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ДОКЛАД 

ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Енергийното обследване на жилищната сграда е извършено на база договор с Община 

Белово и във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на РБългария. Основната цел на програмата е чрез изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в 

многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

Енергийното обследване е изготвено въз основа на действащата в страната нормативна 

уредба, предоставяща правната и техническа основа относно изискванията за енергийна 

ефективност, а именно: 

o Закон за устройство на територията; 

o 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; 

o Закон за енергетиката. 

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

27/14.04.2015г. и бр. 90/20.11.2015г. 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. 

Енергийното обследване е насочено към анализ на съществуващото ниво на потребление 

на енергия и определяне на възможностите за намаляването му с цел повишаване на 

енергийната ефективност на жилищната сграда. Предвижда се прилагане на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на сградата, насочени към цялостно енергоефективно саниране на 

ограждащите конструкции на сградата, осветление в общите части на сградата, с оглед на 

постигане на оптимални резултати.  

В доклада е направена експертна оценка на:  

1) топлотехническите характеристики и състоянието на ограждащите елементи на 

сградата;  

2)  системите за топлоснабдяване и БГВ;  

3) енергопотреблението на сградата при съществуващото състояние и режим на 

експлоатация; 

4)  потенциала за енергоспестяване;  

5) възможните енергоспестяващи решения за достигане на нормативните изисквания за 
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топлосъхранение и икономия на енергия;  

6)  финансовите показатели на разработените енергоспестяващи мерки; 

7)  екологичния ефект от проекта. 

 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Съгласно климатичното райониране на Република България, гр. Белово принадлежи към 

климатична зона 6 (Южна България - централна част), която се характеризира със следните 

климатични данни:  

 Продължителност на отоплителния сезон е 165 дни, начало – 24 октомври, край – 

06 април; 

 Отоплителните денградуси за климатична зона 6 са DD  =  2400 при  19 оС 

средна температура в сградата; 

 Изчислителната външна температура   – 15 оС.  

 За нуждите на топлотехническите пресмятания са използвани отчетените средномесечни 

температури на външния въздух за населеното място за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 
 

2.1. Описание на сградата 

Предмет на настоящото обследване е Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  

бул. „Освобождение”№ 87, бл. 3, която представлява самостоятелна сграда  с три входа. Сградата 

има шест надземни жилищни етажа и един полувкопан сутеренен етаж с изби. В сградата има 54 

апартамента. Жилищната сграда е построена и въведена в експлоатация през 1970 година. 

Строителната конструкция на сградата е изпълнена от едрогабаритни заводски 

изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи. Фундаменти и 

сутеренните стени са монолитно изпълнение. Строителната конструктивна система е 

безскелетна панелна. Стените са изпълени от стоманобетонови панели с топлоизолационна 

вложка. Подът на първия етаж на сградата е към неотопляем сутерен. Подът на сутерения етаж 

на сградата граничи с терена. Стълбищната клетка във всеки вход е двураменна, с асансьорна 

шахта. Стълбищната клетка заедно с асансьорната шахта излизат над покривната плоча ( има 

асансьорна „кула“ ). Покривната конструкция е двускатен стоманобетонов, двоен вентилиран 

покрив, тип „студен”. Покривната хидроизолация е листова, на битумна основа. Отвеждането 

на дъждовните води е периферно чрез улуци, събирателни казанчета и външно разположени 

водостоци по фасадите. 

Покривната хидроизолация е компрометирана и при обследването са констатирани течове в 

някои помещения.  

Сградата се обитава денонощно. В работните дни се приема редуциран брой на 

жителите, а през почивните дни (събота, неделя, празници) – общия брой жители. Общият 

брой на жителите наброява 118 човека. 
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Данни за обекта 

Сграда (наименование) Многофамилна жилищна сграда 

Адрес гр. Белово бул. "Освобождение" 87, бл. 3 

Тип сграда Жилищна сграда 

Собственост частна  

Година на построяване 1970 

Брой обитатели 118 жители 

График обитатели час/ден График отопление час/ден 

Работни дни, час/ден 14 Работни дни, час/ден 10 

Почивни дни, час/ден 20 Почивни дни, час/ден 16 

 

 План - схема на сградата   

 

 

 

 

 

                 Изгледи на сградата  

                        

 

 

 

              

 

 

Фасада Север     Фасада Изток 

 

 

 

вход

АБВ

входвход
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      Фасада Юг                                                  Фасада Запад 

        2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 

Застроена 
площ Разгъната 

площ 

Отопляема 
площ 

Отопляем обем 
бруто 

Отоляем обем 

Нето 

m
2 

m
2 

m
2 

m
3 

m
3 

581,28 3920,21 3518,0 10202,2 8161,76 

 

2.1.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади: 

Тип Фасади 

№ - С И Ю З 

1 А=…m² 520,22 224,6 458,63 224,6 
 U=…W/m²K 2,45 2,45 2,45 2,45 

2 
А=…m² 48,5 40,10 84,70 40,10 

U=…W/m²K 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 
А=…m² 70,0 8,00 62,19 20,41 

U=…W/m²K 0,54 0,54 0,54 0,54 

4 
А=…m² 65,55 20,41 62,19 20,41 

U=…W/m²K 2,74 2,74 2,74 2,74 

 
Uобщо=…W/m²K 

2.17 

 2.1.3. Строителни и топлофизични  характеристики на пода по типове 

Под 

 
Тип 

Под над 
неотопляем 

партер/сутерен 
Еркер 

№ 1 2 3 

1 
А, m² 564,0 74,0 

U,W/ m²K 1,13 3,16 

2 Uобщо=W/m²K 1,36 
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2.1.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове 

Покрив  

Тип Покрив I тип Покрив II тип Тераси 

№ 1 2 3 4 

1 
А, m² 522,00 42,00 74,00 

U,W/ m²K 1,10 2,97 3,09 

2 Uобщо=W/m²K 1,45 

 

2.1.5. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади. 

Част от външните прозорци на сградата са подменени през последните години и са 

изпълнени от PVC или алуминиеви /с прекъснат термичен мост/ профили с двоен стъклопакет 

от бяло стъкло с дебелина 4 мм. Някои от прилежащите към апартаментите тераси са остъклени 

с метална единична дограма, с PVC или с алуминиева дограма стъклопакет. Топлотехническите 

и оптични характеристики на прозорците и вратите не отговарят на изискванията на Наредба 

№7 / 2004 година за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.  

ТИП С И Ю З Обща 

№ а б А U g n А n А n А n А площ 

  m m m2 W/m2K - бр m2 бр m2 бр m2 бр m2 m2 

1 210 140 2,94 1,92 0,48 21 2,94             61,74 

2 136 140 1,90 1,92 0,48 1 1,90             1,90 

3 187 145 2,71 1,92 0,48 1 2,71             2,71 

4 197 136 2,68 1,92 0,48 1 2,68             2,68 

5 138 140 1,93 1,92 0,48 5 1,93             9,66 

6 68 230 1,56 1,92 0,48 5 1,56             7,82 

7 208 145 3,02 1,92 0,48 2 3,02             6,03 

8 342 165 5,64 1,92 0,48 2 5,64             11,29 

9 197 136 2,68 1,92 0,48 1 2,68             2,68 

10 205 140 2,87 2,63 0,60 15 2,87             43,05 

11 138 140 1,93 2,63 0,60 16 1,93             30,91 

12 63 230 1,45 2,63 0,60 16 1,45             23,18 

13 215 150 3,23 2,63 0,60 1 3,23             3,23 

14 218 150 3,27 2,63 0,60 1 3,27             3,27 

15 215 152 3,27 2,63 0,60 15 3,27             49,02 

16 110 226 2,49 6,66 0,60 3 2,49             7,46 

17 220 225 4,95 6,66 0,60 3 4,95             14,85 

18 360 140 5,04 6,66 0,60 5 5,04             25,20 

19 330 184 6,07 1,92 0,48         2 6,07     12,14 
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20 210 140 2,94 1,92 0,48         2 2,94     5,88 

21 75 235 1,76 1,92 0,48         29 1,76     51,11 

22 200 111 2,22 1,92 0,48         2 2,22     4,44 

23 355 140 4,97 1,92 0,48         1 4,97     4,97 

24 214 175 3,75 1,92 0,48         28 3,75     104,86 

25 220 150 3,30 1,92 0,48         6 3,30     19,80 

26 140 140 1,96 1,92 0,48         1 1,96     1,96 

27 210 140 2,94 2,2 0,56         1 2,94     2,94 

28 160 130 2,08 2,2 0,56         1 2,08     2,08 

29 70 235 1,65 2,2 0,56         1 1,65     1,65 

30 210 140 2,94 2,2 0,56         1 2,94     2,94 

31 214 175 3,75 2,63 0,60         24 3,75     89,88 

32 140 150 2,10 2,63 0,60         6 2,10     12,60 

33 75 235 1,76 2,63 0,60         30 1,76     52,88 

34 220 150 3,30 2,63 0,60         6 3,30     19,80 

35 330 184 6,07 2,63 0,60         2 6,07     12,14 

ОБЩО:   306,68   0,00   402,07   0,00 708,75 
a -  ширина на прозореца,  m 
b - височина на прозореца, m 
A - площ на прозореца, m2 

U - koефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m2K 
g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца  

 

Изглед на фасадите 
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Състояние на врати и прозорци 

 

                

          

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ на ограждащите елементи 

2.2.1.  Външни стени 

Външните стени на сградата са изпълнени с фасадни бетонови панели. Малка част 

от живущите са изпълнили полагане на топлинна изолация с експандиран пенополистирол 

EPS с дебелина б=5 см за апартаментите си.  

В процеса на обследване на сградата бяха обособени четири типа ограждащи външни 

стени. Строителните и топлотехническите  характеристики  на  ограждащите  конструкции  са  

представени  в  долната таблица: 

Стена първи тип 

(фасаден панел) 

Стена втори тип  Стена трети  тип 

(фасаден панел с външна 

топл.изолация) 

Стена четвърти тип 

(стоманобетон,цокъл) 

1 – външна мазилка 
δ1 = 0,02 m 
λ1 = 0,87 W/mK

  
2 – Фасаден бетонов 
панел 

δ2 = 0,20 m 
R = 0,35 m²K/W 

3 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ3 = 0,025 m 
λ3 = 0,70 W/Mk 
 

U = 2,45 Wm2K 

1 – външна мазилка 
δ1 = 0,02 m 
λ1 = 0,87 W/mK

  
2 – Зидария от ИТОНГ 

δ2 = 0,20 m 
λ2 = 0,26 W/mK 

3 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ3 = 0,025 m 
λ3 = 0,70 W/Mk 
 

U =1,00 Wm2K 

1 – външна мазилка 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 – експандиран 
пенополистирол EPS  

δ2 = 0,05 m 
λ2 = 0,035 W/mK 

3 – залепваща мазилка 
δ3 = 0,005 m 
λ3 = 0,93 W/Mk 

4 – външна мазилка 

δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,87 W/mK 

5 – Фасаден бетонов 
панел 

δ5 = 0,20 m 
R = 0,35 m²K/W 

6 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ5 = 0,025 m 
λ5 = 0,70 W/mK 

U = 0,54 W/m2K 

1 – облицовка 
мозайка 

δ1 = 0,02 m 
λ1 = 3,49 

W/mK 
2 – стоманобетон 

δ2 = 0,25 m 
λ2 = 1,63 

W/mK 
3 – вътрешна 
мазилка, шпакловка  

δ3 = 0,025 m 
R = 0,70 

m²K/W 
 

U = 2,74 W/m2K 



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           11/53

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    При създаване на модел на сградата, коефициентите на пренос на топлина чрез 

топлопреминаване през външни стени са завишени с 10%, за да се отчете ефекта на 

топлинните мостове, съгласно чл.11, ал.5 от Наредба №7/2004г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енргия в сгради.  

2.2.2. Покрив 

Покривната конструкция на сградата е два типа: плосък  студен покрив и плосък топъл 

покрив:  

- „студен” покрив - стоманобетонова плоча с битумна хидроизолация, 

въздушно пространство, втора стоманобетонова плоча. 

- „топъл” покрив - стоманобетонова плоча с битумна хидроизолация.  

  

Покривната хидроизолация е в компрометирано състояние, поради което са 

констатирани течове на последния етаж. 
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Основните параметри на покривната конструкция са представени в следната таблица. 

Покрив плосък  първи тип Покрив плосък втори тип Тераси /над отопляем обем/ 

1 – Хидроизолационно фолио  с 
посипка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,17 W/mK 

2 –  Стоманобетонна плоча 
δ2 = 0,13 m 
λ2 = 1,63 W/mK 

3 - Въздушно пространство 
               δ3 = 0,90 m 
4 –  Стоманобетонна плоча 

δ5 = 0,12 m 
λ5 = 1,63 W/mK 

5 – Вътрешна мазилка 
δ6 = 0,015 m 
λ6 = 0,70 W/mK 
 

U = 1.10 W/m2K 

1 – Хидроизолационно фолио с 
посипка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,17 W/mK 

2 –  Стоманобетонна плоча 
δ2 = 0,13 m 
λ2 = 1,63 W/mK 

3 – Вътрешна мазилка 
δ6 = 0,015 m 
λ6 = 0,70 W/mK 
 

U = 2,97 W/m2K 

1 – Теракота 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 

2 – Изравнителна замазка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,87 W/mK 

3 –  Стоманобетонна плоча 
δ3 = 0,15 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Вътрешна мазилка 
δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,70 W/mK 
 

U = 3,09 W/m2K 

подпокривно

пространство

 

 

 

 
 
2.2.3. Под 

Сградата е с един тип подова конструкция. Подът на сутерена е непосредствено върху 

терена. Пресметнат е коефициентът на топлопреминаване на пода към неотопляем сутеренен 

етаж /изби/. За разглежданата подова конструкция е пресметнат общ коефициент на 

топлопреминаване U = 1.13 W/m2K. 

Коефициентът на топлопреминаване U при неотопляем подземен етаж е пресметнат 

по методиката в прил.3 към НАРЕДБА 7/2004 г.  

   Под над неотопляем обем 

/надземен/ 
Еркер 

1 – Теракота 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 

2 – Изравнителна замазка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,93 W/mK 

3 –  Армирана бетонова 
настилка 

δ3= 0,12 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Вътрешна мазилка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,70 W/mK 
 

U = 1,13 W/m2K  

1 – Теракота 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 

2 – Изравнителна замазка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,93 W/mK 

3 –  Стоманобетонна плоча 
δ3= 0,12 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Външна мазилка 
δ3 = 0,02 m 
λ3 = 0,87 W/mK 
 

U = 3,16 W/m2K 
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3. Топлоснабдяване и вентилация: 
3.1. Отопление 

В многофамилната жилищна сграда няма изградена централна отоплителна инсталация. 

Всеки апартамент се отоплява чрез локални отоплителни системи. В някои от апартаментите са 

монтирани печки за твърдо гориво – дърва, в друга част от апартаментите отоплението се 

осъществява чрез ел.уреди /печки, калорифери, ел. отопл. панели/. В малка част от 

апартаментите са монтирани по една или две климатични термопомпени сплит-системи на 

директно изпарение/кондензация на хладилния агент, които се използват за отопление през 

зимата и в преходните периоди (есен, пролет) и малък период през годината за охлаждане. 

Климатичните системи за летния период са отчетени като консуматори на енергия, невлияещи 

на баланса в сградата. 

Основни източници на топлоенергия за сградата са твърдо гориво – дърва и 

електрическа енергия. 

 

 

 

 

    
 
   
 

                
 
 
 

3.2. Битово горещо водоснабдяване  

В сградата няма изградена централна система за БГВ. За нуждите на живущите от битова 

гореща вода във всеки апартамент са монтирани по 1 бр. електрически бойлер с ел.мощност 

N=2.50 kW. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е 118 човека. Специфичното 

количество битова гореща вода е пресметнато на 302 литра/м2 – текущо потребление.  

 

3.3. Студозахранване и климатизация 

Сградата не е климатизирана по проект. Монтираните индивидуални климатизатори се 

използват за отопление през зимата и преходните сезони (пролет, есен). Разходът, реализиран 

през летния период, за периодично краткотрайно охлаждане на помещенията и разходът в 

преходните сезони са отнесени към невлияещите в баланса консуматори. 
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4. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ) 

     Ел. захранването в Сградата /трите входа/ се осъществява от близкият до сградата ТП/ и 

РК Разпределителна Кабелна касета монтирана на фасадата на сградата на "ЕВН 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ. Меренето на ел. 

енергията на отделните апартаменти става през отделни директни монофазни електромери 220V 

5-60A 50Hz, собственост на ЕВН Електроразпределение България, монтирани в Електромерни 

табла в стълбищната площадка до входните врати на трите входа. Общите части и асансьора са 

на отделно мерене. Предвидени са АП 50А /Сектор Потребители/ за апартаментите в таблата. 

                                 
  Главни Разпределителни Ел. Табла /Електромерни/    

 

           
 
АП /Сектор Потребители/ в ГРТ                                       АП /общи части и аснсьор/ в ГРТ 
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Разпределителна Кабелна касета,                        Захранване от ТП в близост до сградата  
монтирана на фасадата 
 

      

4.1. Осветителна уредба 

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

основно с полилеи  и аплици с ЛНЖ /40-100/ W по апартаментите, които на места са подменени 

с енергоспестяващи. В общите коридори пред апартаментите, в стълбищната клетка, както и в 

избения етаж осветителните тела са също ЛНЖ. Във входовете /стълбищната клетка/ и в избите 

на места липсва осветление. В Стълбищата клетка осветлението се управлялва от лихт бутони и 

през СА в ГРТ. Необходимо е да се поставят нови осветителни тела с LED осветление за 

общите помещения на входовете, като се предвиди управлението да е с датчици за движение в 

коридорите в избите или вградени в осветителните тела по стълбищата и пред самите входове. 

                                            Осветителни тела по апартаменти 
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 Осветление в стълбищна клетка и вход              Липсващо осветление  на входна площадка 

             

                   Осветление  и ключ в изби                 Липсва Осветление пред вход 

              

    Режимът на работа на осветлението е 7 часа на ден през зимата и 4 часа на ден през лятото, 

седем дни в седмицата при Wи= 36680  W. Мощността на едновременност е  Редн=2.38W/m²  с 

коефициент  на едновременност  Кедн =0,6 

 

 

Осветление дни часа 

зима 191 7 

лято 164 4 



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           17/53

Тези данни се използват в програмния продукт за модел на сградата. 

Редн.= (Pосв.инст. * tосв.ср.) /(Аux*24)                                Редн.= 2.38 W/m²; 

Където:        Редн  – едновременна мощност, W/ m²; 

                      Росв.инс –мощност на работещите осветителни тела, W; 

                      Аи – отопляема площ, m² 

Състоянието на осветителната инсталация в процентно съотношение е като 50,0% от 
осветителните тела работят, а останалите 50,0% не работят по апартаментите. 

 

4.2. СИЛОВИ КОНСУМАТОРИ 

4.2.1. УРЕДИ, ВЛИЯЕЩИ НА ТОПЛИННИЯ БАЛАНС 

При направения оглед са констатирани няколко групи електроуреди, влияещи на баланса 

с различен режим на работа. Първата група електроуреди включва: персонални компютри, 

портативни CD плеъри, TV и др. Те са с режим на работа съобразно свободното време  на 

живущите в сградата. Втората група електроуреди са консуматори с непрекъсната консумация 

на електроенергия - хладилници. Хладилници има в във всеки използваем апартамент от 

сградата.  

В трета група попадат останалите електроуреди, които са електрически печки и котлони, 

перални, сушилни, кафе машини, микровълнови печки и др. 
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В сградата за БГВ се ползват монтираните електрически бойлери във WC възлите или 

предверия към тях, които са съобразно броя на обитаемите апартаменти.  

                              

 

В голяма част от сградата около 70% в апартаментите се осъществява с печки на твърдо 

гориво. За отопление в останалата 30% част от сградата се използват електроуреди /ел. печки и 

ел. радиатори/, както и климатици /сплит системи/. 
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4.2.2. УРЕДИ, НЕВЛИЯЕЩИ НА ТОПЛИННИЯ БАЛАНС 

Това са: осветлението в сутерените, по терасите и стълбищата, асансьорната уредба и 

климатичните сплит – системи за отопление и охлаждане.  

В сградата има 11 бр. климатични сплит-системи за отопление и охлаждане. 

             

 

Режимът на работа на отделните уреди е различен, като натоварването се увеличава в  

следобедните и вечерните часове. В сградата има и 5 бр. необитаеми апартамента. 

   
4.3. БАЛАНС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
 

  Консумация Общо 
отчетена   Зимен Летен 

Система kWh/год. kWh/год. kWh/год. 
Осветителна уредба 
Апартаменти + 
Стълбище 11937  5857 17 794 
БГВ, ел.бойлери   40 620 
Отопление с ел.енергия   20 580 
Влияещи на баланса    82 018 
Външни уреди и 
Невлияещи на баланса 
/Асансьор  
    

                  
4100 
                                                                                                   

 Климатици   9 456 
 

 

 

 

 

 

 

Приемат се следните коефициенти за едновременност: 

- за влияещи на баланса 82018 х 0,65= 53311,7 kWh/год 

От така изчисления разход на енергия за мощностите и режими на работа се изчислява 

специфичната едновременна мощност, както следва: 

Редн. влияещи = 5,87 W/m2 
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Според енергийния баланс, направен в доклада, годишната консумация на електроенергия от 

всички използвани електрически уреди е: 

Wгод.изчислено = 145 752 kWh.  

Консумацията на енергия е пресметната въз основа на инсталираните мощности на 

електроуредите и режима им на работа, установен от интервютата с живущите в сградата и 

заснемане на място. 

Годишната консумация на електроенергия за сградата по фактури и справки, предоставени 

от ЕВН: 

Wгод. отчетено /общо/ =  145 861 kWh за 2013 г. 

Wгод. отчетено /общо/ =  141 969 kWh за 2014 г. 

Wгод. отчетено /общо/ =  142 516 kWh за 2015 г. 

Разликата между калибрираната годишна консумация и реално изразходваната е в 

допустимите проценти грешка, касаеща целите на обследването. 

Изградено е захранване до 3 бр. ГРТ, захранващи входовете по сградата, с отделни ел. табла. 

От тях радиално се захранват всички апартаментни ел. табла и таблото за асансьорната уредба. 

                                                   

  апартаментни ел. табла 

 

      старо с витлови предпазители                 подменена с нови автоматични предпазители 
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Шалтер с ВП за Аснсьорна Уредба                     Ел. Табло за Асансьор заградено с мрежа 

                          

 
Категорията на сигурност на електрозахранването е III-та. Заплащането на 

електроенергията е двутарифно, с което е отчетена денонощната консумация. Достъп до 

електромера имат служители на местното Електроразпределително дружество. 

За всички помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост 

от категорията на зрителната работа, категорията на работната среда, предназначението на 

помещението. В момента на огледа на сградата осветителната инсталация беше в 

незадоволително състояние.  

Захранването на осветителните уредби е монофазно. Управлението в стълбищата се 

извършва през стълбищен автомат в ГРТ и през лихт бутони по стълбищната площадка.  

Осветителната уредба в по-голямата си част е съставена от електрически крушки с 

нажежаема жичка. 

 

5. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Съгласно климатичното райониране на РБългария, гр. Белово принадлежи към 

климатична зона 6. Климатичните данни за района са следните:  

� Продължителност на отоплителния сезон е 165 дни, начало – 24 октомври, край – 16 
април; 

� Отоплителните денградуси за климатичната зона са DD  =  2400 при  19°С средна 
температура в сградата; 

� Изчислителната външна температура за разглеждания район е  – 15°С.  
Влиянието на външния климат е отчетено, като са използвани реално регистрираните 

температури на въздуха в населеното място, въз основа на които са пресметнати реалните 
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денградуси при средна обемна температура на сградата 19,5°С. 

Анализът на енергопотреблението е извършен на база направени енергийни разходи за  

отопление и електроенергия. Анализирани са 3 последователни години от 2013 до 2015 г. 

Данните са взети от направена справка по първични счетоводни документи. 

   
 Изходни  данни 

 

2013 година 

Месец 

Средно-месечна  
температура на 
външния въздух 

Електроенергия 

Горивo 

Вода 
Дърва 

оС Денгр. kWh лв. м3 kWh m3 

1 2 542,5 20 523 3 819,88       

2 4,1 431,2 14 671 2 739,75       

3 7,1 384,4 13 188 2 393,09       

4 13,2 37,8 13 162 2 281,85       

5 18,9   11 444 1 999,11       

6 21,1   9 175 1 608,34       

7 23,3   8 579 1 500,49       

8 24,3   9 334 1 594,01       

9 18,7   9 188 1 543,22       

10 11,6 63,2 11 426 1 918,18       

11 10,1 282 11 504 1 910,46       

12 2,4 530,1 13 667 2 255,60       

ОБЩО:   2271,2 145 861 25 563,98 189 302400 0 
 

 

 

2014 година 

Месец 

Средно-месечна  
температура на 
външния въздух 

Електроенергия 

Горивo 

Вода 
Дърва 

оС Денгр. kWh лв. м3 kWh m3 

1 4,1 477,4 15 726 2 560,18       

2 6,4 366,8 15 440 2 474,92       

3 9,8 300,7 12 656 2 038,11       

4 12,6 41,4 11 588 1 870,97       

5 16,6   11 682 1 915,01       

6 20,6   10 245 1 680,18       

7 23,4   9 198 1 504,82       

8 24,5   9 024 1 508,06       

9 18,7   9 171 1 536,92       

10 12,9 52,8 10 418 1 815,53       

11 7,3 366 12 855 2 366,70       

12 5,2 443,3 13 966 2 542,66       

ОБЩО:   2048,4 141 969 23 814,06       
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2015 година 

Месец 

Средно-месечна  
температура на 
външния въздух 

Електроенергия 

Горивo 

Вода 
Дърва 

оС Денгр. kWh лв. м3 kWh m3 

1 3,1 508,4 17 717 3 197,28       

2 4,1 431,2 16 190 2 922,91       

3 7,1 384,4 15 300 2 738,42       

4 11,7 46,8 14 286 2 581,84       

5 18,8   10 874 1 976,63       

6 20,6   8 698 1 584,47       

7 25,1   8 257 1 512,41       

8 25,1   8 473 1 536,38       

9 20,9   8 543 1 552,20       

10 13 52 9 428 1 722,28       

11 11,6 237 12 794 2 340,93       

12 5,3 440,2 11 956 2 159,79       

ОБЩО:   2100 142 516 25 825,54     
 

 

Графичното представяне на разхода на енергия на сградата за 2013 - 2015 година е 

илюстрирано на долната фигура. Графиките дават важна информация за управлението на 

топлината в сградата и са базови за процедурата „калибриране на модела”.  

Въз основа на направените констатации от анализа на действителното 

енергопотребление е извършено последващо калибриране на модела на енергопотребление с 

цел установяване на нормализираният разход на енергия, който е базата за сравняване 

на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за икономия на 

енергия. 

При създаването на модел на сградата за еталон е взет разхода на енергия за 2013 г. 

разход на потребна енергия за 2013 г., 2014 г. и за 2015 г. 
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6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 

6.1. Създаване на модел на сградата 

За  нормализиране на годишния разход на енергия и точна оценка на потенциала 

за енергоспестяване е приложено компютърно моделиране и симулиране на обекта чрез 

софтуерния продукт EAB Software.  

Сградата е разгледана, като една топлинна зона. Третирана е като интегрирана 

система, състояща се от:  

� сграден  корпус;  

� енергийни системи;  

� обитатели и режими на обитаване на сградата;  

� локален климат.  

Еталонният годишен разход на енергия е генериран за конкретната сграда, като 

стойностите на  еталонните  характеристики  на  сградните  ограждащи  конструкции  са  

изчислени  спрямо действащите в момента технически  изисквания  на  нормите  за 

енергийни характеристики на сгради.  

 

Като необходимо изискване в процеса на моделното изследване е подготвен  

индивидуален файл, база еталонни данни за разглежданата сграда, представен в екран 

„Настройка еталонни данни”: 
 

 

ЕТАЛОН НА СГРАДАТА 
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Еталонни данни 2015 г. 

                                            

                                                                                         Климатични данни                   



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           27/53

                                                                      

 

                

Ограждащи елементи Север 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           28/53

Ограждащи елементи Изток 
 

 

Ограждащи елементи Юг 

 
   

 
Ограждащи елементи Запад 
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Ограждащи елементи Покрив 
 

 

Ограждащи елементи Под 

 

 

Обобщени данни на геометричните характеристики на ограждащите    елементи на 

сградата: 

 
 

6.2. Калибриране на модела 

 За калибрирането на модела е необходимо намиране на стойности на параметрите 

„кратност на въздухообмен” и „средна температура в сградата”, при които се получава 

специфичен годишен разход на енергия за отопление, равен на избрания референтен от 2013 г. 

            Референтният разход на енергия за отопление е определен по следния начин: 
  

 (Годишен разход за 2013 г.) . (Денградуси по кл. зона база данни)   = Референтен разход   
                  (Денградуси за Белово) . (Отопляема площ) 
DD кл.з = 2482,5  /при 19.5°/               DD Белово   = 2271,2                     A = 3518 m² 

 Годишен разход на енергия за отопление за 2013 година – 327 708 kWh /при гориво 

ел.енергия и дърва/.  
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                                               327708  .  2482,5    =   101.82 kWh/m²y 
                                               2271,2  .  3518 
 

 При стойност на инфилтрацията 0,69 h-1 и средна температура в сградата през 

отопляемия период 13,7оC получаваме специфичен разход на енергия за отопление 101,8 

Wh/m²y.  

                                                      

Калибриране на модела 

6.3. Нормализиране на модела 
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След въвеждане на проектната температура за отопление 19,5оC се получават следните 
резултати за енергопотреблението: 

годишен еталонен разход  – 15,9 kWh/m²y                                            

годишен базов разход  – 175,4 kWh/m²y     

Сравнението показва, че нормализираният разход на енергия за отопление е значително 

по – голям от еталонния. 

 

Нормализиране на модела 

 

6.4. Потенциални мерки за намаляване разходите на енергия 

Предлага се за сградата да се приложат следните енергоспестяващи мероприятия: 

1) Топлоизолиране на външни стени и открити топлинни мостове (тераси, первази и др.) 

с топлоизолационна система базирана на експандиран полистирен – EPS-F 

2) Топлоизолиране на покрива на сградата и полагане на покривна хидроизолация 

3) Подмяна на дограма 

4) Топлоизолиране на пода на сградата към неотопляеми зони 

5) Подмяна на осветителни тела в общи части с ново енергоспестяващо осветление.  
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По Националната програма предстои да се финансира икономически най-ефективния 

пакет от енергоосигуряващи мерки за сградата, с които се постига клас на енергопотребление 

„С“ в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. С 

предписаните мерки се постига изискуемия клас на енергопотребление, поради което не се 

предписват повече мерки. Препоръчва се с цел по-голямо намаляване на енергийните разходи 

за сградата впоследствие да се изпълнят и мерки за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, газифициране на сградата и др.  
 

6.5. Енергоспестяващи мерки по проекта оценка на ефекта: 

По–долу е показана промяната на топлотехническите показатели на ограждащите 

конструкции при симулиране на мерките за енергоспестяване: 

 

Основен екран «Отопление» след оценка на ефекта от ЕСМ 

За нормализирания модел, на сградата и системите за поддържане на микроклимата в 

нея са получени следните резултати от моделирането, след изпълнение на горните процедури: 

� Годишен еталонен разход  на енергия за отопление               15,9 kWh/m2 

� Годишен базов разход на енергия за отопление                    175,4 kWh/m2 

� Годишен разход на енергия за отопление след ЕСМ              28,3 kWh/m2 
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В следващите екрани са показани резултантните топлотехнически характеристики по 

външните ограждащи повърхности, в резултат на симулация в енергийния модел на сградата, 

след ЕСМ. 

 

                                       
                                        Външни стени Север                                                              Външни стени Изток   

 

                                                                                      
                                                  Външни стени Юг                                               Външни стени Запад                    
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                                                                       Покрив       Под 

 
     
 

БГВ 

                                                                                     

 
                                                                Осветление  
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         Други 

 

 

 Целта на ЕСМ е намаляване на годишния специфичен разход на енергия на сградата, 

който удовлетворява изскванията на актуалните наредби.  

 

 
Сравнителна таблица специфичен разход на енергия текущо състояние, базова линия предприети ЕСМ 

мерки 
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Годишен резултат от предприети ЕСМ мерки. 

 
 

 

 
 

Зависимостта между разход на енергия и външна температура е показана в прозорец “ЕТ 

крива”.            

 

 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           37/53

От графиката “Годишно разпределение” може да се придобие представа за разхода на 

енергия и базовата линия. 

 
                                                                                  ЕТ крива 

 
 

 

Годишно разпределение 
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 Топлинни загуби 

 

 

6.6. Класификация на сградата 

След детайлното обследване, анализ се оценяват енергийните характеристики на сградата 

за определяне класа на енергопотребление. 

2015 Параметър Еталон Първична 
Базова 
линия Първ.ен. 

След 
ЕСМ Първ.ен. 

1 Отопл,El 6,34 19.03 69,98 209,95 11,29 33,88 

  Отопл,D 9,56 10,03 105,42 110,69 17,01 17,86 

2 Вентилация             

3 БГВ 19,60 58,80 19,60 58,80 19,60 58,80 

4 Осветлени 10,00 30,00 10,00 30,00 9,80 29,40 

5 Разни 17,70 53,10 17,70 53,10 17,70 53,10 

  Общо 63,30 170,97 222,70 462,54 75,40 193,03 

 
- общ специфичен годишен разход на първична енергия за сградата при базова линия на 

състояние на сградата     

EPбаз = 462,54 kWh/m2 

- общ специфичен годишен разход на първична енергия след ЕСМ на сградата 

EPесм = 193,03 kWh/m2 , 

ЕР - стойност на енергийна характеристика на сградата, общ специфичен разход на първична 
енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по методите, 
определени в Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Стойностите на 
топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и 
ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и 



Обследване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Белово на  бул. „Освобождение”№ 87, бл.3 

по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на Република България“ 

                  “СТЕП“ЕООД  идн.№ 00320/07.12.2011         email: stepltd@abv.bg    тел: 032 623151                                                                           39/53

подготовка на гореща вода за битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към момента 
на извършване на оценката. 

 
Съгласно чл. 6 от Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност  се извършва сравнение 

на еталонните интегрирани енергийни характеристики с действителната интегрирана енергийна 

характеристика на сградата. По – долу са показани определените стойности за EP –специфичен 

годишен разход на първична енергия: 

          EPбаз = 462,54kWh/m2 > 435 kWh/m2 

 Според горния резултат класът на енергопотребление на сградата в текущото 

състояние e клас „G ” 

  Сравнение на EP след изпълнение на ЕСМ мерките: 

191 kWh/m2  ≤  EPесм = 193,03 kWh/m2  ≤  240 kWh/m2 

 
Според горния резултат класът на енергопотребление на сградата след изпълнение 

на ЕСМ ще бъде клас „C”! 

Клас 
Epmin 

kWh/m2 
Epmax 
kWh/m2 

жилищни сгради 

 

A+ < 48 
 

 

A 48 95   
 

B 96 190   
 

C 191 240   
 

D 241 290   
 

E 291 363   
 

F 364 435   
 

G > 435   
 

        

Съгласно приложение 10 към чл. 6 от НАРЕДБА № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради след изпълнение на мерките за енергийна ефективност, сградата ще 

подлежи на издаване на сертификат с клас на енергопотребление „C”. 
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7. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО–ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ 

Технико – икономическата оценка на избраните мерки за спестяване на енергия е 

извършена с помощта на софтуерния продукт ЕНСИ „Финансови изчисления”, по следните 

показатели: 

- необходими инвестиции     (I0)   -  лева; 
- нетни годишни икономии     (B)   – лева/год. 
- срок на откупуване      (PB) - години; 
- срок на изплащане      (PO) - години; 
- вътрешна норма на възвращаемост              (IRR) - %; 
- нетна сегашна стойност     (NPV) -  лева  

 
По – долу са показани екраните от изчисляване на икономическите показатели на 

отделните ЕСМ със специализирания софтуер „ЕНСИ Економи”: 

 

Финансовите изчисления са направени при специфична стойност на ползваната 

електроенергия 0,19 лв./kWh без включен ДДС и стойност на дърва 0,09 лв./kWh без включен 

ДДС по текущи цени към момента на обследване на сградата. 
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Стойности на отделните показатели за единичните мерки за сградата,  общата инвестиция, икономия на енергия и 
пари, срокът на откупуване и на изплащане на въведените енергоспестяващи мерки:  

 

 

7.1. Енергоспестяващи мерки: 

№ 
Наименование на 
ЕСМ 

Съществу
ващо 

положение 

След 
въвеждане     
на мерките 

Икономия 
Анализ 

Инвестиция Печалба 
Срок на 

откупуване 

kWh kWh kWh % лв. без ДДС лв.без ДДС Години 

1 
ЕСМ 1 

Топлоизолиране 

на външни стени 

783446 487522 298924 38,16 213165 35860 5,9 

2 
ЕСМ2 

Топлоизолиране 

на под  

783446 725593 57853 7,38 28222 6940 4,1 

3 
ЕСМ 3 

Топлоизолиране 

на покрив 

783446 711690 71756 9,15 51222 8620 5,9 

4 
ЕСМ4 

Подмяна на 

дограма 

783446 678446 105000 13,40 87782 12610 7,0 

5 
ЕСМ5 

 Осветление 
783446 782697 749 0,10 2414 260 9,3 

 Всичко 783446  534282 68,19 382805 64290 6,0 

 

7.2. Описание на мерките. 

ЕСМ 1 – Монтаж на външна топлоизолация - стени 
По-голяма част от външните стени на сградата не са топлоизолирани, което обуславя 

висок коефициент на топлопреминаване. Само на някои апартаменти има изпълнена 
топлинна изолация EPS с дебелина б=50 мм. Предвижда се топлоизолиране на всички 
външни елементи на сградната конструкция.  
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Описание на мярката 
Предвижда се полагане на външна топлоизолация общо 2926 м² по стени с 

топлоизолационна система, базирана на основен топлоизолационен материал експандиран 
пенополистирол ЕPS–F с δ = 10 см и ЕPS–F с δ = 5 см за стените със съществуваща изолация. 
В обема е включено и полагане на топлинна изолация ЕPS–F, δ = 2 см по страници на 
прозорци и врати – външно, както и топлоизолация -  каменна вата с клас по реакция на огън 
А1 - ивица от 20 см около всички дограми на фасадите съгл. чл.14, ал.15  НАРЕДБА Iз -1971 / 

изм. 2016 г./ и топлоизолиране на носещи конструктивни стоманобетонови елементи на 
сградата, представляващи термични мостове. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в 
подобряване на коефициентите на топлопреминаване от U = 2,45 W/m²K на U = 0,30 W/m²K 
за първи тип, от U = 1,00 W/m²K на U = 0,26 W/m²K за втори тип стени, от U = 0,54 W/m²K 
на U = 0,30 W/m²K за трети тип стени и за четвърти тип стена U = 2,74 W/m²K на U = 0,32 
W/m²K. При монтажа на фасадната топлинна изолация се налага демонтаж на водосточните 
тръби и монтаж на нови водосточни тръби, както и на връзките към тях от отводнителните 
отвори на покривa.  

 
Стена първи тип 

(фасаден панел) 

Стена втори тип 

(ИТОНГ) 

Стена трети тип 

(фасаден панел с 

външна топл.изолация) 

Стена четвърти тип 

(стоманобетон,цокъл 
Стена пети тип 

/ивица от 20 см около 

всички дограми на 

фасадите/ 

СЪГЛ. ЧЛ.14, АЛ.15  

НАРЕДБА Iз -1971 / 

изм. 2016 г./ 
1 – Външна 
минерална мазилка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 - Укрепваща 
армировка: РЕ-
мрежа 
3 – Топлоизолация -  
"ЕPS"-стиропор 

δ2 = 0,10 m 
λ2= 0,035 W/mK 

4 – залепваща 
мазилка 

δ3 = 0,005 m 
      λ3 = 0,93 W/mK 
5 – външна мазилка 

      δ4 = 0,02 m 
      λ4=0,87W/m  
6 – Фасаден бетонов 
панел 

δ5 = 0,20 m 
      R = 0,35 m²K/W 
7 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ6 = 0,025 m 
      λ6 = 0,70 W/mK 

 
U = 0,30 W/m2K 

1 – Външна 
минерална мазилка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 - Укрепваща 
армировка: РЕ-
мрежа 
3 – Топлоизолация -  
"ЕPS"-стиропор 

δ2 = 0,10 m 
λ2= 0,035 W/mK 

4 – залепваща 
мазилка 

δ3 = 0,005 m 
      λ3 = 0,93 W/mK 
5 – външна мазилка 

      δ4 = 0,02 m 
      λ4= 0,87W/mK  
6 – Зидария от 
ИТОНГ 

δ5 = 0,20 m 
       λ5 = 0,026 W/mK 
7 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ6 = 0,025 m 
      λ6 = 0,70 W/mK 

 
U = 0,26 W/m2K 

1 – Външна минерална 
мазилка      

       δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 - Укрепваща 
армировка: РЕ-мрежа 
3 – Топлоизолация -  
"ЕPS"-стиропор 

δ2 = 0,05 m 
λ2=0,035 W/mK 

4 – залепваща мазилка 

      δ3 = 0,005 m 
      λ3 = 0,93 W/mK 
5 – външна мазилка 

       δ4 = 0,01 m 
       λ4 = 0,87 W/mK 
6-  същ.експандиран 
пенополистирол EPS  

 δ5 = 0,05 m 
       λ5 = 0,035 W/mK 
7 – залепваща мазилка 

δ6 = 0,005 m 
       λ6 = 0,93 W/mK5  

8 – външна мазилка 

δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,87 W/mK 

9 – Фасаден бетонов 
панел                                  

          δ7 = 0,20 m 

         R = 0,35 m²K/W 
10 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ8 = 0,025 m 
λ8 = 0,70 W/mK 

U = 0,30 W/m2K 

1 – Външна 
минерална мазилка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 - Укрепваща 
армировка: РЕ-
мрежа 
3 – Топлоизолация -  
"ХPS" 

δ2 = 0,08 m 
λ2 = 0,03 W/mK 

4 – залепваща 
мазилка 

δ3 = 0,005 m 
       λ3 = 0,93 W/mK 
5 - облицовка 
мозайка 

δ1 = 0,02 m 
λ1 = 3,49 W/mK 

6 – стоманобетон 
δ2 = 0,25 m 
λ2 = 1,63 W/mK 

7 – вътрешна 
мазилка, 
шпакловка  

δ3 = 0,025 m 
R = 0,70 m²K/W 

 
U = 0,32 W/m2K 

1 – Външна 
минерална мазилка  

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,87 W/mK 

2 - Укрепваща 
армировка: РЕ-мрежа 
3 – Топлоизолация -  
минерална вата с клас 
по реакция на огън А1 

δ2 = 0,10 m 
λ2=0,045 W/mK 

4 – залепваща 
мазилка 

δ3 = 0,005 m 
       λ3 = 0,93 W/mK 
5 – външна мазилка 

δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,87 W/mK 

6 – Фасаден бетонов 
панел 

δ5 = 0,20 m 
R = 0,35 m²K/W 

7 – Варопясъчна 
мазилка вътрешна, 
шпакловка 

δ6 = 0,025 m 
λ6 = 0,70 W/mK 

 
U = 0,38 W/m2K 
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Калкулация на мярката:. 

  Топлинно изолиране на външни стени - ЕСМ1   

No 
по 

ред 

Описание на допустимите дейности/СМР Ед. 
мярка 

К-во  
общо за 

сградата/ 
блок 

секцията  

Ед. цена 
в лв. 

без ДДС  

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

1 
Очукване и изкърпване външна увредена 
мазилка 

m² 1024,00 6,19 6 338,56 

2 

Полагане на дълбокопроникващ грунд  
преди монтаж на топлоизолационна 
система по фасади и преди полагане на 
мазилка 

m² 2926,00 6,20 18 141,20 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS с дебелина 100 mm и 
коефициент на топлопроводност λ=0,035 
W/mK върху външни стени и парапети 
остъклени балкони (лепило, дюбели и 
армирана със стъклофибърна мрежа  
тънкослойна мазилка) 

m² 1696,00 42,00 71 232,00 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS с дебелина 50 mm и 
коефициент на топлопроводност λ=0,035 
W/mK върху външни стени със 
съществуваща топлоизолация (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна 
мрежа  тънкослойна мазилка) 

m² 94,00 38,00 3 572,00 

5 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS с дебелина 80 mm и 
коефициент на топлопроводност λ=0,03 
W/mK върху цокъл (лепило, дюбели и 
армирана със стъклофибърна мрежа  
тънкослойна мазилка) 

m² 186,00 43,00 7 998,00 

6 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип Минерална вата с дебелина 
100 mm и коефициент на топлопроводност 
λ=0,038 W/mK върху външни стени /ивица 
от 20 см около всички дограми на 
фасадите/ СЪГЛ. ЧЛ.14, АЛ.15  НАРЕДБА Iз 
-1971 / изм. 2016 г./ (лепило, дюбели и 
армирана със стъклофибърна мрежа  
тънкослойна мазилка) 

m² 380,00 43,00 16 340,00 

7 Цветна силикатна екстериорна мазилка m² 2926,00 23,20 67 883,20 

8 
Монтаж топлоизолация с ЕPS, 20 мм по 
страници на прозорци и врати – външно 

m² 570,00 38,00 21660,00 

  Обща цена в лв. без ДДС за ЕСМ1 213164,96 

ЗАБЕЛЕЖКА: Основната мярка трябва да бъде придружена от съпътстващи дейности, 

като премахване на климатични тела от фасада, измазване на липсващи участъци от мазилка и 

други. Тези съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от индикативния 

бюджет, който следва да се  изработи от архитект-проектант. 
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Финансов анализ: 
 

 
 

ЕСМ 2 – Топлоизолиране на пода към неотопляемите зони на сградата 

Съществуващо състояние 
Подът на апартаментите на първия етаж на сградата граничи с неотопляемите  изби на 

сутерена. Не е полагана топлинна изолация, вследствие на което топлининте загуби през 
подовата плоча са големи.  

Описание на мярката 
Предвижда се цялостно топлоизолиране на подовите плочи откъм неотопляемата зона. Ще 

бъде поставена топлинна изолация от експандирани пенополистирол ЕPS с дебелина б=4 см, 
шпакловка и боя. 

Коефициентът на топлопроводност на експандирания пенополистирол ЕPS е 0,040 W/mK. 
При полагане на допълнителния топлоизолационен слой общият коефициент на 
топлопреминаване на подовата конструкция към неотопляеми помещения ще се промени от 
Uоб.=1,61 W/m2K до Uоб.=0,41 W/m2K. 

 

Под над неотопляем обем 

/надземен/ 

Еркер/отопляем обем на 

остъклена тераса 

1 – Теракота 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 
 

2 – Изравнителна замазка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,93 W/mK 

3 – Армирана бетонова 
настилка 

δ3= 0,12 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Вътрешна мазилка 
δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,70 W/mK 

1 – Теракота върху 
цим.лепило 

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 

2 – Изравнителна замазка 
δ3 = 0,02 m 
λ3 = 0,93 W/mK 

3 –  Стоманобетонна плоча 
δ4 = 0,12 m 
λ4 = 1,63 W/mK 

4 – Външна мазилка 
δ5 = 0,02 m 
λ5 = 0,87 W/mK 

5 – Топлоизолация -  "ЕPS"-
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5 – Експандиран 
пенополистирол EPS, 
шпакловка 

δ5 = 0,04 m 
λ5 = 0,04 W/mK 

6 – Вътрешна мазилка 
δ5 = 0,01 m 
λ5 = 0,7 W/mK 
 

U = 0,43 W/m2K  

стиропор 
δ2 = 0,10 m 
λ2 = 0,035 W/mK 

6 – Външна мазилка 
δ5 = 0,01 m 
λ5 = 0,87 W/mK 
 

U = 0,31W/m2K 
 

 

Очаквани капитални вложения за мярката: 

  Топлинно изолиране на под - ЕСМ2   

No 
по 

ред 

Описание на допустимите 
дейности/СМР 

Ед. 
мярка 

К-во  
общо за 

сградата/
блок 

секцията  

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС  

Обща цена в 
лв. без ДДС 

1 

Почистване и предварителна подготовка 
на основата. Доставка и монтаж на 
топлоизолационен материал EPS с 
дебелина 40 mm и коефициент на 
топлопроводност λ=0,04 W/mK  по тавана 
на сутеренния етаж с включена шпакловка 

m² 621,00 39,90 24 777,90 

2 

Доставка и монтаж на топлоизолационен 
материал  ЕPS с дебелина 100 mm и 
коефициент на топлопроводност λ=0,035 
W/mK и екстериорна водоотблъскваща 
мазилка с  по еркерите 

m² 82,00 42,00 3 444,00 

  Обща цена в лв. без ДДС за ЕСМ2 28221,90 

ЗАБЕЛЕЖКА: Основната мярка трябва да бъде придружена от съпътстващи дейности, 

които ще предотвратят компрометирането на новопоставената топлоизолация. Тези 

съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от индикативния бюджет, 

който следва да се изработи от архитект проектант. 

Финансовият анализ на мярката е представен по – долу: 
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ЕСМ 3 – Топлоизолиране на покрива на сградата 

Съществуващо състояние 
Покривът на сградата е два типа „студен“ и „топъл” покрив. Първия тип е таванска 

плоча с греди и втора покривна плоча. Втория тип е с една стоманобетонна плоча /зона 
асансьорни шахти/. По покривната конструкция не е полагана топлинна изолация. 
Състоянието на покривните покрития е незадоволително.  

Описание на мярката 
Предвижда се цялостна подмяна на покритията на покривната конструкция. На първи тип 

покрив във въздушното пространство между двете плочи се предвижда полагане на топлинна 
изолация от плочи от минерална вата с фолио с дебелина б=10 см. За втори тип покрив е 
предвидена  топлинна изолация от екструдиран пенополистирол XPS с дебелина б=10 см. 

Коефициентът на топлопроводност на плочи минерална вата е λ= 0,035 W/mK, а на 
екструдирания пенополистирол XPS е λ = 0,03 W/mK. При полагане на допълнителния 
топлоизолационен слой, общият коефициент на топлопреминаване на покривната конструкция за 
студен покрив ще се промени от U=1,10 W/m2K до U=0,25 W/m2K, а за топъл покрив ще се 
промени от U=2,97 W/m2K до U=0,27 W/m2K. 

 
Покрив плосък  първи тип Покрив плосък втори тип Тераси 

1 – Хидроизолационно фолио          
2 слоя 

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,17 W/mK 

2 – Армирана замазка 
δ2 = 0,04 m 
λ2 = 0,87 W/mK 

3 – Хидроизолационно фолио с 
посипка /съществуващи/ 

δ3 = 0,01 m 
λ3 = 0,17 W/mK 

4 –  Стоманобетонна плоча 
δ4 = 0,13 m 
λ4 = 1,63 W/mK 

5 - Въздушно пространство 
               δ5 = 0,90 m 
6 – Топлоизолация плочи 
минерална вата с фолио 
               δ6 = 0,10 m 

λ6 = 0,035 W/mK 
8 –  Стоманобетонна плоча 

δ8= 0,12m 
λ8 = 1,63 W/mK 

9 – Вътрешна мазилка 
δ9 = 0,015 m 
λ9 = 0,70 W/mK 

U = 0,25 W/m2K 

1 – Хидроизолационно фолио          
2 слоя 

δ1 = 0,01 m 
λ1 = 0,17 W/mK 

2 – Топлоизолация XPS  
δ3 = 0,10 m 
λ3 = 0,03 W/mK 

3 –  Стоманобетонна плоча 
δ3 = 0,13 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Вътрешна мазилка 
δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,70 W/mK 
 

U = 0,27W/m2K 
 

1 – Теракота върху цим.лепило 
δ1 = 0,01 m 
λ1 = 1,05 W/mK 

2 – Изравнителна замазка 
δ2 = 0,02 m 
λ2 = 0,87 W/mK 

3 –  Стоманобетонна плоча 
δ3 = 0,15 m 
λ3 = 1,63 W/mK 

4 – Вътрешна мазилка 
δ4 = 0,02 m 
λ4 = 0,70 W/mK 

5 – Топлоизолация -  "ЕPS"-
стиропор/ 

δ5 = 0,10 m 
              λ5 = 0,035 W/mK  
6 – Вътрешна мазилка 

δ6 = 0,01 m 
λ6 = 0,70 W/mK 
 

U = 0,31W/m2K 
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Калкулация на мярката: 

  Топлинно изолиране на покривна конструкция - ЕСМ 3   

No 
по 

ред 

Описание на допустимите дейности/СМР Ед. 
мярка 

К-во  
общо за 

сградата/
блок 

секцията  

Ед. цена 
в лв. 

без ДДС  

Обща цена в 
лв. без ДДС 

1 

Почистване на покрива от старата 
хидроизолация и демонтаж на ламаринени 
обшивки. Доставка и монтаж на 
топлоизолационен материал XPS с дебелина 
100 mm и коефициент на топлопроводност 
λ=0,03 W/mK, направа на армирана 
циментова замазка, полагане на паро и 
хидроизолация върху покривните плочи на 
асансьорните шахти 

m² 82,00 53,90 4 419,80 

2 

Почистване на покрива от старата 
хидроизолация и демонтаж на ламаринени 
обшивки. Полагане на хидроизолация върху 
покривните плочи 

m² 575,00 28.30 16 272,50 

3 

Почистване на подпокривно пространство. 
Доставка и монтаж пароизолация, 
тополоизолационни плочи от минерална вата 
с фолио и дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  
λ=0,035W/mK и полагане на пародренажна 
мушама  в подпокривно пространство на 
сградата. 

m² 575,00 42,00 24 150,00 

4 

Подготовка на основата. Полагане на 
битумна хидроизолация. Доставка и монтаж 
на тополоизолационна система тип EPS с 
дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност λ=0,035 W/mK  и 
гипсокартон по тавана на остъклените тераси 
нанасяне на подходяща мазилка и боя. 

m² 98,00 65,10 6 379,80 

  Обща цена в лв. без ДДС за ЕСМ3 51 222,10 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Основната мярка трябва да бъде придружена от съпътстващи дейности, 

като обръщане на страници, поставяне на вътрешни и външни первази и други. Тези 

съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от индикативния бюджет, 

който следва да се  изработи от архитект-проектант. 
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Финансов анализ: 
 

 

ЕСМ 4 – Подмяна на дограмата   

Съществуващо състояние 
В сградата през последните години е извършена частична подмяна на външните 

прозорци на сградата и са подменени с PVC или алуминиеви /с прекъснат термичен мост/ 
профили с двоен стъклопакет от бяло стъкло с дебелина 4 мм. Някои от прилежащите към 
апартаментите тераси са остъклени с метална единична дограма, с PVC или с алуминиева 
дограма стъклопакет. Старата дограма е в лошо състояние, с фуги и предполага големи загуби 
на топлина от топлопреминаване и инфилтрация.  

 
Описание на мярката 
Предвижда се подмяна на 437 м2 съществуваща стара дървена, метална дограма, както 

и на AL-дограма с ниски топлотехнически показатели с нова от PVC-профили със двоен 
стъклопакет  и общ коефициент на топлопреминаване U = 1,40 W/m2K. За неотопляемите зони е 
предвидена дограма с PVC-профили с двоен стъклопакет и общ коефициент на 
топлопреминаване U = 1,70 W/m2K. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в 
намаляване на коефициента на топлопреминаване през прозорците от Uоб = 2,65 W/m2K до 
Uоб = 1,63 W/m2K, както и нормализиране на коефициента на инфилтрация до референтна 
стойност. Корекцията на U стойността [W/m2K] след ЕСМ е нанесена за всички фасади на 
сградата.  
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  Подмяна на дограма по апартаменти - ЕСМ4   

No 
по 
ре
д 

Описание на допустимите дейности/СМР Ед. 
мярка 

К-во  
общо за 

сградата/
блок 

секцията  

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС  

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

1 
Демонтаж на съществуващи стари прозорци и 
витрини - метална единично остъклена, 
дървена дограма и AL 

m² 437,00 3,50 1 529,50 

2 

Доставка и монтаж на PVC-профили с двоен 
стъклопакет с коефициент на 
топлопреминаване 1,40 W/mK за дограмата на 
отопляемите площи и Доставка и монтаж на 
PVC-профили с двоен стъклопакет с 
коефициент на топлопреминаване 1,70 W/mK за 
дограмата на сутерена и др. неотопляеми 
площи на сградата. 

m² 415,25 175.50 72876,38 

3 

Доставка и монтаж на входни врати от AL 
дограма с прекъснат термомост и стъклопакет 
24 mm, с коефициент на топлопреминаване 
2,00 W/mK или метални входни врати с с 
коефициент на топлопреминаване 2,00 W/mK с 
предвидена пощенска кутия за всеки 
апартамент - 3 броя 

m² 21,75 280,00 6 090,00 

4 
Демонтаж външни и вътрешни подпрозоречни 
первази 

m' 410,00 2,60 1 066,00 

5 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 410,00 14,00 5 740,00 

6 

Доставка и монтаж на автомат за затваряне на 

външна врата бр 3 160,00 480,00 

  Обща цена в лв. без ДДС за ЕСМ4 87 781,88 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Основната мярка трябва да бъде придружена от съпътстващи дейности, 

които ще предотвратят компрометирането на новопоставената топлоизолация (подмяна на 

хидроизолация и други). Тези съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от 

индикативния бюджет, който следва да се изработи от архитект-проектант. 
 

 

Финансовият анализ на мярката е представен по – долу: 
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ЕСМ 5 – Подмяна на осветителни тела с ново енергоспестяващо осветление 

Съществуващо състояние 

Осветлението в общите части на сградата (коридори пред апартаменти, коридори в 
избени етажи, стълбищна клетка) е изпълнено с лампи с нажежаема жичка с открити 
осветителни тела. На места липсват осветителни тела и крушки.  

Описание на мярката 

Предвижда се подмяна на 100%  на осветителните тела в общите части от нажежаема 
жичка (коридори в избени етажи, стълбищна клетка и пред входовете) с енергоспестяващи 
светодиодни осветителни тела с мощност 9W.  

Очакваната икономия на енергия от осветление в общите части е отразено в модела – от 
Редн=2.38 W/m² спада до Редн=2.15W/m².   

Въведените мерки биха довели до нормалната осветеност в помещенията за сметка на 
по-ниска консумация на електроенергия.   
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Подмяна на осветителни тела с ново енергоспестяващо осветление  - ЕСМ5 

No 
по 

ред 

Описание на допустимите 
дейности/СМР 

Ед. 
мярка 

К-во  
общо за 

сградата/блок 
секцията  

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС  

Обща цена в 
лв. без ДДС 

1 
демoнтаж на лампи с нажежаема жичка с 
мощност 40 /100 W 

бр. 68,00 0,50 34,00 

2 
Доставка и монтаж на светодидни LED 
осветителни тела с мощност 9W IP44 с 
датчици за движение 

бр. 68,00 35,00 2 380,00 

  Обща цена в лв. без ДДС за ЕСМ2 2414,00 

 
 

Забележки: 1. Осветителните тела трябва да бъдат с нужните сертификати от производителя 

и да съответстват на изискуемите стандарти. 

2. Да се спазва цветната температура на лампите спрямо вида на помещенията, където ще се 

заменят /топло бяла –до 2700К/ и /бяла- над 4000 К/, както и да се съблюдава и светлинният поток, 

който трябва да е над 800 Lum и да са с цокъл Е27 за 220V при подмяна само на осветителя 

3. Основната мярка трябва да бъде придружена от съпътстващи дейности, като подмяна на 

счупени ключове и плафониери, ремонт на ел. инсталация, подмяна на мълниезащитна и заземителна 

уредби, домофонна уредба+ел. брава. Тези съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени 

от индикативния бюджет, който следва да се изработи от проектант. 

 

Финансов анализ: 
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7.3. Заключение. 

Извършеното енергийно обследване показва, че в текущото състояние на сградата не е 

възможно осигуряване на минимално изискуемите санитарно – хигиенни норми за топлинен 

комфорт, което е резултат от: 

- Ниски топлотехнически характеристики на по-голямата част от сградните 

ограждащи конструкции и елементи; 

- Ниски енергийни характеристики на монтираните осветителни тела и др. 

ел.съоръжения. 

Предписаните вследствие на обследването и анализ ЕСМ показват, че са икономически 

рентабилни, предвид постигнатите срокове на изплащане и откупуване. 

При изпълнение на предписаните енергоспестяващите мерки ще се осигури нормативен 

топлинен комфорт, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда 

с оптимизиран разход на енергия. 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за 

отопление до 68,19 %, което се равнява на 534282 kWh/година с екологичен еквивалент 147,73 

тона спестени емисии  CO2. 

От спестените енергийни разходи, вредните емисии в атмосферата ще бъдат намалени 

със 147,73 t  СО2 / годишно, спрямо нормализирания разход на енергия. 

За реализиране на проекта са необходими финансови средства в размер на  382805 лв. 

без включен ДДС, в резултат на което се реализира икономия на парични средства в размер на 

64290 лв.без ДДС/годишно, при прост срок на откупуване на инвестицията 6,0 години. 

Към настоящия момент интегрираната енергийна характеристика на сградата отговаря 

на клас на енергопотребление – „G”. 
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След изпълнение на всички предложени енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ сградата ще 

отговаря на изискванията за клас на енергопотребление „C”. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички 

случаи на извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, текущ ремонт на 

инсталации на сградата или преустройството й, водещи до подобряване на цялостните 

енергийни характеристики. 

 

7.4. Оценка на екологичния ефект на изпълнените мерки: 

Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки 

ЕСМ Мярка Икономия  
Еталон екологичен 

еквивалент        
Спестени емисии 

    kWh  gCO2 / kWh t 

ЕСМ 1 Топлоизолация стени 
 

298924  
819 
43 

73.42 
9.00 

ЕСМ 2 Топлоизолация под 
 

57853  
819 
43 

14.21 
1.74 

ЕСМ 3 Топлоизолация покрив 
 

71756  
819 
43 

17.63 
2.16 

ЕСМ 4 Подмяна на дограма 
 

105000  
819 
43 

25.80 
3.16 

ЕСМ 5 Осветление 
 

749  
819 

 
0,61 

Общо спестени емисии СО2: 147.73 

   

8.   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 енергийния мониторинг 

се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно  ниво. 

Анализът на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, 

подръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях. 

 

 

Управител: 
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