
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 10, ал. 4

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ097/17.09.2015

НАЧАЛНА ДАТА 08.2015 г.

КРАЙНА ДАТА 09.2015 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

1.1. СГРАДА

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧС,гр.София, ж.к. Христо Смирненски, блок 27А

1993 г.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m
2 1257

11220.00

ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m
2 8393.33

ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m
3 23501,32

ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m
2 -

-

ТИП НА СГРАДАТА Жилищна сграда

АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ София

ОБЩИНА Слатина

АДРЕС ж.к. Христо Смирненски, блок 27А

Христина Караджова

АДРЕС

ТЕЛЕФОН 359 888 856 439

ФАКС

E-MAIL

НАИМЕНОВАНИЕ

инж.Чавдар Гигов

АДРЕС гр. София, зона Б-19,бл.15-16

ТЕЛЕФОН 02-988-2873

ФАКС 02-988-2873

E-MAIL info@sofinvest.org

Р Е З Ю М Е
НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ 

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА СГРАДА

СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, 

ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m
2

ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m
3

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО

ЖИЛИЩЕН БЛОК №27А

Ж.К. „ХР. СМИРНЕНСКИ”, РАЙОН „СЛАТИНА”, ГРАД СОФИЯ

ПЕРИОД НА 

ОБСЛЕДВАНЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КООРДИНАТИ

1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО

„Софинвест” ЕООД

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО

КООРДИНАТИ
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2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМИ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА

Обследваната многофамилна жилищна сграда се намира в гр. София, район

Слатина, ж.к. „Хр. Смирненски”. Въведена е експлоатация през 1993 г.

Сградата е решена в пет секции с пет входа, и съдържа 87 броя апартаменти, две

ателиета, магазин и дентална клиника и общи помещения на етажната

собственост. Апартаментите са типови . Всяка секция има пътнически асансьор и

сметопровод , достъпни  от междинната площадка на стълбищата .

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

подпокривно пространство.  

Конструктивната система е безскелетно – панелна с монолитна – стоманобетонна

на сутерена. Ограждащите фасадни стени представляват фасадни трислойни

панели. Голяма част от фасадите са с допълнително добавена външна

топлоизолация, която е предимно EPS. На част от ограждащите стени има

изпълнена вътрешна топлоизолация от ХPS, вата и гипсокартон. 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. 

Покривът е плосък, студен, изпълнен с битумна хидроизолация с вътрешно

отводняване. Средната светлата височина на подпокривното пространство е

1,40m. В подпокривното пространство е изпълнена топлоизолация от керамзит.

Подовите панели на етажите са с дебелина 22см. заедно с настилките и

покритията върху тях. 

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. Подовия панел на

първия жилищен етаж е с няколко различни вида покритие. Пода граничещ с

въздух е формиран от приобщените и остъклени тераси. 



2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

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

„Слатина”, Христо Смирненски, блок 27A и всички апартаменти вътре в нея са

констатирани три групи на отопление:

Първа група е основната група, при която топлозахранването на отоплителната

инсталация и инсталацията за гореща вода за битови нужди в сградата, се

осъществява от градската топлофикационна система.

Втора група се отопляват с електрическа енергия, използвайки голяма гама от

електрически отоплителни прибори: електрически радиатори, електрически

вентилаторни конвектори, климатизатори и др. 

Трета група използва за отопление газови печки на пропан-бутан с различна

големина газови бутилки се отопляват.

2.2.1. Абонатна станция 

Топлоснабдяването на в обследваната сграда – Жилищна сграда, е

централизирана. Топлозахранването се осъществява чрез пет АС, по една във

всеки вход. Една АС обслужва един вход. Абонатните станции са монтирани в

сутерена, във всеки вход на сградата, в самостоятелно помещение 

Абонатните станции представляват индиректни схеми и са с по два пластинчати

топлообменника за Отопление и един за осигуряване на битово-

горещоводоснабдяване. АС е окомплектована с всички необходими автоматични

регулатори.
Обезопасяването на системите става с по един затворен разширителен съд към

всяка Абонатна станция, като за вход А е 180 л, за вход Б е 200 л, за вход В е 150

л, за вход Г е 150 л, за вход Д е 100 л 

Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация е затворена, водно-помпена, с долно разпределение

и се състои от главна разпределителна мрежа, монтирана в сутерена на

сградата. Същата е изпълнена от черни газови и стоманени тръби. Вертикалните

щрангове и аншлуси са монтирани открито. Отоплителните тела са разнообразни,

основно са стари панелни или чугунени радиатори, като на места са подменени с

алуминиеви глидерни с различна височина. Отоплителните тела са с

термовентили.



Отоплителната инсталация е от момента на въвеждане в експлоатация на

сградата. Тръбната разпределителна мрежа и част отоплителните тела не

изпълняват предназначението си, тъй като са дефектирали и се нуждаят от

подмяна.

Битово горещо  водоснабдяване

Мощността на абонатните станции е определена не само за отопление,

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

пластинчат ТОА и за БГВ. 

2.2.2. Електроснабдяване и енергопотребление

Годишното потребление на сградата за разглежданата представителна 2014

година е 218 040,00 kWh. След направеният оглед се установи, че при

проектирането и монтажа на електроинсталацията и оборудването са взети в

предвид нормативните документи и нормите, касаещи жилищните сгради, но към

датата на проектиране и построяване.

2.2.2.1. Електропотребление  за  отопление

Отоплението в сградата е от абонатна станция, за всеки от входовете. Но има

домакинства отказали се от услугите на топлофикация и използват електрическа

енергия за отопление, а има и такива които използват ел. енергия за

доотопление, през преходните периоди преди подаване на топлина от 
2.2.2.2. Електропотребление  за  БГВ

В сградата основното подаване на топлата вода се осигурява чрез ТЕЦ, но има

монтирани и електрически бойлери, които са монтирани в баните на част от

апартаментите.Те се използват само в периода на профилактика.

2.2.2.3. Електропотребление за осветление

В момента на огледа на сградата се установи, че осветителната инсталация е е

много образна, във всяко от жилищата има използвани различни осветителни

тела. При някои осветлението е централно, в други целите тавани са във

халогенни, или LED луни. Голяма част от осветителните тела са с лампи с

нажежаеми спирали, като полюлей, пендели, аплици, но има и оборудвани с

компактни луминисцинтни 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.

2.2.2.4. 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

2.2.2.5. Консуматорите невлияещи на топлинния

Консуматорите, невлияещи на топлинния баланс в случая са асансьорите и 

осветлението в мазетата и на козирката на всеки от входовете. Всички описанани 

уриди са извън отопляемият обем на сградата и тяхната работа не оказва 

влияние на отоплението на сградата но са консуматори на електрическа енергия 

и участват в общият баланс на потребенната енергия.

2.2.2.6. Електропотребление  за  вентилатори и  помпи



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.

2.2.2.7. Електропотребление  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.

2.2.2.8. Годишна консумация на ел. енергия

Според енергийният баланс направен в доклада, годишната консумация на

електроенергия, от всички използвани електрически уреди в сградата е

Wгод.изчислено= 218 023,63 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.



3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ

3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА

3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

литра/год. Nm
3
/год. kWh/год.

1 2 3 4 5

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 4 943.80

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 699 089.00

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 218 040.00

ОБЩО: 922 072.80

3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)

№

ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕФЕРЕНТНО

kWh/год. kWh/год.

1 492 036.00 285 373.22

2 0 0

3 349 347.00 349 347.00

4 3 343.16 3 343.16

5 14 705.00 14 705.00

6 147 618.84 147 618.84

7 0 0

ОБЩО: 1 007 050.00 800 387.22

1 585 516.0

1964 год.

2015 год.

3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ПОКАЗАТЕЛ РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ

Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление kWh/m
2
.год. 34.0

Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация kWh/m
2
.год. 0,0

Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ kWh/m
2
.год. 41.6

Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане kWh/m
2
.год. 0,0

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление kWh/m
2
.год. 58.6

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация kWh/m
2
.год. 0.0

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ kWh/m
2
.год. 41.6

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане kWh/m
2
.год. 0,0

ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ

ОСВЕТЛЕНИЕ

РАЗНИ

3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА:

Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh)

ОХЛАЖДАНЕ

ВЕНТИЛАЦИЯ

БГВ

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ

СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

3
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4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

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/m
2

 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).

     потребна енергия при актуално състояние /базово/ на сградата
EP = 307,89 kWh/m2г.;

      максимална потребна енергия на сградата по норми

ЕРmax = 363,0 kWh/m2г.;

     минимална потребна енергия по норми  

ЕРmin = 291,0 kWh/m2г.;

За да се определи принадлежността на сградата към определен клас от

скалата на енергопотреблението е необходимо да се сравнят трите енергийни

характеристики. 
Тъй като:

ЕРmin  <  EP  <  ЕРmax 

сградата попада в клас Е от скалата на енергопотреблението, съгласно

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

№10, към чл. 6, ал. 3 .

След реализиране на всички предложени мерки от дългия списък, общият

годишен разход на енергия на сградата ще е в размер на EP = 201,83

kWh/m
2
г.;

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 Е;

  След ЕСМ – клас C.

Сертификат с клас C ще се издаде след едногодишен период на експлоатация

на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки.



5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

Мярка за енергоспестяване  1:  Подмяна на дограма.

1. Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма /включително и тази в сутерена, както

и дограма с лоши параметри/ с нова PVC със стъклопакет от нискоемисионно стъкло

с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m
2
K, с което ще се намалят топлинните

загуби от топлопреминаване.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на дограмата след подмяна на

стъклопакета ще се намали от 2,53 W/m
2
K на 2,04 W/m

2
K.

Общата площ подлежаща на подмяна е 631,86 m
2
, 250 бр.

Мярка за енергоспестяване 2: 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 = 0,035 W/mK, на външни стени

тип 1, тип 3, тип 4, тип 5, тип 6, тип 7, тип 8 и тип 12 на сградата, останалите видове

стени тип 2, тип 9, тип 10, и тип 11 са топлоизолирани и за тях не се предвижда

външна топлоизолация. 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. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на стените след топлоизо лирането

ще се намали от 2,01 W/m
2
K на 0,58 W/m

2
K. 

Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране е 3 461,67 m
2
, като 2

600,24 m
2

е за стените на отопляемият обем, 538,68 m
2

е за стените на надзидите и

322,75 m
2
 е за стените към сутерена.

Мярка за енергоспестяване 3: Топлинно изолиране на покрив

1. Описание на мярката:

Мярката предвижда топлоизолиране покрив – тип 1, който е студен - с подпокривно

пространство и включва полагане на каменна вата с дебелина 100 mm и коефициент

на топлопроводност λ = 0,039 W/mK. Тази топлоизолация ще се положи над

стоманобетоновата плоча. 
Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива след изолирането ще се

намали от 0,95 W/m
2
K на 0,68 W/m

2
K.

Общата площ на покрива подлежащ на топлинно изолиране е 1217,28 m
2
.

Мярка за енергоспестяване 4: 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 0,84 W/m
2
K на 0,75 W/m

2
K.

Общата площ на всички видове подове подлежащи на топлинно изолиране е 120,36

m
2
.

 



5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ

МЕРКИ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

kg/год. Nm
3
/год. kWh/год. лв./год. лв. год. t/год.

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 1931.2

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 348182.2

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 55190.65

405304.00 36 402.58 253 426.03 7.0 146.61

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 47.9

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 8631.88

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 1368.25

10048.01 902.47 9063.11 10.0 3.63

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 143.6

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 25887.9

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 4103.51

30135.00 2706.59 32805.70 12.1 10.90

НЕОБХОДИМИ 

ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА

ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ 

ЕМИСИИ СО2
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

№ НАИМЕНОВАНИЕ№ НАИМЕНОВАНИЕ

Изолация на външни стени1

2 Изолация на под

3 Изолация на покрив

ОБЩО МЯРКА 3

ОБЩО МЯРКА 2

ОБЩО МЯРКА 1
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МЕРКИ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

kg/год. Nm
3
/год. kWh/год. лв./год. лв. год. t/год.

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 648.60

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 116938.39

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 18536.00

136122.99 12 225.95 83 987.50 6.9 49.24

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

5

6

НАИМЕНОВАНИЕ№

4

РЕДУЦИРАНИ 

ЕМИСИИ СО2

№ НАИМЕНОВАНИЕ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ
СРОК НА

ОТКУПУВАНЕ

Подмяна на дограма

Мерки по осветление

НЕОБХОДИМИ 

ИНВЕСТИЦИИ

Мерки по абонатна станция

ОБЩО МЯРКА 6

ОБЩО МЯРКА 5

ОБЩО МЯРКА 4
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МЕРКИ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

kg/год. Nm
3
/год. kWh/год. лв./год. лв. год. t/год.

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

№

7

НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ
НЕОБХОДИМИ 

ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА

ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ 

ЕМИСИИ СО2

Мерки по котелна и отоплителна

инсталация

8

Мерки по прибори 

за измерване, контрол и 

управление

Настройки 

(вкл. "температура с 

понижение")

9

ОБЩО МЯРКА 9

ОБЩО МЯРКА 8

ОБЩО МЯРКА 7

11

Sasho
Rectangle



МЕРКИ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

kg/год. Nm
3
/год. kWh/год. лв./год. лв. год. t/год.

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ДРУГИ (изписва се)

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ

12 Друго

10

11 ВЕИ

Мерки по климатизация

СРОК НА

ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ 

ЕМИСИИ СО2
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НЕОБХОДИМИ 

ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩО МЯРКА 12

ОБЩО МЯРКА 11

ОБЩО МЯРКА 10
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МЕРКИ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

kg/год. Nm
3
/год. kWh/год. лв./год. лв. год. t/год.

1 МАЗУТ

2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

3 ПРОПАН-БУТАН 2 771.30 0.63

4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

5 ПРИРОДЕН ГАЗ

6 ВЪГЛИЩА

7 ТЕЦ 499 640.30 144.9

8 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 79 198.40 64.86

581 610.00 52 237.59 379 282.30 7.3 210.39

MWh/год.

581.61

0.37

6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

ПОДПИС

УПРАВИТЕЛ: 

инж.Чавдар Гигов

(подпис и печат)

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВСИЧКИ МЕРКИ

№

СРОК НА

ОТКУПУВАНЕ

инж.Надя Илиева

инж.Надежда Кирова

ОБЩО МЕРКИ

инж. Соня Цветкова

ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА 

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

(на лицето, извършило обследването)

РЕДУЦИРАНИ 

ЕМИСИИ СО2

НЕОБХОДИМИ 

ИНВЕСТИЦИИ
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ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЯСНЕНИЕ

1 Изолация на външни стени Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .

2 Изолация на под Допълнителна изолация на пода.

3 Изолация на покрив Допълнителна изолация на покрив.

4 Подмяна на дограма Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.

5 Мерки по осветление
Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на 

осветеността, монтиране на система за автоматично управление.

6 Мерки по абонатна станция Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.

7 Мерки по котелна инсталация
Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна 

мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации.

8 Мерки по прибори за измерване, контрол и управление Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.

9 Настройки (вкл. "температура с понижение") Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация и др.

10 Мерки по сградни инсталации
Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи, 

вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.

11 ВЕИ Въвеждане на системи, използващи един от 5-те вида ВЕИ, вкл. термопомпи.

12 Други Ръководство за експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.

Този sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.




