решетъчни тухли 0,250 0,520 
3 Вътрешна мазилка 0,020 0,700 
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Тип 1 - „студен” плосък покрив, с покритие от воалит. Покрива е с формирано 

подпокривно пространство от таванските помещения с приведена височина от 

2,40m. Пода на  подпокривните помещения е изпълнен с топлоизолация от 10см. 

безпясъчен перлитобетон и армирана замазка. Надзидът е тухлена стена с външна 

и вътрешна мазилки.  

 

       
Фиг. 1.20. .„Студен” покрив 

 

Структура на покрив ТИП 1: 
 Таблица  1.20. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Битумна хидроизолация 0,015 0,190 

0,63 

2 Армирана циментова замазка 0,040 0,930 
3 Перлитобетон 0,100 0,260 
4 Покривна плоча 0,140 1,630 
5 Въздух 2,400  
6 Армирана циментова замазка 0,040 0,930 
7 Перлитобетон 0,100 0,260 
8 Стоманобетонова плоча 0,140 1,630 
9 Вътрешна мазилка 0,010 0,700 

 
 
 
 
          Битумна хидроизолация  
                                                                             Циментова замазка 
                                                                             Перлитобетон  
                                                                             Покривна плоча  
                                                                             Въздух  
                                                                             Армирана циментова замазка  
                                                                             Перлитобетон  
                                                                             Стоманобетонова плоча 
                                                                             Вътрешна мазилка 

                 Фиг. 1.21. 
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Тип 2 - „топъл” покрив. Този тип покрив е локализиран като покрив над ап.68.  

     
Фиг. 1.22.  „Топъл“ покрив 

 
Структура на покрив ТИП 2: 

 Таблица  1.21. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Битумна хидроизолация 0,0150 0,190 

0,70 

2 Армирана циментова замазка 0,0400 0,930 
3 Перлитобетон 0,1000 0,260 
4 Покривна плоча 0,1400 1,630 
5 Вътр. мазилка 0,0150 0,700 
6 Топлоизолация XPS 0,0300 0,040 
7 Гипсокартон 0,0125 0,210 

 

          Битумна хидроизолация  
                                                                             Циментова замазка 
                                                                             Перлитобетон 
                                                                             Покривна плоча  
                                                                             Вътр. мазилка  
                                                                             Топлоизолация XPS  
                                                                             Гипсокартон 

            Фиг. 1.23. 
  

Тип 3 - „топъл” покрив. Покрива е локализиран като покрив на стълбищната клетка. 

Покрива е плосък с лек бетон за формиране на наклоните и вътрешна мазилка на 

плочата.  
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Фиг. 1.24. „Топъл“ покрив 

 

Структура на покрив ТИП 3: 

 Таблица  1.22. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Битумна хидроизолация 0,0150 0,190 

1,53 
2 Армирана циментова замазка 0,0400 0,930 
3 Перлитобетон 0,1000 0,260 
4 Покривна плоча 0,1400 1,630 
5 Вътр. мазилка 0,0150 0,700 

 
 

                                    Битумна хидроизолация 
                      Армирана циментова замазка 
                      Перлитобетон 
                      Покривна плоча 
                      Вътр. мазилка 
 

                    Фиг. 1.25. 
 
Тип 4 - „топъл” покрив. Покрива е локализиран като покрив на пристройката при 

западния вход .  

     
Фиг. 1.26. „Топъл“ покрив 

 

Структура на покрив ТИП 4: 
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 Таблица  1.23. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Битумна хидроизолация 0,0150 0,190 

1,53 
2 Армирана циментова замазка 0,0400 0,930 
3 Перлитобетон 0,1000 0,260 
4 Покривна плоча 0,1400 1,630 
5 Вътр. мазилка 0,0150 0,700 

 
                                    Битумна хидроизолация 

                      Армирана циментова замазка 
                      Перлитобетон 
                      Покривна плоча 
                      Вътр. мазилка 
 

                     Фиг. 1.27. 
 
Тип 5 - „топъл” покрив. Покрива е локализиран като покрив тип „тереса”. Това са 

покривите на приобщените тераси под неусвоени такива.  

 

      
Фиг. 1.28.  „Топъл“ покрив 

 

Структура на покрив ТИП 5: 

 Таблица  1.24. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Мозайка/мозаечни плочи/ 0,020 2,100 

0,88 

2 Циментопясъчен разтвор 0,020 0,930 
3 Натронова хартия/хидроизолация 0,001 0,170 
4 EPS 0,040 0,040 
5 Стоманобетонова плоча 0,200 1,630 
6 Вътрешна мазилка 0,010 0,700 
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                                                                                           Мозайка 
                                                                               Цим. замазка  
                                                                               Натронова хартия 

                                                                                           EPS   
                                                                               Стоманобетонова плоча 

                                                                                           Вътрешна мазилка 
            Фиг. 1.29. 
 

1.3.3. Прозорци  и  врати 
Фасадната дограмата е разнородна. Има останала дървена слепена дограма 

още от първноначалното вграждане. Част от терасите са остъклени с винкели с 

единични стъкла. Останалите са подменени с различни по качество и вид, врати и 

прозорци. Новите прозорци са със стъклопакети, като някои от тях са двойни с 

нискоемисийно стъкло. Алуминиевите дограми са както с прекъснат термомост, така 

и с обикновенни студени „профили”. Съществуват и дървени двукатни и еднокатни 

прозорци. Желателно е амортизираните прозорци и врати да се сменят преди да се 

изолират стените отвън. 

          

          
Фиг. 1.30. Различни типове дограма. 
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При огледа бяха установени 62 типа прозорци и врати по отопляемите обеми. 

Отделно са локализирани два типа прозорци на сутерена и три - на подпокривните 

помещения.  
На следващите шестдесет и седем схеми са представени предвидените 

типове дограма на сградата:   

 

       Тип 1 –  PVC прозорец с Ка                     Тип 2 –  PVC прозорец стъклопакет                   
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
     Тип 3 – АЛ прозорец с ПТМ стъклопакет          Тип 4 – Дървен слепен прозорец  
   
 
  
 
  
 
         
 
                         
 
 
 
      

Тип 5 – PVC прозорец с Ка                            Тип 6 – PVC прозорец стъклопакет 
 
 
 
 
 
 
 
     

              
 
 
 

                  

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

2,85 1,40 3,99 

a b A 
m m m2 

2,85 1,40 3,99 
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Тип 7 – АЛ прозорец с ПТМ стъклопакет       Тип 8 – Дървен слепен прозорец 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Тип 9 – PVC прозорец с Ка       Тип 10 – PVC прозорец стъклопакет 
 
                     
 
 
 
 
                            
 

 
 
 
 
             

 
Тип 11 – АЛ прозорец с ПТМ стъклопакет      Тип 12 – Дървен слепен прозорец 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 
 
 
 

 
 
 

a b A 
m m m2 

2,85 1,40 3,99 

a b A 
m m m2 

2,85 1,40 3,99 

a b A 
m m m2 

2,10 1,70 3,57 

a b A 
m m m2 

2,10 1,70 3,57 

a b A 
m m m2 

2,10 1,70 3,57 

a b A 
m m m2 

2,10 1,70 3,57 
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       Тип 13 – PVC врата с Ка                Тип 14 – PVC врата,  стъклопакет 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Тип 15 - АЛ врата с ПТМ стъклопакет      Тип 16 – Дървена слепена врата 
                                 
                                                                                        
  
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
      Тип 17 – PVC прозорец с Ка                          Тип 18 – PVC прозорец с Ка   
                                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

0,75 2,30 1,73 

a b A 
m m m2 

0,75 2,30 1,73 

a b A 
m m m2 

0,75 2,30 1,73 

a b A 
m m m2 

0,75 2,30 1,73 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

3,15 1,25 3,94 
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   Тип 19 – PVC прозорец с Ка              Тип 20 – PVC прозорец, стъклопакет 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

 
 

 
 
Тип 21 – PVC прозорец стъклопакет               Тип 22 – PVC прозорец стъклопакет 
 
 
 
 
 
 
              

                
 
 
 
 

 
      

Тип 23– PVC прозорец стъклопакет           Тип 24 – PVC прозорец стъклопакет 
 
 
 
 
 
                               
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

3,30 1,60 5,28 

a b A 
m m m2 

3,30 1,50 4,95 

a b A 
m m m2 

3,50 1,60 5,60 

a b A 
m m m2 

2,35 1,60 3,76 

a b A 
m m m2 

2,20 1,60 3,52 
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Тип 25 – PVC прозорец стъклопакет   Тип 26 – АЛ прозорец с ПТМ стъклопакет 

 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 

 
 Тип 27 – АЛ прозорец с ПТМ стъклопакет  Тип 28 –  АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп. 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 

 
 
Тип 29 – АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.         Тип 30 – Мет. прозорец с един.стъкло 
   
 
  
 
 
 
 
         
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

2,90 1,35 3,92 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

2,80 1,60 4,48 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

3,30 1,60 5,28 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 
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       Тип 31 – мет. врата  50%остъкл.             Тип 32 – Дървен слепен прозорец., 
 
 
 
 
 
 
 
     

              
 
 
 

 
  Тип 33 – Дървен двукатен прозорец              Тип 34 – Дървен еднокатен прозорец     
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Тип 35 – Дървен слепен прозорец     Тип 36 – Дървен двукатен прозорец 
 
                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 

 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

3,60 2,60 9,36 

a b A 
m m m2 

3,30 1,50 4,95 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

1,40 1,40 1,96 

a b A 
m m m2 

3,00 1,50 4,50 
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Тип 37 – АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.              Тип 38 – АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Тип 39 – Дървен слепен прозорец                Тип 40 – мет. врата  50%остъкл. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Тип 41 - мет. врата  50%остъкл.        Тип 42 – Дървен двукатен прозорец 
 
 
                                 
                                                                                        
  
 
 
 

                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

2,80 1,30 3,64 

a b A 
m m m2 

3,60 1,60 5,76 

a b A 
m m m2 

1,45 2,60 3,77 

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

1,50 4,00 6,00 
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Тип 43 – АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.              Тип 44 – PVC прозорец стъклопакет                                                                                                  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип 45 – мет. врата  50%остъкл.                            Тип 46 – Дървен слепен прозорец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип 47 – Дървен слепен прозорец                       Тип 48 – мет. плътна врата 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

a b A 
m m m2 

2,10 1,40 2,94 

a b A 
m m m2 

2,00 1,50 3,00 

a b A 
m m m2 

1,20 0,60 0,72 

a b A 
m m m2 

1,80 2,60 4,68 

a b A 
m m m2 

1,80 0,60 1,08 

a b A 
m m m2 

1,10 2,10 2,31 
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Тип 49– АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.         Тип 50 – PVC прозорец с Ка   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
   Тип 51 – PVC прозорец стъклопакет               Тип 52 – Дървен слепен прозорец 
                          
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
       Тип 53 – Дървен слепен прозорец                 Тип 54 –  PVC прозорец с Ка   
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

1,95 1,40 2,73 

a b A 
m m m2 

2,85 1,40 3,99 

a b A 
m m m2 

1,95 1,40 2,73 

a b A 
m m m2 

1,95 1,40 2,73 

a b A 
m m m2 

0,75 1,40 1,05 

a b A 
m m m2 

0,70 1,30 0,91 
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         Тип 55 – Мет. прозорец ед.стъкло          Тип 56 – PVC прозорец стъклопакет 
   
 
  
 
 
 
 
         
 
 
                         
 
 
 
 
       Тип 57 – PVC прозорец стъклопакет           Тип 58 – PVC прозорец с Ка   
 
 
 
  
 
 
 
     

              
 
 
 

        
  Тип 59 – АЛ.прозорец без ПТМ стъклоп.        Тип 60 – PVC прозорец с Ка   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b A 
m m m2 

3,00 1,30 3,90 

a b A 
m m m2 

3,00 1,30 3,90 

a b A 
m m m2 

3,20 1,60 5,12 

a b A 
m m m2 

3,20 1,60 5,12 

a b A 
m m m2 

3,20 1,60 5,12 

a b A 
m m m2 

2,90 1,60 4,64 
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 Тип 61 – PVC прозорец стъклопакет,     Тип 62 – мет. плътна врата /термопанел/ 
 
                     
 
 
 
 
 
                            
 

 
 
 
 
 

 
Тип 63 – Дървен единичен прозорец                      Тип 64 – Мет. еднокатен прозорец 
                           
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
            Тип 65 – Метален.капак                 Тип 66 – Дървен единичен прозорец       
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5.  Под 
След извършения оглед на сградата бяха констатирани три типа подове: под 

над неотопляем сутерен; и два типа  под граничещ с външен въздух. 

a b A 
m m m2 

2,90 1,60 4,64 

a b A 
m m m2 

0,95 2,10 2,00 

a b A 
m m m2 

0,60 0,60 0,36 

a b A 
m m m2 

1,20 0,60 0,72 

a b A 
m m m2 

0,60 1,20 0,72 

a b A 
m m m2 

0,60 0,60 0,36 
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Тип 1 – под над неотопляем сутерен. Пода е основен тип под за сградата. 

Пода се явява гранична зона на отопляемите помещения над неотопляемия 

сутерен. Характерно за типа под е различното покритие в различните зони за 

живеене. Частта с коридори и стълбищни площадки са с покрития от мозаечни 

плочи. Мокрите помещения и антретата в апартаментите са  с теракот, а останалите 

площи са с  балатум или ламиниран паркет. Пода на сутерена е бетонова настилка 

върху трамбован обратен насип който е положен върху фундаментна плоча. 

       
Фиг. 1.31. Под над неотопляем сутерен 

 
Структура на под  ТИП 1: 

 Таблица  1.25. 
№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Ламинат/ балатум 0,008 0,190 

0,44 

2 ПВХ подложка 0,004 0,120 
3 Разливна замазка 0,015 0,930 
4 Хидроизол. Мушама 0,001 0,190 
5 EPS 0,040 0,040 
6 Стоманобетонова плоча 0,200 1,630 
7 Въздух 2,600   
8 Армирана бетонова натилка 0,150 1,450 
9 Обратен насип/трамбован/ 0,500 1,500 

 
                                                                             Балатум /ламинат, мозайка, мраморни плочи/ 
                                                                             ПВХ подложка 

                                                                 Циментопясъчен разтвор 
                                                                 Хидроизол. мушама  
                                                                 EPS 
                                                                 Стоманобетонова плоча 
                                                                 Въздух  
                                                                 Армирана бетонова  настилка  
                                                                Обратен насип/трамбован/    

            
 Фиг. 1.32. 
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Тип 2 – под граничещ с външен въздух. 

Пода е формиран от приобщените тераси към отопляемите площи на сградата.  

             
Фиг. 1.33. Под граничещ с въздух. 

Структура на под тип 2: 
 Таблица  1.26. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Теракот 0,008 1,400 

0,43 

2 Цим.лепило 0,004 0,900 
3 Циментопясъчен разтвор 0,020 0,930 
4 EPS/ХPS 0,050 0,040 
5 Мозайка/ мозаечни плочи/ 0,020 2,100 
6 Циментопясъчен разтвор 0,020 0,930 
7 EPS 0,040 0,040 
8 Стоманобетонова плоча 0,200 1,630 
9 Външна мазилка 0,010 0,870 

 
                                                                           Теракот  
                                                                           Цим.лепило 
                                                                           Циментопясъчен разтвор 

                                                               EPS/ХPS  
                                                               Мозайка/мозаечни плочи/ 
                                                               Циментопясъчен разтвор  
                                                               EPS  
                                                               Стоманобетонова плоча 
                                                               Външна мазилка 

            Фиг. 1.34. 
 
Тип 3 – под граничещ с външен въздух. Пода е формиран от остъклените тераси 

към отопляемите площи на сградата.  

Структура на под тип 3: 
 Таблица  1.27. 

№ Материал δ λ U 
- - m W/mK W/m2K 
1 Мозайка/мозаечни плочи/ 0,020 2,100 

0,84 
2 Циментопясъчен разтвор 0,020 0,930 
3 EPS 0,040 0,040 
4 Стоманобетонова плоча 0,200 1,630 
5 Външна мазилка 0,010 0,870 
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Фиг. 1.35. Под граничещ с въздух. 

  
                                                                                  Мозайка 
                                                                                   Циментопясъчен разтвор 
                                                                                   Топлоизолация– ЕPS 

                          Стоманобетонова плоча 
                                                                                                Външна мазилка   
               Фиг. 1.36. 
 
2.  ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 
2.1.  Абонатна станция  

След направения детайлен оглед на сградата намираща се в град София, 

ж.к. Христо Смирненски, блок 27 и всички апартаменти вътре в нея са 

констатирани две групи начина на отопление на апартаментите в жилищната сграда: 

Първата група Основното Топлозахранване на отоплителната инсталация и 

инсталацията за гореща вода за битови нужди в сградата, се осъществява от две 

абонатни станции, разположени в сутерена на сградата, в самостоятелно 

помещение. Едната Абонатна станция, 1-ви кръг захранва отоплителната 

инсталация от 1-я до 7-я етаж, а втората Абонатна станция, 2-ри кръг от 8-я до 

последният етаж – 14-ти. 

Абонатните станции представляват индиректна схема и е монтирана преди 

няколко години, с по два пластиначати топлообменник за осигуряването на 

отопление и БГВ. АС е окомплектована с всички необходими автоматични 

регулатори.  

Абонатната станция на 1-ви кръг е със съответните технически мощности: 

монтирана топлинна мощност на водната отоплителна инсталация /ВОИ/ Q = 0,300 

МW; монтирана отоплителна мощност за БГВ – Q = 0,125 МW. 
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Абонатната станция на 2-ри кръг е със съответните технически мощности: 

монтирана топлинна мощност на водната отоплителна инсталация /ВОИ/ Q = 0,300 

МW; монтирана отоплителна мощност за БГВ – Q = 0,125 МW. 

   
Фиг. 2.1 Абонатна станция на 1-ви кръг 

 

   
Фиг. 2.2 Абонатна станция на 2-ри кръг 

 
Обезопасяването на системата става с по един затворен разширителен съд 

монтирани към всяка Абонатна станция /фиг. 2.3/., като за 1-вия кръг е 250 л, а за 2-

рия 400 л,  
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Фиг. 2.3. Мембранни разширителни съдове 

Втора група се отопляват с електрическа енергия, използвайки голяма гама 

от електрически отоплителни прибори: електрически радиатори, електрически 

вентилаторни конвектори, духалки, климатизатори и др.  

 Подробна информация за мощности и режим на работа на електрическите 

уреди може да се види в т. 3.4. Електропотребление за отопление 

 

2.2. Отоплителна инсталация 
Отоплителната инсталация е затворена, водно-помпена, с долно и горно 

разпределение и се състои от главна разпределителна мрежа, монтирана в 

сутерена на сградата. Отоплителната инсталация на основната сграда е 

организирана на два кръга. Разпределителната мрежа от 1-я до 7-я е, а втората АС 

от 8-я до последния етаж – 14-ти.  

Същата е изпълнена от черни газови и стоманени тръби и на места е 

подменена. Вертикалните щрангове и аншлуси са монтирани открито.  

Отоплителните тела в сградата са разнообразни, като предимно се срещат 

чугунени глидерни и много малко са алуминиеви. Отоплителните тела са с 

термовентили и основно с обикновени радиаторни вентили, а на места дори няма. 

Част от апартаментите са с демеонтирани радиатори. 
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Фиг. 2.4. Видове радиатори в сградата 

     
Фиг. 2.5. Видове лири в сградата 

 

2.3. Студозахранване и климатизация 
В сградата няма изградени охладителни инсталации. Монтираните в 

жилищата климатични сплит-системи, работещи на директно изпарение 

/кондензация на хладилен агент/.  

Подробна информация за консумираната електроенергия за охлаждане в 

сградата може да се види в т. 3.9. Елекртопотребление за охлаждане 
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2.4. Вентилация  
В санитарните помещения има монтирани осови вентилатори за таванен или 

стенен монтаж. Изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством 

вентилационен комин над покрива на сградата.  

В кухните има монтирани кухненски абсорбатори над готварските печки. 

Същите са с периодично действие (само при работа на готварските уреди), като 

изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством комин над 

покрива на сградата. Подробна информация за консумираната електроенергия на 

вентилаторите в сградата може да се види в 3.5.1. Електропотребление за 

вентилатори 

     
Фиг. 2.6. Видове битови вентилатори в сградата 

 

2.5. Битово горещо водоснабдяване 
Мощността на абонатната станция е определена не само за отопление, 

предвидена е и за нуждите на гореща вода за БГВ. Към всяка АС има предвиден 

пластинчат ТОА за БГВ. Подаването на горещата вода към всеки абонат е също 

разделена, като от 1-та АС подаването е долно също от 1-ви до 7-ми етаж, а от 2-та 

АС горно – от 14-ти към 8-ми етаж. Подаващите тръби са топлоизолирани.  

 

3.  ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Обследваната сграда е жилищен блок на четиринадесет надземни етажа и 

мазе. Сградата е с един вход, инсталираните вътре електро консуматори са 

готварски печки, бойлери, телевизори, хладилници и др. домакински уреди.  

Годишното потребление на сградата за разглежданата представителна 2014 

година е 180 683,00 kWh. След направеният оглед се установи, че при 

проектирането и монтажа на електроинсталацията и оборудването са взети в 
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предвид нормативните документи и нормите, касаещи обществените сгради, но към 

датата на проектиране и построяване. 

Захранването на обекта се осъществява от кабелна касета, която е 

монтирана в непосредствена близост да входната врата на сградата.Измерване на 

електрическата енергия се осъществява от седемдесет и два електромера. За 

всеки от апартаментите по един монофазен двойнотарифен, за стълбището и 

мазетата също един монофазен и по един трифазен за двата асансьора и един за 

абонатната станция, който също е трифазен двойнотарифен. Трифазните 

електромери и монофазният за общите нужди са монтирани в главното 

разпределително табло на обекта. Всички електромери са собственост на 

електроразпределитебното дружество, оператор на разпределителната мрежа и са 

дириктни, статични. 

За апартаментите електромерните табла са монтирани на всеки от етажите. 

   
Фиг. 3.1. Електромерни табла 

3.2.  Електрически  табла 
В сградата има едно главно разпределително табло. Таблото е метално за 

стенен монтаж, занулено. Монтирано е в самостоятелно помещение на партера в 

непосредствена близост до входната врата. Изпълнено е с прекъсвачи на 

захранващят кабел.  

При построяването на сградата подтаблата са били изпълнени с витлови 

предпазители, но в последствие част от собствениците на жилищата са правили 

ремонти и има сменени подтабла. Новите подтабла са с автоматични 

предпазители.  
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Фиг. 3.2. Подтабло с автоматични предпазители и с витлови 

 

Електрическата инсталацията в сградата е закрит монтаж под мазилката. 

Използваните двупроводникови и четирипроводникови кабели, не осигуряват и 

двата вида защита на консуматорит - „заземяване” и „зануляване“ на електрческите 

контакти и електрическите уредите. В момента електрическата инсталация не е 

"заземена" и не отговаря на система “ТN-S”. Жилищната сграда е захранена с 

трифазно напрежение от кабелна касета на ЕРП с кабел от касетата до ГРТто. По 

отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа 

енергия, обектът се отнася към трета категория и не е необходимо осигуряване на 

резервно захранване. Използвана е система TNC със заземен звезден център, 

двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.  

 

3.3.  Електроенергия  за  БГВ 
В сградата основното подаване на топлата вода се осигурява чрез ТЕЦ, но 

има и консумация от електрически бойлери, които са монтирани в баните на всеки от 

апартаментите. 

Информация за бойлерите в сградата е представена в таблица 3.1. 

Таблица 3.1 
Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим ОБЩО 

БГВ kW бр.     kW h за седм. kWh за седм. 
Бойлер 50L 2,00 2 1,00 0,50 4,00 7 14,00 
Бойлер 80L 3,00 21 1,00 1,00 63,00 7 441,00 
Бойлер 80L 1,20 1 1,00 1,00 1,20 7 8,40 
Проточен бойлер 7,00 1 1,00 0,50 7,00 35 122,50 
Бойлер обемен 1,00 3 0,50 1,00 3,00 7 10,50 

ОБЩО         78,20 12,6 596,40 
 

Инсталираната мощност за отопление е Ринст = 78,2 kW, при коефициент на 

едновременност на работа на всички уреди и коефициент на натоварване на работа 
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на всички уреди, получаваме мощността на уредите за периода им на работа - Рраб.= 

71,20 kW.  

При средно време на работа 12,6 часa/седмица електропотреблението за 

една година (7 дни, 1 седмица на годината /само при профилактика на ТЕЦ/) е                 

Wгод = 596,40 kWh. 

 

 

 

 

3.4.  Електропотребление  за  отопление 
Отоплението в сградата е от абонатна станция. Но има домакинства отказали 

се от услугите на топлофикация и използват електрическа енергия за отопление, а 

има и такива които са използват ел. енергия за доотопление.  

Информация за електрическите отоплителни уреди в сградата е представена 

в таблица 3.2 е представена информацията за отолителните уреди в сградата. 

       
Фиг. 3.3. Отоплителни ел. уреди в сградата 

 
Таблица 3.2 

Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим ОБЩО 
Отопление kW бр.     kW h/седм. kWh за седм. 
климатик 1,30 16 0,30 0,80 20,80 70 349,44 
Конвекторна печка тип "Духалка" 2,30 20 0,30 0,80 46,00 70 772,80 
Конвектор 1,50 1 0,30 0,80 1,50 70 25,20 
Радиатор 3,00 3 0,30 0,80 9,00 70 151,20 
Конвектор 2,50 8 0,30 0,80 20,00 70 336,00 

ОБЩО         97,30 70 1634,64 
 

Инсталираната мощност за отопление е Ринст = 97,30 kW, при коефициент на 

едновременност на работа на всички уреди kедн.=0,30 и коефициент на натоварване 

на работа на всички уреди kедн.=0,80, получаваме мощността на уредите за периода 

им на работа - Рраб.= 23,352 kW.  
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При средно време на работа 70 часa/седмица електропотреблението за една 

година (7 дни, 26 седмици само през преходният период на годината) е                 

Wгод = 42 500,64 kWh. 

 

3.5.  Електропотребление  за  вентилатори и  помпи 
3.5.1.  Електропотребление  за  вентилатори  

В санитарните помещения има монтирани осови вентилатори за таванен или 

стенен монтаж. Изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством 

вентилационен комин над покрива на сградата. Проветряването на жилищните 

помещения се осъществява посредством отваряеми прозорци и балконски врати. 

В част от кухните има монтирани кухненски абсорбатори над готварските 

печки. Същите са с периодично действие (само при работа на готварските уреди), 

като изхвърлянето на отработения въздух се осъществява посредством комин над 

покрива на сградата. Подробно описание на вентилаторите в санитарните 

помещетния, стоящите вентилатори в жилищата и абкарбаторите е представена в 

Таблица 3.3 

   
Фиг. 3.4. Стоящ вентилатор и абсорбатор монтирани в някой от апартаментите 

Таблица 3.3 
Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим ОБЩО 

Вентилатори kW бр.     kW h/седм. kWh за седм. 
Абсорбатор 0,15 28 0,30 0,70 4,06 21 17,90 
Вентилатор WC 0,01 34 0,30 1,00 0,34 14 1,43 
Стоящ вентилатор 0,06 13 0,50 1,00 0,78 14 5,46 

ОБЩО         5,18 16,33 24,79 

 
Едновременна мощност на вентилаторите невлияещи на топлинния баланс е 

Pедн.= 0,21 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност – 16,33 

часа/седмично. 

Електропотреблението от осветлението монтирано в отопляемият обем на 

сградата за една година (52 седмици) е Wгод = 1 289,22 kWh. 
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3.5.2.  Електропотребление  за  помпи 
Подробно описание на помпите за отоплителна инсталация и БГВ е 

представено в Таблица 3.4 

Таблица 3.4 
№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим, h/седм ОБЩО 
  Помпи kW бр.     kW h/седм. kWh/седм. 
1 Циркул. Помпа за БГВ 0,07 2 1,00 1,00 0,13 82 10,66 
2 Циркул. Помпа за отопление 0,43 2 1,00 1,00 0,86 63 54,18 
  ОБЩО         0,99 72,50  64,84 

Едновременна мощност на помпите е Pедн.= 0,16 W/m2. 

Електропотреблението от осветлението монтирано в отопляемият обем на 

сградата за една година (52 седмици) е Wгод = 4 221,36 kWh. 
 

3.6.  Електропотребление  за  осветление 
В момента на огледа на сградата се установи, че осветителната инсталация е 

е многообразна, във всяко от жилищата има използвани различни осветителни тела. 

При някои осветлението е централно, в други целите тавани са с халогенни, или  

LED луни. Голяма част от осветителните тела са с лампи с нажежаеми спирали, като 

полюлеи, пендели, аплици, но има и оборудвани с компактни луминисцентни лампи, 

старият модел на осветителните тела. В част от апартаментите осветлението е с 

шини с енергоспестяващи лампи. 

Осветлението на стълбищата се включва от стълбищен автомат и бутони 

монтирани на стълбищните площадки. В апартаментите и мазетата с обикновени, 

серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. 

Осветлението на сградата е реализирано основно с осветителни тела с 

нажежаема жичка, к.л.л и ЛЛ. Осветителните тела с нажежаема жичка постепенно се 

подменят с енергоспестяващи осветители. Осветлението е достатъчно и отговаря на 

действащите норми.  
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Фиг. 3.5. Видове осветителни тела 

 
Подробно описание на осветителните уреди в сградата е представено в 

Таблица 3.5. и Таблица 3.6. 

Таблица 3.5 

№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст 
Режим, 
h/седм ОБЩО 

 Осветление kW бр.   kW h/седм. kWh/седм. 
1 Шина 6Х10W 60 2 0,50 1,00 0,12 21 1,26 
2 Полюлей 3Х60W 180 7 0,25 1,00 1,26 21 6,62 

3 
Полюлей 
4Х60W(оборудвани с КЛЛ 
11W) 

44 10 0,25 1,00 0,44 21 2,31 

4 Луна халогенна 35W 35 76 0,25 1,00 2,66 14 9,31 
5 Аплик 2Х10W 20 6 0,25 1,00 0,12 14 0,42 
6 Луна LED 1W 3 48 0,25 1,00 0,14 21 0,76 

7 Аплик,плафон,пендел  
1Х60W 60 411 0,25 1,00 24,66 21 129,47 

8 ЛНЖ 60W(оборудвани с КЛЛ 
18 W) 18 81 0,25 1,00 1,46 21 7,65 

9 ЛОТ 1Х12W 16 6 0,25 0,80 0,10 21 0,40 

10 Аплик, плафон,пендел 
1Х40W 40 22 0,25 1,00 0,88 21 4,62 

11 Полюлей 4Х10W 40 3 0,25 1,00 0,12 21 0,63 
12 Нощна лампа 1Х10W 10 12 0,25 1,00 0,12 7 0,21 
13 Полюлей 3Х10W 30 6 0,25 1,00 0,18 21 0,95 

14 Полюлей 2Х630W( с КЛЛ 
11W) 11 4 0,25 1,00 0,04 21 0,23 

15 Полюлей 5 Х20 W 100 2 0,25 1,00 0,20 21 1,05 
16 Полюлей 5Х11 W 55 6 0,25 1,00 0,33 14 1,16 
17 Полюлей 4Х40 W 160 8 0,25 1,00 1,28 14 4,48 
18 Полюлей 2Х40 W 80 12 0,25 1,00 0,96 21 5,04 
19 Полюлей 5Х60 W 300 9 0,25 1,00 2,70 21 14,18 
20 Полюлей 3Х40 W 120 12 0,25 1,00 1,44 21 7,56 
21 Шина 18Х10 W 180 1 0,25 1,00 0,18 21 0,95 
22 Аплик 1Х20 W 20 1 0,25 1,00 0,02 21 0,11 
23 Полюлей 3Х36 W 40 46 0,25 1,00 1,84 14 6,44 
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 ОБЩО     41,25 18,87 205,78 
 

На база консумирано количество електроенергия от осветителните тела 

влияещи на топлинния баланс, едновременна мощност е Pедн.= 1,65 W/m2 при 

условен период на средногодишна едновременност – 18,87 часа/седмично.  

Електропотреблението от осветлението монтирано в отопляемият обем на 

сградата за една година (52 седмици) е е Wгод = 10 700,54 kWh. 

Таблица 3.6 
№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим, h/седм ОБЩО 

 Невлияещи на баланса kW бр. 
  

kW h/седм. kWh/седм. 
1 ЛНС1Х60W-мазета 0,060 158 0,15 1,00 9,48 7 9,95 

 
ОБЩО 

    
9,48 7 9,48 

 
Едновременна мощност на осветлението и уредите невлияещи на топлинния 

баланс е Pедн.= 0,23 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност – 

7 часа/седмично. 

Електропотреблението от осветлението монтирано в отопляемият обем на 

сградата за една година (52 седмици) е Wгод = 517,61 kWh. 

 

3.7. Силови консуманори на ел. енергия 
Консуматорите в сградата се разделят на две части влияещи и невлияещи на 

топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им 

топлоизлъчвания и от местоположението им в сградата. Влияещи консуматори в 

случаят са множество перални, телевизори, хладилници, парти грилове, кафе 

машини, готварски печки, микровълнови фурни, електрически кани и др. Всички 

изброени уреди при работата си отделят топлина и оказват влияние на топлинният 

баланс на сградата, понеже са разположени в отопляемият и обем. За да се отчете 

влиянието на източниците на топлина в сградата е необходимо да се изчисли 

еквивалентната приведена електрическа мощност от инсталираните в сградата 

електрически уреди, които са дадени в табл. 3.7. 
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Фиг.3.6. Силови електрически уреди монтирани в отопляемият обем на сградата 

 
Таблица 3.7. 

№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим ОБЩО 

  Влияещи на баланса kW бр.     kW h/седм. kWh/седм. 
1 Хладилник 0,20 66 0,30 1,00 13,20 168 665,28 
2 микровълнова фурна 1,00 55 0,20 0,80 55,00 7 61,60 
3 Компютър 0,30 65 0,25 1,00 19,50 14 68,25 
4 Принтер 0,15 16 0,20 1,00 2,40 14 6,72 
5 Кафе машина  1,20 36 0,20 0,50 43,20 14 60,48 
6 Плотер 2,00 2 0,15 1,00 4,00 7 4,20 
7 Тостер 0,50 33 0,20 1,00 16,50 7 23,10 
8 Готварска печка 2 котлона и фурна 3,80 14 0,20 0,25 53,20 28 74,48 
9 Телевизор 0,20 56 0,20 1,00 11,20 14 31,36 

10 Автоматична пералня 2,20 58 0,20 0,50 127,60 7 89,32 
11 Съдомиялна машинан 1,50 10 0,20 0,50 15,00 7 10,50 
12 DVD /CD 0,18 9 0,25 1,00 1,58 35 13,78 
13 Готварска печка 4 котлона и фурна 6,30 32 0,20 0,20 201,60 21 169,34 
14 Телевизор 0,05 62 0,30 1,00 3,10 62 57,66 
15 Електрическа кана  1,20 12 0,20 0,50 14,40 7 10,08 
16 Парти грил 1,00 2 0,25 1,00 2,00 10 5,00 
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Едновременна мощност на силовите консуматори влияещи на топлинния 

баланс е Pедн.= 24,33 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност 

– 13,18 часа/седмично. 

Електропотреблението от силовите консуматори в сградата за една година 

(52 седмици) е Wгод = 89 794,08 kWh. 

 

3.8.  Елекртопотребление за вентилация  
В сградата няма изградена вентилационна система. 

 
3.9.  Елекртопотребление за  охлаждане 

В сградата няма изградени охладителни инсталации. Монтираните в 

жилищата климатични сплит-системи, работещи на директно изпарение 

/кондензация на хладилен агент, се ползват през летния сезон за охлаждане на 

помещенията в които са монтирани. Подробно описание на климатиците е 

представена  в Таблица 3.8. 

Таблица 3.8. 
№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст Режим, h/седм ОБЩО 

  охлажданен kW бр.     kW h/седм. kWh/седм. 
1 климатик 1,30 13 0,60 0,90 16,90 56 511,06 
2 Климатик 1,40 16 0,50 0,90 22,40 56 564,48 
  ОБЩО         39,30 56 1075,54 

 
Едновременна мощност на климатичните сплит-системи влияещи на баланса 

е Pедн.= 3,41 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност – 56 

часа/седмично. 

17 Ледогенератор 2,00 1 1,00 1,00 2,00 62 124,00 
18 Хлебопекарна 0,70 12 0,20 0,70 8,40 21 24,70 
19 2бр керамични котлона за вграждане 2,00 4 0,25 0,50 8,00 14 14,00 
20 Фурна за вграждане 2,50 14 0,20 0,50 35,00 14 49,00 
21 4бр керамични котлона за вграждане 4,00 10 0,20 0,50 40,00 14 56,00 
22 Фризер 0,25 12 0,50 0,25 3,00 62 23,25 
23 Фютюрник   2,00 6 0,25 1,00 12,00 10 30,00 
24 Диспенсер 0,60 4 0,50 0,50 2,40 21 12,60 
25 Притнер мултифункционален 1,00 5 0,15 0,50 5,00 16 6,00 
26 Хладилник с фризер 0,60 3 0,50 1,00 1,80 62 55,80 
27 Фурна  1,00 1 1,00 1,00 1,00 21 21,00 
28 Сушилня 1,20 4 0,50 0,70 4,80 21 35,28 
  ОБЩО         726,88 27,143 1803,08 
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Консумираната електроенергия от климатичните сплит-системи за една 

година /за охлаждане/ (26 седмици) е Wгод = 31 069,58 kWh. 

 

3.10. Годишно електропотребление 
Според енергийният баланс направен в доклада, годишната консумация на 

електроенергия, от всички използвани електрически уреди в сградата е 

Wгод.изчислено= 180 689,43 kWh. Консумацията на енергия е пресметната въз основа 

на инсталираните мощности на електроуредите и режима им на работа, установен 

от интервютата с обслужващия персонал в сградата. 
  

Таблица 3.8. Годишно потребление по системи 

Наименование 
Мощността 
на уреда за 
периода на 
работа Рраб. 

Работни 
дни в 

седмицата 

Потребена 
енергия от 
уредите за 
седмица 

Работни 
седмици 

в 
годината 

Потребена 
енергия от 
уредите за 

година Wгод. 

Едновре 
менна 

мощност 

Период на 
едновре 
менност 

- kW дни kWh/седм. седмици kWh/година W/m2 h/седмица 
БГВ 71,20 7 596,40 1,0 596,40 11,38 12,60 
вентилатори 1,345 7 24,79 52,0 1289,22 0,21 16,33 
помпи 0,990  81,18 52,0 4221,36 0,16 0,67 
отопление 23,352 7 1634,64 26,0 42500,64 3,73 70,00 
осветление 10,338 7 205,78 52,0 10700,54 1,65 18,87 
влияещи 82,429 7 1726,81 52,0 89794,08 13,18 24,33 
невлияещи 1,422 7 9,95 52,0 517,61 0,23 7,00 
охлаждане 21,339 7 1194,98 26,0 31069,58 3,41 56,00 

Всичко:     180689,43   
 

 
Фиг. 3.7. Разпределение на потребената електроенергия 

за отделните консуматори в сградата 
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3. Енергиен баланс на сградата 
3.3. Енергопотребление на сградата 

В доклада е направен анализ на разхода на енергия за период от три години 

назад – 2012, 2013 г. и 2014 г. Представителна се разглежда 2014 год, тъй като след 

последните ремонти настъпили в сградата, за тази година разхода е най-актуален. 

Даденото енергопотребление на сградата е регистрирано на база съществуващи 

документи, получени от топлофикационното и от електроразпределителното 

дружество. 

В таблица 4.1, 4.2 и 4.3 са представени както разхода на електроенергия, 

топлоенергията от ТЕЦ, така и изчислените денградуси за град София, съгласно 

средномесечните външни температури за 2012, 2013 г и за 2014 г и среднообемна 

температура в сградата.  

Таблица 4.1. Енергиен профил за 2012 год 

Месец Дни 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 

въздух 

Денградуси Електроенергия 

ТЕЦ 

Отопление БГВ Разход 

- бр. °C k.day kWh лв. kWh kWh лв. 
Януари 31 0,7 449,5 0,0 0,0 74 703,0 24 141,0 9 495,6 
Февруари 28 2,8 347,2 0,0 0,0 80 415,0 25 339,0 10 159,4 
Март 31 5,4 303,8 0,0 0,0 40 703,0 24 885,0 6 300,5 
Април 23 12,3 66,7 0,0 0,0 13 635,0 24 687,0 4 016,7 
Май       0,0 0,0   24 886,0 2 607,9 
Юни       13 270,0 2 055,2   20 626,0 2 161,5 
Юли       13 569,0 2 104,1   20 302,0 2 186,4 
Август       12 175,0 1 892,4   10 528,0 1 133,9 
Септември       11 618,0 1 809,26   20 668,0 2 225,9 
Октомври 16 11,8 54,4 15 638,0 2 426,22   21 730,0 2 340,4 
Ноември 30 7,2 240,0 16 132,0 2 499,87 34 280,0 20 430,0 5 892,3 
Декември 31 0,3 461,9 21 382,0 3 316,32 82 863,0 25 901,0 11 713,9 

Общо: 1923,5 103 784,0 16 103,3 326 599,0 264 123,0 60 234,4 
 

Таблица 4.2. Енергиен профил за 2013 год. 

Месец Дни 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 

въздух 

Денградуси Електроенергия 

ТЕЦ 

Отопление БГВ Разход 

- бр. °C k.day kWh лв. kWh kWh лв. 
Януари 31 0,7 449,5 14 254,0 2 216,6 73 143,0 26 911,0 10 002,5 
Февруари 28 2,8 347,2 13 801,0 2 145,4 54 013,0 27 155,0 8 114,4 
Март 31 5,4 303,8 14 941,0 2 321,1 53 543,0 27 638,0 8 115,7 
Април 23 12,3 66,7 14 265,0 2 210,4 10 139,0 26 177,0 3 491,5 
Май       11 538,0 1 791,4   24 340,0 2 340,2 
Юни       10 771,0 1 672,3   22 552,0 2 168,2 
Юли       12 209,0 1 680,6   21 308,0 2 048,6 
Август       11 478,0 1 584,4   19 414,0 1 861,3 
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Септември       14 037,0 1 948,78   22 406,0 2 148,1 
Октомври 16 11,8 54,4 15 237,0 2 107,91   26 648,0 2 554,8 
Ноември 30 7,2 240,0 16 536,0 2 274,27 32 069,0 22 433,0 5 225,1 
Декември 31 0,3 461,9 18 500,0 2 550,00 75 386,0 23 126,0 9 444,6 

Общо: 1923,5 167 567,0 24 503,2 298 293,0 290 108,0 57 514,9 
 

Таблица 4.3. Енергиен профил за 2014 год. 

Месец Дни 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 

въздух 

Денградуси Електроенергия 

ТЕЦ 

Отопление БГВ Разход 

- бр. °C k.day kWh лв. kWh kWh лв. 
Януари 31 0,9 443,3 17 980,0 2 466,27 72 118,0 24 283,0 9 241,5 
Февруари 28 5,3 277,2 15 759,0 2 131,85 44 149,0 25 245,0 6 652,7 
Март 31 8,1 220,1 17 513,0 2 417,32 36 335,0 23 809,0 5 766,0 
Април 23 10,7 103,5 13 443,0 1 859,29 13 563,0 25 953,0 3 788,6 
Май       12 571,0 1 732,03   25 930,0 2 486,0 
Юни       12 199,0 1 673,89   26 052,0 2 497,7 
Юли       10 777,0 1 786,00   26 255,0 2 222,3 
Август       12 035,0 1 996,80   26 255,0 2 222,3 
Септември       13 916,0 2 319,2   26 255,0 2 222,3 
Октомври 16 10,8 70,4 16 824,0 2 813,4 7 562,0 26 021,0 2 842,6 
Ноември 30 6,5 261,0 17 285,0 2 886,7 39 815,0 26 143,0 5 582,7 
Декември 31 1,8 415,4 20 381,0 3 399,6 46 803,0 26 143,0 6 174,2 

Общо: 1790,9 180 683,0 27 482,3 260 345,0 308 344,0 51 698,4 

 
В таблица 4.4 са представени и изчислените денградуси за 7 климатична зона, 

в която се намира гр. София. 
Таблица 4.4 

DD за 7 климатична зона  
tпомещение месец дни температури DD 

15,2 

Януари 31 -0,4 483,6 
Февруари 28 0,2 420,0 
Март 31 4,6 328,6 
Април 23 10,4 110,4 
Май       
Юни       
Юли       
Август       
Септември       
Октомври 16 11,2 64,0 
Ноември 30 5,1 303,0 
Декември 31 0,4 458,8 

   2168,4 
 

3.4. Дялово разпределение на енергопотреблението на сградата по основни 
енергоконсуматори 

На фиг. 4.1., фиг. 4.2., и фиг. 4.3.2. са представени графики, съответно: 

отразяващи разпределението на потребената електроенергия и топлинна енергия за 
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отопление за 2012 г, 2013 г и 2014 г и процентното разпределение на енергията в 

сградата за 2014 г. 

 
Фиг. 4.1. Разпределение на потребената електроенергия 

по месеци за 2012 г, 2013 г и за 2014 г.,  

 
Фиг. 4.2. Разпределение на потребената топлоенергия за отопление от ТЕЦ  

по месеци за 2012 г, 2013 г и за 2014 г 

 
Фиг. 4.3. Разпределение на потребената топлоенергия за БГВ от ТЕЦ  

по месеци за 2012 г, 2013 г и за 2014 г 
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В Таблица 4.5. по-долу е представена енергията от разглежданата година за 

двете зони отделно. 

Таблица 4.5. 

 Енергопотребление на зона 1 /вх. А, Б и В/ 2014 г. 
 Тип kWh % 

1 Електроенергия 180 683,0 24,11 
2 Отопление ТЕЦ 260 345,0 34,74 
3 БГВ ТЕЦ 308 344,0 41,15 

Общо консумирана енергия: 749 372,0 100,00 
 

 
Фиг. 4.3. Разпределение на потребената енергия в проценти за 2014 г. 

 
 

5.  МОДЕЛНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  СГРАДАТА 
Обследването на разглежданата сграда се извършва чрез моделиране и 

симулиране на сградата, с помощта на софтуерен продукт. 
Моделирането и компютърното симулиране позволяват определяне на 

глобални и специфични характеристики на топлинното състояние в различна степен 

на детайлизация, дават възможност за оценка и сравняване на еталонните 

концепции и алтернативни решения в практически неограничен диапазон на 

използвани критерии за ефективност. Особено атрактивен от тях е критерият 

(показателят) годишен разход на енергия, който не може да бъде определен по 

традиционните инженерни методи. 
Показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

обследваната сграда са определени съгласно методиката в Наредба №7 от 2004 г. 

за енергийна ефективност на сгради.  
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При обследване на сградата са използвани също наредбите към Закона за 

енергийна ефективност от декември 2009 г. - Наредба № РД 16-1058 за енергийните 

характеристики на обектите и Наредба № РД 16-1594 за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране на сгради и оценка на енергийните спестявания на 

сгради.  

Световният опит недвусмислено доказва, че основата за това се намира в 

моделирането и компютърното симулиране: 

  Моделирането - като техники и изкуство за създаване на модел, доближаващ 

се в необходимата степен до реалността; 

  Симулирането - като процес на използване на модела за анализ и 

прогнозиране на поведението на реалната система. 

Целта на изследването и анализирането по този метод е посредством 

моделиране и симулиране на сградата да се получи действително необходимата 

енергия за поддържане на нормални параметри на микроклимата в сградата и чрез 

сравняване с референтния /еталонен/ разход на енергия да се оцени така 

експлоатирана, сградата съответства ли на изискванията за енергийна ефективност 

съгласно Закона за енергийна ефективност, въз основа на което може да й бъде 

издаден сертификат за енергийни характеристики на обектите. 

Забележка! За прегледност и достоверност при представянето на 

резултатите от моделирането и симулирането на обследваната сграда в 

доклада са представени екранните образи от софтуера ЕAB за отделните 

ограждащи елементи по фасади, различните системи и общия годишен разход на 

енергия. 

5.1. Създаване  на  модел  на  сградата 
При създаването на модела на обследваната сграда и нейното симулиране 

със софтуера, тя се приема като интегрирана система както е показано на долната 

фигура. 
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Фиг. 5.1. Сградата като интегрирана система – модел на сградата 

 

Обследваната сграда е оценена и анализирана спрямо климатичните данни 

(географския район), типа на сградата, референтните стойности от годината на 

въвеждане на сградата в експлоатация и референтните стойности действащи към 

момента на извършване на самото обследване (еталон), режима на използване, 

строителните и топлофизични характеристики на всички ограждащи елементи 

(коефициенти на топлопреминаване) и др.  

Сградата на Жилищен блок 27, който се намира в ж.к. “Христо Смирненски”, гр. 

София и съгласно Приложение №2 към чл. 4, ал. 3 от Наредба №7 за енергийна 

ефективност на сгради, гр. София, сградата попада в 7-ма климатична зона, 

следователно обследваната сграда ще бъде оценена спрямо климатичните данни на 

тази зона (район).  

 
5.1.1. Входни  данни  на  сградата 

Модела на сградата е оценен спрямо нормативните изисквания за 2015 г., а в 

заключение е представена оценка спрямо нормативите изисквания за такъв тип 

сграда. /Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради от 2015 г, Приложение 

№10, към чл. 6, ал. 3/.  

Всички стойности за параметрите на ограждащите елементи и системите за 

отопление и охлаждане при симулирането на сградата са съобразени с 

нормативните изисквания за 2015 г.  
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Фиг. 5.2. Входни данни на сградата 

 

Еталонните стойности на основните параметри на сградата са в съответствие 

с нормите залегнали в Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия 

и енергийните характеристики на обектите от 10.12.2009 год.. 

Промените в еталона са свързани с коефициентите на топлопреминаване 

през ограждащите конструкции, чийто максимално допустимите стойности са 

съгласно нормите за проектиране от 2015 г. с изключение на коефициентите на 

топлопреминаване през пода и покрива, за които се налага преизчисляване до 

външен въздух.  

Промените се отнасят и до КПД на топлоснабдяване, вентилационната 

система, системата за битово горещо водоснабдяване, режимите на работа и 

мощността на осветителната инсталация, режима на работата и мощността на 

консуматори тип “разни–влияещи на баланса” и тип “разни–невлияещи на баланса”.  

Окончателният вид на таблицата с данните за еталона на сградата е показан 

на фиг 5.3. 

На следващите няколко фигури са представени вече въведените в 

софтуерния продукт екранни образи на външните ограждащи елементи по фасади с 

техните строителни и топлофизични характеристики.  
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Фиг. 5.3. Строителни и топлофизични характеристики 

на ограждащите елементи на североизток 
 

 
Фиг. 5.4. Строителни и топлофизични характеристики 

на ограждащите елементи на югоизток 
 

 
Фиг. 5.5. Строителни и топлофизични характеристики 

на ограждащите елементи на югозапад 
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Фиг. 5.6. Строителни и топлофизични характеристики 

на ограждащите елементи на северозапад 
 

 
Фиг. 5.7. Строителни и топлофизични характеристики на покрива 

 

 
Фиг. 5.8. Строителни и топлофизични характеристики на пода 
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След обработване и представяне на данните за ограждащите елементи по 

фасади са представени обобщените характеристики на ограждащите елементи и 

обобщените геометрични характеристики на сградата - отопляема площ и отопляем 

обем на сградата, режима на обитаване, режима на отопление на сградата, топлина 

на обитателите. 

 
Фиг. 5.9. Обобщени характеристики на сградата 

 

5.3.  Калибриране  на  модела 
Калибрирането на модела се извършва чрез референтния разход на електро- 

и топлоенергия за отопление на сградата за един отоплителен сезон. В настоящия 

анализ референтния разход за отопление е пресметнат спрямо 2014 г., която се 

разглежда като най-актуална за сградата /вх. А, Б и В на блок 29/. 
Таблица 5.2 

Енергия за: 
Топл.ен-я Ел. ен-я DDизчисл. DDза 7 кл.зона Отопл. площ Реф. разх. 

kWh kWh --- --- m2 kWh/m2год. 
Отопление 260345,00 42500,64 1 790,90 2 168,40 

6 254,84 
58,6* 

БГВ 308344,00 596,40     49,4* 
*референтния разход за отопление и БГВ е пресметнат на база изразходвана топлинна и ел. енергия 

 
Определянето на референтния разход е извършено по формулата: 

 

 

Референтен разход  = 
260 345,00 + 42 500,64 

* 
2 168,40 

= 58,6 kWh/m2 
6 254,84 1 790,90 
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Референтен разход  = 
302 845,64 

* 
2 168,40 

= 58,6 kWh/m2 
6 254,84 1 790,90 

 
отопляема площ Реф.разх. Разход за отопление 

m2 kWh/m2год. kWh/год. 
6 254,84 58,6 366 681,8 

 
Oбщ год. разход за отопление 302845,64 
DDза 7 кл.зона/DDизчисл. 1,2 

   
366681,83 

 
Определянето на референтния разход за БГВ е извършено по формулата: 

 

Референтен разход  = 
308 344,00 + 596,40 

 = 49,4 kWh/m2 
6 254,84 

 

Денградисуте DDизчисл. и DDза 7 кл.зона  се преизчисляват със среднообемната 

температура в сградата, в случая това е 15,2oC, съответно и референтния разход е 
58,6 kWh/m2. Преди да се получат тези резултати, при калибрирането на модела се 

правят няколко стъпки с промяна на среднообемната температура до достигане на 

еднаквост на температурата в модела и в изчисляването на Денградусите за 
референтен разход.  

В колона “Еталон” на фиг. 5.11 са показани еталонните стойности на 

основните параметри в съответсвие с нормите залегнали в Наредбата за 

енергийните характеристики на обектите за 2013 г от таблица 6 и 7 на приложение 4. 

В “Състояние” на фиг. 5.10 са въведени стойностите на параметрите 

представящи съществуващото състояние на сградата, констатирани при огледа и 

заснемането й. Намерени са и стойности на параметрите – инфилтрация и проектна 

температура до изравняването на коригирания разход за отопление с референтния. 
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Фиг. 5.10. Калибриран модел на сградата 

 

На фиг. 5.11 могат да се видят резултатите от попълнените данните за всички 

системи, формиращи топлинният баланс на сградата. При осреднена температура в 

сградата от 15,2oC, и инфилтрация 0,65 h-1, разходът за отопление се получава 58,6 
kWh/m2год.  

За да бъде точен моделът на сградата са попълнени коректно данните за 

всички системи, формиращи топлинният баланс на сградата. 

 
Фиг. 5.11. Модел на системата за вентилация на сградата 
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Фиг. 5.12. Модел на системата за БГВ на сградата 

 

 
Фиг. 5.13. Модел на вентилатори, помпи и осветление на сградата 

 

 
Фиг. 5.14. Модел на уредите влияещи и невлияещи на топл. баланс на сградата 

 

В прозореца от софтуерния продукт за „невлияещи“ на топлинния баланс са 

отразени няколко консуматора на електроенергия: разхода на невлияещи, разхода 

от вентилатори и разход за охлаждане /Таблица 5.3/ 

Таблица 5.3. 
  Наименование Потребена енергия от уредите за година 
    Wгод., kWh 
1 вентилатори  1 289,22 
2 невлияещи 89 794,08 
3 охлаждане  517,61 

 91 600,90 
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Към разхода за „влияещи“ на топлинния баланс са отразени само влияещите 

на топлинния баланс на сградата. Общото потребление от влияещи на топлиния 

баланс е 89 794,08 kWh.  

Общо ел. енергия за влияещи и невлияещи на баланса – 181 394,99 kWh. 

 

5.3.  Нормализиране  на  модела 

 
Фиг. 5.15. Нормализиран модел на сградата 

Калибрирането на модела на сградата показа, че поддържаната температура 

в сградата е 15,2oC, която е по-ниска от нормативната за такъв тип сгради и се 

налага нормализиране на модела. Нормализирането на модела на сградата е 

необходимо, според нормативните изисквания. (фиг. 5.15).  
Следователно: 

 годишен действителен разход за отопление е – 58,6 kWh/m2год;  

 годишен базов разход за отопление – 96,9 kWh/m2год;  
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Фиг. 5.16. Енергиен бюджет при нормализиран модел на сградата 

 

5.4.  Енергоспестяващи   мерки 
Предвидените енергоспестяващи мерки са: 

1. Подмяна на съществуваща стара дограма, с PVC със стъклопакет от 

нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K; 

2. Външна топлоизолация на стени тип 1, тип 3, тип 5 тип 8, тип 9, тип 10, тип 11 

и тип 13 с топлоизолация EPS, с дебелина 5 cm, както и външна топлоизолация на 

стените на сутерена с топлоизолация XPS, с дебелина 5 cm; 

3. Топлинно изолиране на надзидите на покрив тип 1 - полагане на EPS с 

дебелина 5 см; 

4. Топлинно изолиране на под тип 2 и тип 3 - под граничещ с външен въздух, с 

топлоизолация EPS, с дебелина 5 cm, от външна страна; 

На следващите фигури са дадени измененията в програмата EAB настъпили в 

резултат от симулирането на горепосочените енергоспестяващи мерки (фиг. 5.17 до 

фиг. 5.21). 
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Фиг. 5.17. Мерки по външните стени и дограмата на североизток 

 

 
Фиг. 5.18. Мерки по външните стени и дограмата на югоизток 
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Фиг. 5.19. Мерки по външните стени и дограмата на югозапад 

 

 
Фиг. 5.20. Мерки по външните стени и дограмата на северозапад 
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Фиг. 5.21. Мерки по покрива 

 
Фиг. 5.22. Мерки по пода 

 

Прилагането на тези мерки ще доведе до годишен разход на енергия за 

отопление равен на /Фиг. 5.23./:  

 годишен разход за отопление след ЕСМ – 51,9 kWh/m2год.; 

 годишен еталонен разход за отопление е – 58,6 kWh/m2год.; 

 годишен базов разход за отопление е – 96,9 kWh/m2год.; 
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Фиг. 5.23. Симулирани енергоспестяващи мерки 

 
 

5.6.  Ефект  от  енергоспестяващите  мерки 
 Ефектът от енергоспестяващите мерки може да се види на Фиг. 5.24. 

o Ефектът от първата мярка - подмяна на останалата стара дограма, води до 

годишни спестявания в размер на 131 731,0 kWh;  

o Ефектът от втората мярка - топлинно изолиране на външните стени води до 

годишни спестявания в размер на 145 894,0 kWh; 

o Ефекта от третата мярка - топлинно изолиране на надзидите на покрив води 

до годишни спестявания в размер на 1 895,0 kWh; 

o Ефекта от четвъртата мярка - топлинно изолиране на под /еркери/ води до 

годишни спестявания в размер на 1 895,0 kWh 
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Фиг. 5.24. Ефект от симулираните енергоспестяващи мерски  

 
 

5.7.  Разход  на  енергия  след  енергоспестяващите  мерки 
Разделът – Бюджет “Разход на енергия” показва еталонните стойности за 

сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент, както и 

общата сума (фиг. 5.25).  
От фигура 5.25 се вижда, че след прилагането на горе посочените мерки 

разходът на енергия на сградата ще се намали от 1 052 257 kWh на 770 843 kWh. 

 
Фиг. 5.25. Разход на енергия след енергоспестяващите мерки при отопление 
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Връзката между разходената енергия и външната температура се наблюдава 

на фиг. 5.26 от прозореца “ЕТ крива”. 

 
Фиг. 5.26. ЕТ крива 

 
В прозореца “Годишно разпределение” е показана употребената енергия за 

различни нужди.      

 
Фиг. 5.27. Годишно разпределение 
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6.  Описание  на  мерките 
Мярка за енергоспестяване А: Подмяна на дограма. 

1. Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на останалата стара дограма /включително и тази в 

сутерена, на места и на покрива, както и дограма с лоши параметри/ с нова PVC със 

стъклопакет от нискоемисионно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,70 

W/m2K, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на дограмата след подмяна на 

стъклопакета ще се намали от 2,72 W/m2K на 2,14 W/m2K. 

Общата площ подлежаща на подмяна е 441,40 m2, 220 бр. 
 

2. Финансов анализ  
Подмяна на съществуващата дървена и метална  
амортизирана дограма с нова PVC със стъклопакет и Ка стъкло m2 441,40 

  бр. 220 

Видове работи 

м
яр

ка
 

ОБЩА                  
цена                        

(с 10% 
ПЕЧАЛБА) без 

ДДС 

ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ лв/бр. 18,53 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА-СТЪКЛОПАКЕТ лв/m2 209 

ВСИЧКО: лв 96329,20 

 

Всичко за подмяната на останалата част от съществуващата дограма на 
сградата е: 96 329,20 лв. 

 

Мярка  за  енергоспестяване Б Топлинно изолиране на външни стени. 

1. Описание на мярката: 

Мярката включва външна топлоизолация с експандиран пенополистирол 

(EPS) с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,036 W/mK, на 

външни стени тип 1, тип 3, тип 5 тип 8, тип 9, тип 10, тип 11 и тип 13 на сградата, 

както и към тази мярка влиза и топлоизолиране на надзидите на покрив – тип 1, 

който е студен - с подпокривно пространство. 

За стените на сутерена се предвижда външна топлоизолация с екструдиран 

пенополистирол (XPS) с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност λ = 

0,034 W/mK.  



Жилищна сграда в гр. София, 
 ж.к. „Хр. Смирненски“, блок 27 

 

71 
 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на стените след топлоизо 

лирането ще се намали от 1,00 W/m2K на 0,39 W/m2K. Обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите след изолирането ще се намали от 0,75 W/m2K на 

0,71 W/m2K. 

Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране е 2 463,98 m2, 

като 2 058,06 m2 е за стените на отопляемият обем, 286,50 m2 е за стените на 

надзидите и 119,42 m2 е за стените към сутерена. 

 

2. Финансов анализ  

2.1. Финансов анализ за външната топлоизолация на стени  
Топлоизолация външно по стени с ЕРS 50 мм  m2 2344,56 

Видове работи 

м
яр

ка
 ОБЩА                  

цена                        
(с 10% 

ПЕЧАЛБА) без 
ДДС 

ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 м m2 4,96 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С  
ЕPS - 50 mm ПРИ РЕМОНТИ  m2 38,35 

ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА при 3мм m2 29,39 
ВСИЧКО: лв/m2 72,70 

ОБЩО за МЯРКАТА: лв. 170449,51 
 
2.2. Финансов анализ за стени към сутерен 
Топлоизолация външно по стени с   ХРS 50 мм  m2 119,42 

Видове работи 

м
яр

ка
 ОБЩА                  

цена                        
(с 10% 

ПЕЧАЛБА) без 
ДДС 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
ХPS - 50 mm ПРИ РЕМОНТИ  m2 34,93 

ВЪНШНА ДЕКОРАТИВНА  МАЗИЛКА при 3мм m2 29,39 
ВСИЧКО: лв/m2 64,32 

ОБЩО за МЯРКАТА: лв. 7681,09 
 

2.3. Финансов анализ към мярката свързан с обръщане около дограмата  
Към тази мярка се прибавя външното обръщане около дограмата на всички 

прозорци, с EPS с дебелина 20 mm. Площта за обръщане е определена както 

следва: 0,20 m*1 622 m = 324,40 m2.  
Топлоизолация с ЕРS 20 mm -обръщане около дограмата m2 324,40 

Видове работи 

м
яр

ка
 ОБЩА                  

цена (с 10% 
ПЕЧАЛБА) без 

ДДС 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕPS - 20 mm m2 28,01 
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ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА при 2мм m2 26,55 
ВСИЧКО: лв/m2 54,56 

ОБЩО за МЯРКАТА: лв. 17699,26 
 

Всичко за външната топлоизолация на стените, ограждащи 

отопляемия обем, надзида, стените към сутерен и обръщането около 

прозорците е: 195 829,86 лв. 

 

Мярка  за  енергоспестяване В: Топлинно изолиране на под. 

1. Описание на мярката: 
Мярката предвижда топлоизолиране подове – тип 2 и тип 3, които се явяват 

под граничещ с външен въздух /еркери/ и включва външна топлоизолация с 

експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 50 mm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,036 W/mK. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на подовете след изолирането 

ще се намали от 0,46 W/m2K на 0,42 W/m2K. 

Общата площ на всички видове подове подлежащи на топлинно изолиране е 

88,07 m2. 

 

2.Финансов анализ: 
Топлоизолация външно по стени с ЕРS 50 мм  m2 88,07 

Видове работи 

м
яр

ка
 ОБЩА                  

цена                        
(с 10% 

ПЕЧАЛБА) без 
ДДС 

ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 м m2 4,96 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 
 ЕPS - 50 mm ПРИ РЕМОНТИ  m2 38,35 

ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ И ДЪНА НА БАЛКОНИ на 2 мм m2 31,99 
ВСИЧКО: лв/m2 75,30 

ОБЩО за МЯРКАТА: лв. 6631,67 
 

Всичко за топлоизолацията на под тип 2, и тип 3 /еркери/ е 6 631,67лв 
 

Забележка: 
Всички цени са ориентировъчни и без ДДС. Те ще бъдат конкретизирани при 

изготвяне и предоставяне на проект и количествена сметка, както и след избор на 

марка и производител. 
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7.  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НА МЕРКИ 
Препоръчителни мерки за подобряване на безопастността и комфорта в 

сградата 

7.1. Препоръчителна мярка 1: Ремонт на електроинсталация в общите части и 

въвеждане на енергоспестяващо осветление  
Съществуващо положение 

Електрическите инсталации в общите част и инсталациите за стълбищното 

осветление са амортизирани. Осветителните тела са с нажежаема жичка, командват 

се от стълбищни автомати, които често засядат в положение на контакт и 

осветлението свети непрекъснато. Стълбищните автомати са остаряли и често 

осветлението не се изключва дори през светлата част на деня. При това всички 

осветители се стартират при натискане на които и да е стълбищен автомат. 

Описание на мярката 

Предвижда се подмяма на осветителните тела монтирани на етажните 

площадки и в стълбищната клетка. На местата на до сега същъствуващите 

осветители ще се монтират нови с дедектор за движение. Осветителните тела ще 

бъдат оборудвани с LED осветители.При наличие на движение се стартират само 

осветителите около които има движение, другите си оставан в покой.Икономията ще 

се осъществи не само от малките мощности на новите осветители но и от тове че 

нямя да светят например две минути всички осветителни тела, а ще светятя само 

два осветителя едновремченно. 

Икономия на година при подмяна на осветителните тела в общите части на 

сградата ще бъде: 959,14 kWh 

Финансов анализ 
Подмяна на осветително оборудване с LED 5W  бр 62 

Видове работи 

м
яр

ка
 

цена           
без ДДС 

ОБОРУДВАНЕ С ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 5W С ДЕТЕКТОР 
ЗА ДВИЖЕНИЕ  

лв 24,65 

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА лв 1,10 
МОНТАЖ НА НОВИТЕ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА лв 4,66 

ВСИЧКО: лв/бр 30,41 
ОБЩО за МЯРКАТА: лв. 1885,42 

 

Всичко за подмяната на осветителни тела в общите части на сградата е   

1 885,42 лв 
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8.  ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ 
Технико – икономическият анализ се извършва на база определените ЕСМ при 

обследването на сградата. 

Технико- икономическата оценка на ЕСМ и възможните варианти за тяхното 

прилагане се извършва с помощта на софтуерен продукт ENSI ''Финансови 

изчисления''. Софтуерът е разработен за бързо изчисляване на икономическите 

параметри на проектите за енергийна ефективност.  

Състои се от два отделни модула ''Изчисление на рентабилността'' и 

''Изчисление на паричния поток''. В случая е приложен модул ''Изчисление на 

рентабилността''. 

Въвежда се база данни: 

o номинален лихвен процент – 6,5%; 
o процент инфлация – 3,2%; 

Въвеждане на параметрите на предвидените мерки и се отчитат следните 

показатели: 

o необходими инвестиции    (I0)   - лева; 
o нетни годишни икономии    (B)   – лева/год. 
o срок на откупуване     (PB) – години; 
o срок на изплащане     (PO) – години; 
o вътрешна норма на възвращаемост  (IRR) - %; 
o нетна сегашна стойност    (NPV) - лева  
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Срокът на изплащане при реален лихвен процент 3,2% се изчислява на 15,0 

год., срокът на откупуване – на 11,8 години. 

В приложената Таблица 8.1 и Таблица 8.2 и на фигурите след нея е дадена 

информация за основните икономически параметри на предлаганите 

енергоспестяващи мерки в сградата обект на настоящия анализ. 
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Таблица 8.1 Дълъг списък от енергоспестяващи мерки – икономия 

№ 
Наименование на 

енергоспестяващите 
мерки    

Съществуващо 
положение 

След 
въвеждане 
на мерките 

Икономия 

  ТЕЦ Ел. ен-я    
kWh kWh kWh kWh kWh % 

A Подмяна на стара 
дограма  605 881,0 474 150,0 131731,0 113244,18 18486,82 21,74 

Б Топлоизолиране на  
външни стени 605 881,0 458 092,0 147789,0 127048,64 20740,36 24,39 

В Топлоизолиране на  
под 605 881,0 603 986,0 1895,0 1629,06 265,94 0,31 

Пакет от ЕСМ  605 881,0 324 466,0 281415,0 241921,9 39493,1 46,45 
 
 

Таблица 8.2 Дълъг списък от енергоспестяващи мерки – анализ 

№ 
Наименование на 

енергоспестя 
ващите мерки    

Съществу 
ващо 

положение 

След 
въвеждане 
на мерките 

Анализ 
Спестен
и емисии Инвестиция Печалба 

Срок на 
отку 

пуване 
kWh kWh лв лв/год. години t/CO2 

A Подмяна на стара 
дограма  605 881,0 474 150,0 96329,20 11 892,56 8,1 47,98 

Б Топлоизолиране на  
външни стени 605 881,0 458 092,0 195829,86 13 342,27 14,7 53,83 

В Топлоизолиране на  
под 605 881,0 603 986,0 6631,67 171,08 38,8 0,69 

Пакет от ЕСМ  605 881,0 324 466,0 298 790,7 25 405,91 11,8 102,50 
 

*Цени на енергоносители без ДДС 
  Цена - ел. ен-я лв./kWh 0,190 
  Цена - ТЕЦ лв./kWh 0,074 

 
От графиките на фиг. 8.1 и фиг. 8.2 и Таблица 8.1 и Таблица 8.2 се вижда, че 

предлаганите мерки ще доведат до спестяване на енергията изразходвана за 

отопление от 46,45% при срок на откупуване 11,8 години след внедряване на целия 

пакет от мерки.  

 
Фиг. 8.1. Икономия на енергия след реализиране на мерките, kWh  
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Фиг. 8.2. Графика отразяваща срока на откупуване на предложените мерки 

 
 

9.  ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ НА МЕРКИТЕ 
 В следващите таблици може да се види екологичната оценка от 

енергопотребление на сградата. 

 
Таблица 9.1. Оценка на екологичния ефект от спестена пр. газ /ТЕЦ/ 

Енергоспестяваща мярка Икономия 
Коефициент на 

екологичен 
еквивалент на 
енергоресурси 

Спестени емисии 

--- kWh gCO2 / kWh t 
A Подмяна на стара дограма  113 244,18 290 32,84 
Б Топлоизолиране на  външни стени 125 419,58 290 36,37 
В Топлоизолиране на  покрив-надзиди 1 629,06 290 0,47 
Г Топлоизолиране на  под 1 629,06 290 0,47 

Пакет от ЕСМ  70,16 

     Таблица 9.2. Оценка на екологичния ефект от ел. ен-я 

Енергоспестяваща мярка Икономия 
Коефициент на 

екологичен 
еквивалент на 
енергоресурси 

Спестени емисии 

--- kWh gCO2 / kWh t 
A Подмяна на стара дограма  18 486,82 819 15,14 
Б Топлоизолиране на  външни стени 20 474,42 819 16,77 
В Топлоизолиране на  покрив-надзиди 265,94 819 0,22 
Г Топлоизолиране на  под 265,94 819 0,22 

Пакет от ЕСМ  32,34 
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Таблица 9.3. Оценка на екологичния ефект – общо 

Енергоспестяваща мярка Икономия Спестени емисии 
--- kWh t 

A Подмяна на стара дограма  131 731,00 47,98 
Б Топлоизолиране на  външни стени 145 894,00 53,14 
В Топлоизолиране на  покрив-надзиди 1 895,00 0,69 
Г Топлоизолиране на  под 1 895,00 0,69 

Общо спестени емисии СО2: 102,50 
 

 
Фиг. 9.1. Графика отразяваща спестените емисии от енергоспестяващи мерки 

 
 

10.  ОЦЕНКА НА КЛАСА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА 
Съгласно Чл. 4, ал. 2 от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради (Изм. 

- ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г.): 

(2) Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, 

ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в 

kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и 

уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана 

площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs). 

 

 Необходима първична енергия на сградата при съществуващото състояние 

/нормализиран разход/: 
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  Параметър Вид енергия Потребна енергия Коефициента ер Първична енергия 
  - - KWh   KWh 
1 Oтопление ел.енергия 85027,90 3 255083,7146 
2 Oтопление ТЕЦ 520853,10 1,3 677109,0237 
3 Вентилация ел.енергия 0 3 0 
4 БГВ ел.енергия 596,4 3 1789,2 
5 БГВ ТЕЦ 308396,6 1,3 400915,58 
6 Вентилатори  ел.енергия 1289,22 3 3867,6456 
7 Помпи ел.енергия 4181,00 3 12543 
8 Осветление ел.енергия 10659,0 3 31977 
9 Разни ел.енергия 121253,78 3 363761,3544 
  Общо   1052257,00   1747046,518 

kWh/m2 279,31 
CO2 423,13 

 

 Необходима първична енергия на сградата след изпълнение на 
енергоспестяващите мерки: 

  Параметър Вид енергия Потребна енергия Коефициента ер Първична енергия 
  - - KWh   KWh 
1 Oтопление ел.енергия 45534,93 3 136604,7914 
2 Oтопление ТЕЦ 278932,07 1,3 362611,6904 
3 Вентилация ел.енергия 0 3 0 
4 БГВ ел.енергия 596,4 3 1789,2 
5 БГВ ТЕЦ 308396,6 1,3 400915,58 
6 Вентилатори  ел.енергия 1289,22 3 3867,6456 
7 Помпи ел.енергия 4181,00 3 12543 
8 Осветление ел.енергия 10659,00 3 31977 
9 Разни ел.енергия 121253,78 3 363761,3544 
  Общо   770843,00   1314070,262 

kWh/m2 210,09 
CO2 320,62 

 

Съгласно нормативните изисквания е необходимо да се оценят вече 

представените в доклада енергийни характеристики на сградата съгласно 

нормативните изисквания за такъв тип сграда, с цел класифициране на сградата по 

класа на енергопотреблението.  

От Приложение №10 към чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба 7 за енергийна 

ефективност на сгради (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) 

отчитаме съответните класове на енергопотребление на сградата при 

съществуващото състояние и след реализиране на енергоспестяващите мерки.  

 

Скала на класовете на енергопотребление за жилищни сгради 
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 потребна енергия при актуално състояние /базово/ на сградата 

EP = 279,31 kWh/m2г.; 
 

 максимална потребна енергия на сградата по норми 

ЕРmax = 290,0 kWh/m2г.; 
 

 минимална потребна енергия по норми  

ЕРmin = 241,0 kWh/m2г.; 

От тук може да се определи принадлежността на сградата.  

Тъй като: 

ЕРmin  <  EP  <  ЕРmax  

сградата попада в клас D от скалата на енергопотреблението, съгласно Наредба 

№7 за енергийна ефективност на сгради от 2015 г, Приложение №10, към чл. 6, 

ал. 3. 

На този етап ще се издаде сертификат с клас D. 

След реализиране на всички предложени мерки от дългия списък, общият 

годишен разход на енергия на сградата ще е в размер на EP = 210,09 kWh/m2г.; 

Тъй като: 

ЕРmin  <  EPЕСМ  <  ЕРmax  
сградата попада в клас С от скала на енергопотреблението, съгласно Наредба №7 

за енергийна ефективност на сгради от 2015 г, Приложение №10, към чл. 6, ал. 3. 

 Съществуващото състояние на сградата – клас D; 

 След ЕСМ – клас C. 

Сертификат с клас С ще се издаде след едногодишен период на 

експлоятация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки 
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11.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 От така направеното обследване на сградата – Жилищен блок 27, намиращ се 

в ж.к. „Христо Смирненски“, град София, следва да се направят няколко извода. 

Потребената енергия по базова линия е по-голяма от еталонната /референтна/, 

нормативно установена за сгради с такова предназначение. Извършеното енергийно 

обследване показа, че при сегашното състояние на сградата, не се осигуряват 

изискваните санитарно–хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната 

поддържана температура в сградата е 15,2оС, при нормативна за такъв тип сгради 

20оС. Причина за това са топлинните загуби през ограждащите елементи на 

сградата. 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите 

разходи за отопление чрез топлоизолиране на ограждащите елементи. Предвидени 

са следните ЕСМ: подмяна на старата дограма в сградата, топлинно изолиране на 

външните стени, топлинноизолиране на покрива и подовете. Предприемането на 

тези ЕСМ ще доведе до намаляване на разхода на енергия с 46,45%, което се 

равнява на 281 415,0 kWh/година с екологичен еквивалент 102,5 тона спестени 

емисии CO2 на година. Необходимите инвестиции за въвеждане на 

енергоспестяващите мерки са в размер на 216 153,7 лв. 
 

12.  ПРОГРАМА  ЗА  ЕНЕРГИЕН  МОНИТОРИНГ 
Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните 

характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и 

осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на 

енергийните системи в обектите. 
За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност 

е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и подръжка на енергийните системи, 

както и въвеждане на енергиен мониторинг.  

Чрез енергийният мониторинг се контролира поддържането на 

енергопотреблението на предвиденото нормативно  ниво. Анализа на данните от 

мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, подръжката, ремонта и 

обновяването на сградите и системите в тях. 

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониториг 

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е 

да има  възможност за запис на данните); 
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2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни 

помещения (препоръчително е да има  възможност за запис на данните);  

3. Термометри за измерване на температурите на поддаващия и връщащия 

топлоносител (вътрешен отоплителен кръг); 

4. Дебитомери при наличието на много клонове и необходимост от разделяне на 

консумацията; 

5. Уред за измерване на разхода на гориво (при газови или дизелови котли); 

6. Топломер  в абонатната станция за отчитане на потребената топлина; 

7. Електромери. 

8. Уреди за отчитане на наработените часове.  

Предписания за разположение на термометрите 

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се 

поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни 

решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина. 

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително 

трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. 

Добре е да има и на представителни етажи ( последен и първи), както и в помещения с 

неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация. 

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните 

инсталации 
Отговорните за сградите  технически лица трябва да притежават копие от 

издаденият сертификат, след изпълнение на енергоспестя-ващите мерки /ЕСМ/, 

предписани от одитиращата фирма, за всяка конкретна сграда и да се придържат 

стриктно към енергийните показатели, вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези 

лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и 

ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до 

нормативно позволеното. 

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, 
като за всяка отделна позиция се пишат докладни до ръководството на обекта с  
копие до одитиращата фирма: 

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка 

на отделните измервателни уреди. 

2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на 

фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично. 

3. От топломера се отчита потреблението на енергия за топлина -седмично. 

4. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отоплителен кръг - 

седмично.  
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5. Снемат се и показанията от термометрите на входа и на изхода на абонатната 

станция - седмично. 

6. Отчита се разхода на гориво ( за котли работещи с различни видове горива) – 

седмично. 

7. Отчита се потребената енергия от електромера. 

8. Отчитат се наработените часове на основни системи или консуматори, които се 

следят. 

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг 

1. За съответната седмица се пресмята средната температура. 

2. Отчитат се показанията от топломера (разходомера, електромера) и се изчислява 

специфичното потребление на енергия. 

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения. 

4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за 

нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация. Да не 

се  отчитат  отклоненията при по-ниска/по-висока температура на подаваната тецова вода; 

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни 

бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.  

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва 
техническите лица да се съобразяват и да наблюдават 

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените 

параметри  според световния опит са: 

-          грешна настройка на термостатите 

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол 

- голям процент отворени прозорци 

- повреда в регулиращите вентили 

- течове в разпределителната мрежа 

- повреди във вентилационните системи 

- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните  

отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата. 

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият 

дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни 

финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се 

предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното 

потребление на енергия и свързаните с това разходи.  

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно 
допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на 
причините и остраняването им. 
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Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите 

 Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки 

отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за 

сградните инсталации;  

 Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди; 

 Проверяват се  системите за поддържане на микроклимата в сградите. 

Внимателно се пълни системата за отопление за да не се получат въздушни възглавници; 

 Проверяват се електрическите инсталации; 

 Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и 

покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, течове и др., своевременно се 

остраняват; 

 Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се информира за 

необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат в сградата и  да се 

поддържат през отоплителния сезон; 

 Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на 

топлина; 

  Задължително трябва да се контролира и отчита разходът на енергия от 

абонатната станция.  

 Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средноседмичната 

температура на външния въздух, средноседмичната температура в представителните 

помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит. 

 При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се 

избегнат неточности в данните; 

 След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията 

си. 

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал 
отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа носи 
отговорност. 

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален 

служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко да контролира 

изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на 

изискуемите енергийни показатели. 
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