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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сградата на ОДЗ №48 „Братя Грим ” са изготвени въз основа действащата в 

страната нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа на 

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., изменение от 27.10.2009 г. на МРРБ 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. 

На основание на ЗЕЕ и Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 

и издаване на сертификати и категории на сградите и Наредба № РД-16-1058 от 

2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградите. 

Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация 

на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба 

№5 от 2005 г. към ЗЕ. 

Целта на проведеното обследване за енергийна ефективност е да се направи 

анализ на енергопотреблението на разглежданата сграда, да се предвидят 

конкретни мерки, водещи до намаляване на това енергопотребление при 

запазване или възстановяване комфорта на обитаване.  

В доклада е направена експертна оценка на: 

 топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата; 

 системите за топлоснабдяване и отопление; 

 енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и 

режими на експлоатация 
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Нормативна база 
 
1. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, “Закон за 

енергийна ефективност”; 

2. МРРБ “Закон за устройство на територията”; 

3. Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. За условията и реда за 

извършване на обследването за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 

характеристики и категориите сертификати; 

4. Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. За показателите за 

разход на енергия и енергийните характеристики на сградите; 

5. Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия; 

6. Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обнародвана в ДВ, 

бр.5 от 14.01.2005 г. изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; 

7. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

“Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в 

сгради”, БСА 11/2005г.; 

8. Технически университет – София, “Ръководство за обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 

г.; 

9. Технически университет – София, “Ръководство за изчисляване на 

годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г./в 

съответствие с Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия 

в сгради./ 
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2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 
 

 2.1.Основни климатични данни за района 
  
 

 
 
 

         Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № 

РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, гр. София принадлежи към Климатична 

зона 7, която се характеризира със следните климатични данни: 

 Надморска височина 500 m; 

 Продължителност на отоплителния сезон е 190 дни,      

                   начало: 15 октомври, край: 23 април 

 Отоплителни денградуси – 2900 при 20˚С средна температура в сградата; 

 Изчислителната външна температура: (-16)˚ С. 
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2.2. Описание на сградата 

         Сградата на  ОДЗ №48 “Братя Грим” се намира в УПИ-І, кв.890, м. “Захарна 
фабрика-юг”, в имот между  ул. “Марин Д. Христов”,ул.”Памир”, ул.”ген.Георги 
С.Тодоров” и ул.”Янулка Хр.Янева” ж.к.Фондови жилища, р-н “Сердика”, гр. 

София. Детското заведение е открито през месец юли 1980 г.  
         В сградата на детската градина се провеждат занимания с 308 деца. 

Персоналът към момента на обследването  възлиза  на  53 човека.  
         Детският комплекс е изграден съгласно проект на КИПП 

„Софстройпрект”,гр.София. Наличната документация   е заверена от дирекция 
„Архитектура и благоустройство” на дата 17.10.1978г. За сградата е издадено 
разрешение за строеж (позволителен билет) №541/17.10.1978г.  

         Сградите представляват композиция от две тела, разместени едно спрямо 
друго. Блоковете/секциите/ са със сигнатура: блокове ”2М”-двуетежно, ”3м”-

триетажно, общ сутеренен етаж със самостоятелни входове. В триетажната секция 
е стопански блок, като в него е поместена самостоятелна кухня и складове за 
продукти, пералния тракт и техническите помещения. В него са административно - 

обслужващ блок, в който са поместени административните помещения и плувен 
басейн. 

         ОДЗ№48 представлява масивна, свободностояща, сграда със сутерен, от  
двуетажна и триетажна секции (монолитна стоманобетонна конструкция  на 
фундаменти) и монтажни елементи - стенни калканни панели, фасадни панели, 

панели средни, корнизни калканни панели, корнизни фасадни панели, стълбищни 
греди, стълбищни плочи, стъпала.  

         Покривите на сградите са плоски, „Студен покрив” –94см. и топлоизолация 
керамзит, като върху покривните елементи е изпълнена рулонна хидроизолация.  
        Външните стени са фасадни панели, отвън с пръскана  циментова мазилка с 

бяло мраморна брашна, а отвътре шпакловани и финиш, съгласно 
предназначението на помещенията - боя или фаянс. 

         Подове - етажните и покривните плочи са изпълнени от подови  панели.  
         Фасадната дограма е подменена с РVС прозорци и балконска врата  със 
стъклопакети и  входни врати от АL профили в комбинация от плътни и остъклени 

участъци. Метална и еднокатна е вратата на абонатната станция. Само фасадната 
дограма на първия етаж от блок „2М”  е старата дървена, слепена дограма, 

монтирана по време на строителството на сградата.  
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Изгледи на сградата 
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СИТУАЦИЯ 

 

  
   

 
 

     
2.2.1.  Геометрични характеристики на сградата 
 

Обобщени строителни характеристики на сградата 

Разгъната площ        
m2 

Отопляема площ                      
m2                   

Отопляем брутен обем      
m3 

Отопляем нетен обем           
m3 

4 581,65 3 012,32 8 615,24 6 892,19 

 

 

 

2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади 
 

Тип U 
W/(m2K) 

С СИ И ЮИ Ю ЮЗ З СЗ Обща 
площ,  m2 

Площ, m2 

1 1,49  493.06  240.81  508.64  502.61 1 697,77 

2 2.11  96.70  48.40  48.43  96.70 290.23 

3           

   Обща площ:          1 997  
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2.2.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове 
 

Вид Тип A                
m2 

U                
W/(m2K 

Под, граничещ с външен въздух    

   

Под над отопляеми помещения сутерен    

   

Под върху земя 1 932,19 0,51 

   

Под над неотопляеми помещения сутерен 2 342 0,88 

                                                                      Обща площ:  1 274,19 

              
                         
2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове 

Характеристики по типове A 

m2 

U 

W/(m2K) № δвс 

m 

Gr Pr εk λекв 
W/(mK) 

1      1 143,2 1.16 

2        

  Обща площ:  1 143,2  
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2.2.4.  Строителни и топлофизични характеристики на прозорците, витрини, комбинации от врати и 
прозорци/витрини/ по фасади 

 
При извършения оглед на сградата се установи, че прозорците са четиринадесет типа от три вида, съгласно материала 

от който са изработени – РVС прозорци и балконски врати със стъклопакет (U = 1,70 W/m2K) , Алуминиеви врати в 

комбинация с остъклени части (U = 2,00 W/m2K) , дървени-слепени прозорци с (U = 2,63 W/m2K),. 
  

 
 

Размери и топлотехнически характеристики на прозорците и вратите и  

разположението им по фасади 

    

ТИП ЮИ СЗ ЮЗ СИ 
Обобщени 

Общ 

№ 

a b A U g n A n A n A n A A Рбр.отвор брой периметър 

m m m2 W/m2K - бр m2 бр m2 бр m2 бр m2 m2 m1 бр. страници 

1 1,2 1,2   1,44   1,7 0,57   2 2,88     2.88 4.8 2 9.6 

2 2,1 1,4 2,94   1,7 0,57   21 61,74   7 20,58 82.32 7 28 196 

3 3,0 1,4 4,20   1,7 0,57 21 88,2 15 63,00 3 12,6   163.80 8.8 39 343.2 

4 1,2 2,2 2,64   1,7 0,57   4 10,56   2 5,28 15.84 6.8 6 40.8 

5 1,2 0,6 0,72   1,7 0,57 2 1,2 6 4,32     5.52 3.6 6 21.6 

6 1,2 0,9 1,08   1,7 0,57 12 12,96 5 5,40     18.36 4.2 17 21 

7 3,0 1,7 5,1   1,7 0,57     1 5,1   5.1 9.4 1 9.4 

8 1,2 1,8 2,16   1,7 0,57 14 30,24       30.24 6 14 84 

9 2,3 0,9 2,07   1,7 0,57 16 33,12   4 8,28   41,4 6.4 20 128 

10 2,7 1.8 4,86   1,7 0,57     1 4,86 3 14,58 19.44 9 4 36 

11 0,6 0,6 0,36   1,7 0,57     6 2,16   2.16 2.4 6 14.4 

12 1,2 2,0 2,4   1,7 0,57       2 4,8 4.8 6.4 2 12.8 

13 0,9 2,0 1,8  1,7 0,57       1 1,8 1.8 5.8 1 5.8 

14 1,6 2,2 3,96  2,0 0,54   3 11,88   1 3,96 15.84 7.6 4 30.4 
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15 1,2 1,2   1,44  2,63 0,51   2 2,88   2  2.88 2.8 4 11.2 

16 2,1 1,4 2,94  2,63 0,51   3 8,82   4 11,86 20.58 7 7 49 

17 1,2 2,2 2,64  2,63 0,51   1 2,64     2.64 6.8 1 6.8 

18 3,0 1,7 5,1  2,63 0,51 1 5,1   1 5,1   10.20 7.4 2 14.8 

19 3,0 1,4 4,20  2,63 0,51 3 12,6   3 12,6   25.20 8.8 6 52.8 

21 1,2 1,8 2,16  2,63 0,51 2 4,32       4.32 6 2 12 

22 2,3 0,9 2,07  2,63 0,51 2 4,14       4.14 8.4 2 16.8 

23 2,7 1.8 4,86  2,63 0,51     1 4,86    9 1 9 

Общо прозорци и врати: 70 187,72 62 174,12 16 59,7 22 62,86 484,40 144.4 163 1125.4 
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3. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

3.1. Прозорци и външни врати 

ТИП 1(6 броя)                                             

     
     
 
     
     
    1,20 
     
     
     
     
  0,85   

 

1,20 

 
  

 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-2бр.(поз.1) 
A = 1.44 m2 
U = 1,7 W/(m2K)      
g = 0,57 
ДЪРВЕН СЛЕПЕН ПРОЗОРЕЦ-

4бр.(поз.15) 
A = 1.44 m2 

U = 2,63 W/(m2K)      
g = 0,51 

 

ТИП 2(35 броя)                                             

 
 
      

       

       

       

       

       

       

      1,40 

       

       

       

       

       

       

       
 
       

       

   2,1    

       
 

 
 
 
 

 
 

ДЪРВЕН  ПРОЗОРЕЦ- 
7бр.(поз.16) 
A = 2,94 m2 
U = 2,63 W/(m2K)  

g = 0,51 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-
28бр.(поз.2) 
A = 2,94m2 
1,7 W/(m2K)  
g = 0.57 
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ТИП 3(30 броя)                                             

 
 
      

       

       

       

       

       

       

      1,40 

       

       

       

       

       

       

       
 
       

       

   3,00    

       
 

 
 

 
 
 
 
ДЪРВЕН  ПРОЗОРЕЦ 
6бр.(поз.19) 
A = 4,20 m2 

U = 2,63 W/(m2K)  
g = 0,51 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-
24бр.(поз.3) 

 

A = 4,20m2 

U = 1,7 W/(m2K)  
g = 0.57 

 

 
 

ТИП 4(6 броя)                                            

 

 
     

     

     

     

     

     

    1,20 

     

     

     

     

     

     

  2,22   
 

 
 

 

 
 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.4) 
A = 2,64 m2 
U = 1,70 W/(m2K)      
g = 0,57 
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ТИП 5 (6 броя)                                             

 
   

   

   

   

   

  1,20 

   

   

   

   

   

   

 0.60  

   
 

 
 
 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.5)  

 

A = 0,72m2 

1,7 W/(m2K)  
g = 0.57 
 

 

ТИП 6 (17 броя)                                             

 
   

   

   

   

   

  1,20 

   

   

   

   

   

   

 0.90  

   
 

 
 
 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.6) 
 

A = 1,08m2 

1,7 W/(m2K)  

g = 0.57 
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ТИП 7(3 броя)                                             

 
 
      

       

       

       

       

       

       

      1,70 

       

       

       

       

       

       

       
 
       

       

   3,00    

       
 

 
 
 
 
 
 

ДЪРВЕН  ПРОЗОРЕЦ 

2бр.(поз.18) 
A = 5,10 m2 
U = 2,63 W/(m2K)  
g = 0,51 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-

1бр.(поз.7) 

A = 5,10m2 

1,7 W/(m2K)  
g = 0.57 
 

 

 

ТИП 8(14 броя)                                             

     

     

 
  

 

  

  

  

  

  

 1,20 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
    

     

 
 
 
 

 
PVC ПРОЗОРЕЦ-12бр.(поз.8) 
A =2.16 m2 
U =1,70 W/(m2K)      
g = 0,57 
 
ДЪРВЕН  ПРОЗОРЕЦ-2бр.(поз.21) 

A = 2,16 m2 

U = 2,63 W/(m2K)  

g = 0.51 
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  1,80   
 

 

 

 

ТИП 9  (18 броя) 

    
 
    

    
 

  

 

 

    

    

   2,30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 0.90   
 

 
 
 

 
 АЛУМИНИЕВА ВРАТА -16бр.(поз.9) 
A = 2,07 m2 
U = 2,00 W/(m2K) 

g = 0,54 
 
 

 ДЪРВЕНА ВРАТА -2бр.(поз.22) 
A = 2,07 m2 
U = 2,63 W/(m2K) 
g = 0,51 
 

 

ТИП 10(5броя)                                            

 

 
     

     

     

     

     

     

    1,80 

     

     

     

     

     

     

  2,70   
 

 
 
 
ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ-1бр.(поз.23) 
A =  4,86 m2 

U = 2,63 W/(m2K)      
g = 0,51 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-4бр.(поз.10) 
A =  4,86 m2 

U = 1,70 W/(m2K)      

g = 0,57 
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ТИП 11(6 броя)                                             

     
     
 
     
     
    0,60 
     
     
     
     
  0,85   

 

0,60 

 
  
 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ-6бр.(поз.11) 

A = 0,36 m2 
U = 1,7 W/(m2K)      
g = 0,57 

 

ТИП 12(2 броя)                                            

 

 
     

     

     

     

     

     

    1,20 

     

     

     

     

     

     

  2,00   
 

 

 
 
 
 
 
PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.12) 
A = 2,40 m2 

U = 1,70 W/(m2K)      
g = 0,57 

 

ТИП 13(1 брой)                                            

 
   

   

   

   

   

  2,00 

 

 
 
 
РVС ПРОЗОРЕЦ (поз.13) 
A = 2,4 m2 
U = 1,70 W/(m2K)  
g = 0.57 
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 0.90  

   
 

 

 

ТИП 14(4 броя)                                            

 

 
     

     

     

     

     

     

    1,60 

     

     

     

     

     

     

  2,20   
 

 
 
 

 
 

 
PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.14) 
A = 3,96 m2 
U = 1,70 W/(m2K)      
g = 0,57 

 
 

3.2. Външни стени  
          Външните стени на сградата са: 

 Тип №1 - сглобяеми,  стоманобетонови калканни елементи/панели/,  от 
вън с изпълнена пръскана мазилка , а от вътре с гипсова шпакловка и финиш от 
боя.  

 Тип №2 - бетонни стени /сутеренни/ от кота ±0,00 до основи, с дебелина 
на бетона 35см., от вън с мита мозайка /бучарда/,а от вътре с гипсова  мазилка и 

финиш съгласно предназначението на помещенията. 
 
 3.3. Прозорци и външни врати        

По размер фасадната дограма е четиринадесет типа. И взависимост от 

материала на изработка са три вида – РVС прозорци и балконски врати със 
стъклопакет (U = 1,70 W/m2K) , Алуминиеви врати в комбинация с 

остъклени части  (U = 2,00 W/m2K), дървени слепени прозорци и врати с 
(U = 2,63 W/m2K. 

 

3.4. Покрив 

         Покривите са с въздушен слой 95см., от панели. Предвижда се полагане на 
топлоизолация. 

         Покривите не отговарят на изискванията на „Строителни норми и правила”, 
тъй като коефициентът на топлопреминаване е по-малък от нормативния, 

съгласно приложенията.Паради дългият престой на керамзита и неговата 
компромитираност  не се отчита като топлоизолация. 
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3.5. Под 
         Сградата е със сутерен 1,40м. под земята. Подът на първия етаж не е 

топлоизолиран.  
         Подовете са от два типа -  под върху земя и под върху неотопляем сутерен 
            Подовете не отговарят на изискванията на „Строителни норми и правила”, 

тъй като коефициентът на топлопреминаване е по-малък от нормативния за 
2009г. 

 
 
 

 
4.ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

 
4.1.Отопление 
         Входните данни се отнасят до избора на климатичния район, типа на 

сградата , режима на  използване и характеристика на ограждащите елементи. 
         Топлинните загуби на сградата са изчислени при стандартни външни 

условия, отговарящи на климатична зона 7 и климатични данни за гр. София.   
         Топлозахранването е централизирано. Свързването на вътрешния 
отоплителен кръг с топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД е 

посредством   абонатната станция с мощност 450 /175 квт. Съществуващата АС е 
сменена на 10.11.2011г с такава с пластинчати топлообменници. Схемата на 

присъединяване е индиректна . Циркулацията на топлоносителя в отоплителния 
кръг е с помпа с електронно регулиране на оборотите . За подгряване на водата 
за БГВ се монтиран пластинчат топлообменник и циркулационна помпа. 

Абонатната станция и е окомплектована с всички необходими автоматични 
регулатори, съгласно изискванията на „Топлофикация София” ЕАД. Топлинната 

мощност на АС се регулира автоматично в зависимост от външната температура и 
реалните потребности на сградата  с помощта на микропороцесорен контролер и 

изпълнителен орган – трипътен мотор вентил. Изразходваното количество 
топлина се измерва от монтирания топломер в АС.  Топлоносителят е с 
температура  90/70˚. Разпределителна мрежа е  монтирана по тавана на 

помещенията,изолацията е със стъклена вата и не е в добро състояние.  
Използват се старите колектори, които не са добре топлинно изолирани . 

Спирателната арматура не е подменена. Топлинните разширения на 
инсталацията се поемат от затворен разширителен съд с обем 250л. Тръбната 
инсталация за БГВ е подменена само частично. 

        Енергийните характеристики при моделното изследване са симулирани и 
изчислени за следните състояния на сградата и  на енергийните инсталации: 

 
4.2. Отоплителна инсталация 
         Топлинните загуби на сградата са изчислени при стандартни външни 

условия, отговарящи на климатична зона 7 и климатични данни за гр. София. 
Топлоносителят е с температура  90/70˚.  

         Всички радиатори са чугунени. На част от радиаторите са  монтирани 
терморегулиращи радиаторни вентили.  
        Показателите  за енергийна ефективност и енергийните характеристики на 

сградата са изчислени в съответствие с Методиката за изчисляване на 
показателите за разход на енергия  и на енергийните характеристики на сгради 

на Наредба №7, приложение № 3 към член 5, с отчитане режима на работа на 
проектираните енергийни инсталации в сградата.      
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        Температурите на помещенията не отговарят на  Наредба 15/28.07.2005г.  на  
МРРБ и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси за технически 

правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. 
Налага се доотопляване на помещенията. Калибрирането на модела е извършено 

по актуалният референтен разход на енергия за изследваната 2011 година. 
  

 
4.3.Битово горещо водоснабдяване 
         В сградата има изградена инсталация за топла вода за офисите към групите, 

санитарните възли, умивалните и кухнята. Захранването на системата  с 
необходимото количество  топла вода се осъществява от АС. 

 
 
4.4.Вентилация 

   Кухня 
         В  кухненския блок над съоръженията има монтирана вентилационната 

система, комплект с филтри. Въздухът се изхвърля над покрива на сградата с 
помощта на въздуховоди, решетки и покривен центробежен вентилатор. 
Вентилационната система не работи ефективно, тя е морално остаряла. В 

помещението се образува мухъл. 
 

  Басейн 
В помещението на басейна има съществуващи смукателна и нагнетателна 
вентилационни инсталации, които не функционират. 

 
    Санитарни възли 

         За  всички тоалетни и умивални  е осигурена естествена вентилация.  

     
 
5.ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ  

По голяма част от осветителните тела в сградата на детската градина са 

луминисцентни осветителни тела (ЛОТ), а част са плафониери и аплици с крушки 
с нажежаема жичка (ЛНЖ). Осветителните тела са стари, амортизирани и 

неефективни. Осветлението в зоните за игри, обучение и хранене на децата в 
детската градина, не покрива светлотехническите норми на осветеност. 

В сградата има евакуационно осветление. 

Външното осветление е изпълнено чрез монтирани на входовете осветителни 
тела модел Е40-150W.  

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под 
мазилката, по старите норми – с проводници със сечение 2х1,5мм². Управлението 

на осветлението става с инсталационни ключове.  

 
Осветителни тела, влияещи върху топлинния баланс на сградата: 

 

№ 
Вид 

консуматор 
Ред Колич Кед Кнат Ринст 

Режим, 

h/седм 
ОБЩО 

1 
плафон. 

(1x60W) 
0,06 50 0,5 1 0,6 10 15 

2 
аплик 

(1x60W) 
0,06 16 0,5 1 0,96 10 4,8 

3 ЛОТ (2x18W) 0,036 130 0,5 1 8,28 10 23,4 

4 ЛОТ (4x18W) 0,072 50 0,5 1 3,6 15 27 
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5 ЛОТ (2x36W) 0,072 40 0,5 1 2,88 15 21,60 

  ОБЩО   286     15,12 6,07 91,8 

 
 
Силова инсталация 

 
Помпи отопление и БГВ : 

 

№ 
Вид 

консуматор 
Ред Колич Кед Кнат Ринст 

Режим, 

h/седм 
ОБЩО 

  Помпи                

1 помпа БГВ 0,06 1 1 1 0,06 60 3,6 

2 
Циркул. 

помпа 
0,39 1 1 1 0,39 60 23,4 

  ОБЩО   2     0,45 60 27 

Вентилатори: 

 

№ 
Вид 

консуматор 
Ред Колич Кед Кнат Ринст 

Режим, 

h/седм 
ОБЩО 

  вентилация               

1 Вентилатор 0,55 1 1 1 0,55 10 5,5 

2 Вентилатор 0,58 1 1 1 0,58 10 5,8 

  ОБЩО   3     1,13 10 11,3 

Консуматори, влияещи върху топлинния баланс на сградата: 

 

№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст 
Режим, 

h/седм 
ОБЩО 

  
Влияещи на 

баланса 
              

3 готв. печка 19 1 0,5 0,5 57 20 95 

4 пекарна 10 2 0,5 0,4 10 15 60 

5 пекарна 12,8 2 0,4 0,4 12,8 15 61,44 

7 тестомесачка 0,75 1 0,2 1 0,75 5 0,75 

8 зеленчукорез. 0,25 1 0,2 1 0,25 5 0,25 

9 картофобелачка 1,2 1 0,2 1 1,2 2 0,48 

10 хлеборезачка 0,37 1 0,1 0,1 0,37 1 0,0037 

12 хладилник 0,125 1 0,3 0,3 0,125 168 1,89 

13 хладилник 0,26 2 0,3 0,3 0,52 168 7,8624 

14 хладилник 0,46 2 0,3 0,3 0,92 168 13,9104 

16 фризер 0,09 3 0,3 0,3 0,27 168 4,0824 

18 пералня 2 2 0,3 0,3 2 20 3,6 

19 ютия 1,8 2 0,5 1 3,6 15 27 

20 DVD 0,1 6 0,5 1 0,6 2,5 0,75 

21 компютър 0,3 10 0,3 1 3 2,5 2,25 

22 принтери 0,3 7 0,2 1 2,1 2,5 1,05 

23 копир. апарат 0,3 2 0,2 1 0,6 2,5 0,3 

24 скенер 0,1 3 0,2 1 0,3 1 0,06 

25 касетофони 0,1 7 0,2 1 0,7 2,5 0,35 

26 телевизор 0,15 6 0,4 1 0,9 2,5 0,9 
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27 прахосмукачка 1,4 6 0,3 1 8,4 10 25,2 

28 отопл. уред 2 11 0,5 0,5 4 15 82,5 

30 миална машина 2 1 0,4 0,8 2 10 6,4 

  ОБЩО         78 2,829678276 182 

 

Консуматори, невлияещи върху топлинния баланс на сградата: 

 

№ Вид консуматор Ред Колич Кед Кнат Ринст 
Режим, 

h/седм 
ОБЩО 

1  
Външно осветление 

 Е40-150W 
 0,15 4  1  1  0,6  49  29,4  

  ОБЩО   16     0.6 49 29.4 

 

 
 

6. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

В таблиците към тази точка е представен регистрирания разход на енергия 
за период от три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), изчислените денградуси за 

гр. София, съгласно средно месечните външни температури за този период за гр. 
София. 

Броя на дните във всеки месец е в зависимост от предоставените отчети. За 

изчисляване на денградусите се използва средна температура на сградата от 
калибрирането 200 С при представителна година 2011 г. 

Годишните отоплителни денградуси са показател за температурните условия 
на отопляваната сграда в района на нейното местонахождение. Получават се 
като сума от отоплителните денградуси за всеки месец от отоплителния период, 

получени по формулата: 

            DDгод   = DDмес 

Месец 

  Средно-

месечна 

температура 

на външния 

въздух Електроенергия 

2009 г. 

Дни Отопление+БГВ 

  ТЕЦ 

брой оС Денгр. kWh лв МWh   

1 31 -0,8 644,8 10 890   86.60   

2 28 0,7 540,4 9 371   77.88   

3 31 5,1 461,9 8 940   58.29   

4 9 11,3 78,3 8 748   8.68   

5   16,3   4 384   4.85   

6   19,1   6 909   4.55   

7   21,4   3 366   3.46   

8   20,8   1 719   2.49   

9   16,4   5 715   3.16   

10 9 11,2 79,2 8 873   24.42   

11 30 7,5 375 5 707   42.18   

12 31 2,8 533,2 9 290   23.30   

ОБЩО:     2 713 83 912   339.86   
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Месец 

  Средно-

месечна 

температура 

на външния 

въздух Електроенергия 

2010 г. 

Дни Отопление+БГВ 

  ТЕЦ 

брой оС Денгр. kWh лв МWh   

1 31 0,2 613,8 9 290   68.57   

2 28 1,8 509,6 8 867   82.46   

3 31 5,7 443,3 6 837   65.47   

4 26 10,7 241,8 8 785   54.39   

5   15,6   10 490   25.79   

6   18,6   7 432   6.26   

7   21,1   8 412   4.36   

8   22,5   3 408   4.18   

9   16,5   2 868   2.05   

10 16 8,7 180,8 1 118   5.31   

11 30 10,5 285 5 542   31.33   

12 31 0,6 601,4 7 181   31.66   

ОБЩО:     2875,7 80 230   381.83   

Месец 

  Средно-

месечна 

температура 

на външния 

въздух Електроенергия 

2011 г. 

Дни Отопление+БГВ 

  ТЕЦ 

брой оС Денгр. kWh лв МWh   

1 31 1,3 579,7 6 543   107.12   

2 28 0,2 554,4 7 940   76.98   

3 31 5,1 461,9 7 940   47.56   

4 21 9,9 212,1 8 724   17.98   

5   14,7  7 940   5.28   

6   19  8 227   5.16   

7   21,8  2 750   2.94   

8   21,4  915   8.93   

9   19,5  4 182   4.25   

10 18 9,4 190,8 9 091   5.11   

11 30 2,7 519 7 547   50.57   

12 31 1,2 582,8 8 742   78.50   

ОБЩО:     3100,7 80 541   303   

 

 

Годишен баланс 

год. 

ел.енергия топлина 

kWh kWh 

2009 83 912 339 860 

2010 80 230 381 830 

2011 80 541 303 000 
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КОРЕЛАЦИИ 
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R²= 0.32476 

 

 
R²= 0.06897 
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R²= 0.57142 

 

 

 

         Енергийните характеристики при моделното изследване са симулирани и      
изчислени за следните състояния на сградата и  на енергийните инсталации: 

-    „Състояние” – актуално състояние на сградата, сградната обвивка, 
актуална температура и осветеност при режим на работа на енергийните 
инсталации - констатирани при огледа на сградата. Събирането и обработката на 

първичната информация за функционирането на сградата и разходите на 
енергия. 

- „Базова линия” – базова линия на годишния разход на енергия, т.е. 
енергията необходима за осигуряване на нормативно изискваната температура и 
осветеност при съществуващото състояние на сградната обвивка.Режим на 

работа и ефективност на енергийните инсталации. 
- „След ЕСМ” – потребната енергия за осигуряване на нормативно 

изискваната температура и осветеност след прилагане на идентифицираните 
енергоспестяващи мерки. С цел постигане на нормативните топлотехнически 
характеристики на сградната обвивка и внедряване на енергоефективни уреди, 

съоръжения и инсталации. 
 

 
7. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 
 

7.1.Създаване на модел на сградата 
         Цялата сграда е разгледана като интегрирана система с една 

температурна зона. 
С модела се цели: 
  - да се получи енергията ,която е действително необходима за поддържане 

на микроклимата в сградата. 
  - да се очертаят възможностите за енергоспестяващи мерки, които ще 

осигурят намаление на енергийните разходи до ниво, даващо право за 
получаване на сертификат за енергийна ефективност. 
  - да се извърши икономическа оценка на възможните енергоспестяващи 

мерки.  
Моделното изследване на сградата се извършва в съответствие с БДС EN 

13790 чрез софтуерен продукт EAB SOFTWARE. 
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         Сградата попада в климатична зона 7. На фиг.7.1са показани изходните 

данни за модела, а на фиг. 7.2. са еталонните стойности на необходимите 

параметри спрямо нормативната база от 1980 г. Прието е да се изследва сградата 

първоначално спрямо референтните стойности за 1980 г.  

 

 

Фиг.7.1 
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                   Фиг.7.2.Референтни данни за сградата за 1980г. 
                                                     

                                

                                          Фиг.7.3. Режим на обитаване 
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         Въведени са подробни данни за ограждащите елементи. От фиг. 7.4 до 

фиг.7.9.са показани нанесените в програмата данни за строителните и 
топлофизични характеристики на външните ограждащи конструкции по фасади, 
за видовете подове и покрив. Въведените  подробни данни за ограждащите 

елементи на сградата, измерени и заснети на място. За всяка фасада са въведени 
различните типове плътни /зидове/ и прозрачни /прозорци и врати/ елементи. 

Всеки елемент се характеризира с площ и коефициент на топлопреминаване, 
коефициент на енергопреминаване /пропускане на плътната слънчева радиация/ 
и брой на еднаквите елементи от съответния тип.  

         Данните за строителните и топлофизически  характеристики на външните 
ограждащи елементи по  отделните фасади  са представени по-долу. 

 
 
                    

 

                 Фиг. 7.4.  Външни ограждащи елементи - Североизток  
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                  Фиг. 7.5.  Външни ограждащи елементи - Югоизток 

        

   

            

                    Фиг. 7.6.  Външни ограждащи елементи Югозапад 



Обследване за енергийна ефективност на: 

ОДЗ №48 „Братя Грим”,  м.”Захарна фабрика -юг”, гр. София                    

 

 

 

 

 

               

Фиг. 7.7.  Външни ограждащи елементи – Северозапад 
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            Фиг. 7.8. - Външни ограждащи елементи - Покрив 

     

 

 

Фиг. 7.9.  Външни ограждащи елементи - Под 

 

         След обобщаване на данните по фасади и  геометричните характеристики 
на ограждащите елементи . Въведена е и информация за отопляема площ, брутен 
и нетен отопляем обем, режим на обитаване и режим на отопление. 

 

           

Фиг. 7.10. - Обобщена информация за сградата 

 
 

7.2. Калибриране и нормализиране  на модела 

С процедурите калибриране и нормализиране на разхода,  

приложени последователно, се получава действително необходимата енергия за  

поддържане на нормативно изискваните параметри на микроклимата при 

съществуващото състояние на сградата.  
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7.2.1. Калибриране 

         За калибриране на модела на сградата при моделното изследване са  

използвани  данни за 2011 г., която е избрана за представителна , защото е   

последна за изследвания период, съответно най-близо до момента на 

обследването, извършвано от екипа. 

Референтния разход на енергия за отопление е определен по следния 

начин: 

 
[год. разход за отопл. 2011].[денгр. по климат. зона]= 94,4 kWh/m2 a 
      [денградуси за 2011] . [отопляема площ] 

 

         В колона „Състояние” въвеждаме параметрите, характеризиращи 

съществуващото състояние на сградата. Те са установени в резултат  на 

извършения оглед и заснемане на сградата. На фигури 7.11- 7.15 са попълнени 

данни за системите , участващи в оформянето на топлинния баланс на сградата.  

 

 

                                       Фиг. 7.11.- Вентилация 
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                                      Фиг.7.12. – БГВ 

 

 

 

 

Фиг. 7.13. - Вентилатори, помпи и осветление 
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Фиг. 7.14. –Разни, влияещи  и нелияещи на баланса 

 

 
 

 
Фиг. 7.15.- Разход за отопление 

 

         Референтният разход на енергия към нормите, валидни към  1980 
година , когато градината е въведена в експлоатация /1980г./ е показан 

на фигура 7.16. : 
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Отопление          108,4 kWh/m2 
Вентилация    1,1 kWh/m2 

Битова гореща вода          48,0kWh/m2 
 
 

 
Резултатите по базова линия  са: 

 
Отопление        150,8kWh/m2 
Вентилация    1,1kWh/m2 

Битова гореща вода         48,0kWh/m2 

 

         При стойност на инфилтрацията 0,57 и средна температура в сградата  

12,6˚С получаваме информация  за специфичния разход на отопление 

94,4kwh/m²a. 

         От получените резултати се вижда , че базовият разход за енергия е по- 

голям  от еталонния за 1980 г. Разликата между двете стойности се дължи най – 

вече на амортизираната отоплителна инсталация, с която не се постига 

необходимата температура в помещенията. Използват се ел. печки за 

доотопляване на помещенията. 

 7.2.2. Нормализиране 
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         Модел за нормализиране на системата за отопление на сградата е към 

годината на обследване 2011г. -  с еталонни данни за 2009г. 

         Нормализирането на модела става с помощта на  „Базовата линия” . С 

нея е  определен разхода на енергия за единица отопляема площ , при който ще 

се постигнат нормативните стойности на параметрите,определящи комфорта на 

сградата при съществуващото и състояние/ нейните строителни и 

топлофизически характеристики/. 

         На фиг. 7.17. са показани  еталонните стойности на необходимите 

параметри спрямо нормативната база от 2009 г.:     

    

 

 

Фиг. 7.17. 

 

         На фигури 7.18 - 7.22 са попълнени данни за системите , участващи в 

оформянето на топлинния баланс на сградата.  
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Фиг 7.18. – Вентилация 

 

       

 

           

Фиг. 7.19 - Помпи и вентилатори 
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Фиг. 7.20 – БГВ 

 

 
   

Фиг. 7.21. -   Разни 
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Фиг. 7.22- Разход отопление 

 

         От получените резултати се вижда, че базовият разход на енергия за 

отопление е  повече от три  пъти по-голям от еталонния. 

         При направения оглед и анализ на системата за отопление и вентилация, 

извършеното енергийно обследване на сградата. При реално отчетеното 

състояние на външните ограждащи елементи се установи, че при съществуващото 

положение  общия годишен разход на енергия се получава по-голям от еталонния. 

При съществуващото положение класа на енергопотребление е „Е”. Причина за 

това са по-високите топлинни загуби през ограждащите конструкции – стени, 

покрив. Поради което се налага доотопляване на помещенията с ел. енергия. 

Потенциалът за намаляване на разходите за енергия е в следните  

ЕСМ: 

- Полагане на топлоизолация по външните стени.  

- Полагане на топлоизолация  по покрив.  

- Смяна на ЛНЖ с луминисцентни лампи.  

- Подмяна на останалата дървена  дограма. 

- Смяна на водоразпределител и водосъбирател и арматура. 
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- Монтиране на циркулационни помпи на на всеки отоплителен клон 

- Смяна на цялата  разпределителната мрежа, след изготвяна на проектна 

документация. 

- Смяна на отоплителни тела. 

-   Монтиране на радиаторни вентили с термоглави на отоплителните  тела на    

     които липсват такива. 

За да се симулират енергоспестяващите мерки в модела са нанесени  новите 

топлотехнически характеристики на ограждащите конструкции./ фиг.7.23 до фиг. 

7.28/     

 

               

 

Фиг. 7.23 ЕСМ ограждащи конструкции- Северизток 
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               Фиг. 7.24 ЕСМ ограждащи конструкции – Югоизток 

 

     

 

Фиг. 7.25 ЕСМ ограждащи конструкции – Югозапад 
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Фиг. 7.26 ЕСМ ограждащи конструкции – Северозапад 

 

           

 

Фиг. 7.27 ЕСМ ограждащи конструкции – Покрив 
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           Целта на тези мерки е да се постигне специфичен годишен разход на 

енергия за отопление по-малък от еталонния специфичен годишен разход на 

енергия за отопление.  

         От прозорецът „Бюджет разход на енергия” виждаме, че в резултат на 

бъдещите  ЕСМ ще постигнем специфичен разход на енергия за отопление     

52,0 kwh /m² < 52,6kwh/m² еталонния специфичен годишен разход.  

 

 

Фиг. 7.28. -   „Бюджет разход на енергия” 

Така приложените мерки ще доведат до намаляване на действително 
необходимите разходи за поддържане на нормативните стойности на 

микроклимата в помещенията.  
Прозорецът „ЕС мерки” показва симулираните мерки спрямо годишния 

специфичен и пълен разход.  
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Фиг. 7.29. -   Годишен ефект на симулирани мерки 

 
Връзката между разхода на енергия  и външната температура е показан в 

прозорец „ЕТ крива”. 

 

Фиг. 7.30. -   ЕТ крива 

         От прозореца „Годишно разпределение” може да се получи представа за 
размера на състоянието на разхода на енергия и базовата линия. 
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Фиг. 7.31. -  Годишно разпределение 
 

 
 

  Определянето на дебелината на изолацията и на стойностите на коефициентите 
на топлопреминаване е извършено в съответствие с чл.10 на Наредба 7. 

 
 

Вид ограждащ  
елемент 

 
Топлоизолационен 

материал 
дебелина 

 
Коефициент на  

топлопроводност 
на изолационния 

материал 

 
Коефициент на  
топлопремина

ване 
по проект 

Референтна 
стойност  

на 
коефициент 

на  
топлопреми-

наване 

          - вид w/mK w/m²K w/m²K 

Вн.стена тип1стб. панел 
20см. с  пръскана мазилка 

 
8 см EPS 

 
0,035 

 
0,33 

 
0,35 

Външна стена тип 2 35 см 
стоманобетон с бучарда 

 
8 см EPS 

 
0,035 

 
0,35 

 
0,35 

Покрив с въздушно 
пространство 95см.  

 
12см XPS  

 
0,035 

 
0,24 

 
0,30 

 

         Топлотехническите характеристики на ограждащите елементи след ЕСМ са 

дадени в приложенията. 
 

        При  направеното детайлно обследване  за енергийна ефективност на 
сградата  и при коректно изпълнение на предписаните ЕСМ е установен потенциал 
за намаляване на действително необходимите разходи за отопление и  

преминаването и в клас на енергопотребление „В”. 
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7.7. Описание на мерките за енергоспестяване 
 

 Мярка за енергоспестяване В1: Предлагаме топлоизолиране на покрива  
 

 Съществуващо положение: 
         Покривите са  плосък покрив/две стоманобетонни плочи/ с въздушен слой с 

дебилина 95см. Предвижда се полагане на топлоизолация с 12см. дебелина. 
         Изчислените коефициенти на топлопреминаване са по-високи от 
нормативните, което се дължи на голямото топлопреминаване.  

 
  Описание на мярката: 

           В1.:По покрива се полага топлоизолационен слой от екструдиран 
пенополистерол/XPS/ с дебелина на слоя 12см. и с коефициент на топлопроводност 
на материала 0,035w/mK. Върху  топлоизолационните плоскости задължително се 

изпълнява защитна армирана замазка, с оформяне на необходимите наклони към 
воронките. Новата топлоизолационна система е предвидено да се положи върху 

съществуващите пластове хидроизолация. Преди изграждането на 
топлоизолационната система е наложително да се ревизира основно оттичането на 
покривите и ако е необходимо да се отстранят недостатъците. Върху защитната  

циментова замазка се полагат 2 пласта рулонна хидроизолация като завършващия  
слой е със защита-минерална посипка.  

          Съпътстващите РСМР като подмяна на обшивка от поцинкована ламарина, 
воронки  и водосточни тръби не са включени в настоящите ЕСМ.  
 
       
 
 

 
 

 В1.: Топлоизолиране на покриви: 
 

№ Наименование на вида строително-
монтажни работи: 

Единица 
мярка 

Количество Единична 
цена 

/лева/ 

Стойност 

в 

/лева/ 

1 

Полагане на топлоизолационна система  с 

дебелина на топлоизолацията 12см / XPS / и  
коефициент на топлопроводност на 
изолационния материал 0,035w/mK  м2 1 200 24,00 28 800,00 

2   Полагане на армирана циментова замазка м2 1200 16,50 19 800,00 

3 

Полагане на 2 пласта рулонна 

хидроизолация на битумно лепило, горния с 

минерална посипка, вкл. загъвка/ задигане 
по бордовете м2 1 300 22,00 28 600,00 

     77 200,00 

    20% ДДС: 15 440,00 

    Общо: 92 640,00 

Разходи за топлоизолиране на покривите: 92 640,00лв. 

 
          Мярка за енергоспестяване В2:  Направа на топлоизолационна система  
по външните ограждащи стени. 
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  Съществуващо положение: 

          Външните стени на сградата са: 
     Тип №1 - сглобяеми,  стоманобетонни, калканни и фасадни 
елементи/панели/,  от вън с изпълнена пръскана,тънкослойна мазилка от 

цимент и бяло мраморно брашно, а от вътре с гипсова шпакловка и финиш 
съгласно предназначението на помещенията. 

           Тип  №2    -   бетонни стени /участъци при топлите връзки/ от кота ±0,00 
до ниво земя, с дебелина на бетона 35см., от вън с мита мозайка /бучарда/,а от 
вътре с гипсова  мазилка и финиш.  

Описание на мярката: 
В2.: Предвижда се  топлоизолиране на  фасадните стени, всички типове, от 

външната им страна, както и по  цокъла на сградата, по частта на основите над 
терена -от ниво терен до  кота корниз, с топлоизолационна система от 
експандиран пенополистирол /ЕРS/ с дебелина 8см. Препоръчително е по цокъла 

на сградата да се положи ХРS  за по-голяма здравина, а финишната мазилка да е 
минерална мозаечна. Коефициента  на топлопроводност на изолационните  

материали е 0,035W/mK. Върху   топлоизолационния слой се изпълняват 2 
тераколови шпакловки, интегрирана стъклофибърна мрежа и структурна 
мазилка. Фасадните отвори  се  оформят /обръщат с топлоизолационна система 

от ЕРS с дебелина 2см., 2 тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и 
водооткапващи профили и структурна мазилка. Преди полагане на 

топлоизолационния слой е  необходимо  компрометираната мазилка от фугите 
между панелите, както и бучарда  да се свалят до основа. Очуканите участъци да 
се обезпрашат, а мазилката да се възстанови. Не се налага  подмяна на 

фасадната дограма, където е подменена с   PVC и алуминиева. Останалата стара 
дървена дограма е наложително да бъде  подменена с подходяща PVC /подмяната 

на дограмата е в отделна таблица/.  
Подмяна на обшивки не са включени в настоящата сметка. Ако при 

изпълнение на топлоизолационните системи същата не се подменя, е необходимо  
по периметъра на сградата, над  ЕРS по фасадите да се изпълни защитна пола от 
подходящ материал.   

 
В2.– Топлоизолационна система  по фасади : 

 

№ Наименование на вида строително-
монтажни работи: 

Единица 
мярка 

Количество Единична 
цена 

/лева/ 

Стойност 

 

/лева/ 

1 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно 
скеле 

m2 1 800 3,00 5 400,00 

2 Направа на топлоизолация от ЕРS по 
фасади, а по цокъл ХРS с дебелина 8см. по 

фасади, 2 тераколови шпакловки 

стъклофибърна мрежа и структурна 
мазилка – от кота терен до кота корниз 

 

m2 

 

2 000 

 

35,00 

 

 

70 000,00 

3 Обръщане около отвори  с ЕРS с деб.2см. ,  
с интегрирани ъглопротектори, 2 
тераколови шпакловки стъклофибърна 

мрежа и структурна мазилка 

 

m 

 

1 200 

 

10,50 

 

12 600,00 

4. Очукване мазилка/бучарда, 
обезпрашаване и възстановяване  на 
основата /10% от площта/ 

m2 200 16,20 3 240,00 

    Всичко: 91 240,00 
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    20% ДДС: 18248,00 

    Общо: 109 488,00 

Разходи за монтаж на  топлоизолация по външни стени: 109 488,00лв. 
 

          
      Мярка за енергоспестяване В3:  Подмяна на старата дървена дограма 

  Съществуващо положение: Преобладаващата част от дограмата е PVC от  

2010г.Оставащата за подмяна дограмата е не само остаряла, но и изключително 
компрометирана, с голям коефициент на топлопреминаване. 

 
        Описание на мярката: Старата неподменена дървена дограма се подменя 
с PVC със двукамеранстъклопакет (U = 1,70 W/m2K или по-добър).При 

незащитените прозорци се монтират Ал. поли от вън. 

№ Наименование на вида строително-
монтажни работи: 

Единица 
мярка 

Количество Единична 
цена 

/лева/ 

Стойност 

 

/лева/ 

1 Подмяна на дървена и метална дограма, 
съгласно описанието, включително 

измазване с разтвор от двете страни  и Ал 
подпрозоречни поли . натоварване и 
извозване на разтоварище на старата 
дограма. 

m2 87 180,00 15 660,00 

    Всичко: 15 660,00 

    20% ДДС: 3 132,00 

    Общо: 18 792,00 

 

Разходи за подмяна на дограма:  18 792,00лв. 
 

      Забележка: Не е предвидено монтиране на слънчеви колектори за 
подготовка на БГВ, тъй като разхода за топла вода е много малък през летния 

сезон когато те са най ефективни  и  басейна в детската градина не работи от 
Май до Октомври. В този случай тази мярка би била икономически неизгодна. 
 

Мярка за енергоспестяване В4: Подмяна на осветителните лампи с 

нажежаема жичка (ЛНЖ) и негодните луминисцентни. 
 

Съществуващо положение: 
Голяма част от осветителните тела в ОДЗ са луминисцентни осветителни тела 

(ЛОТ), а по – голямата част са плафониери и аплици с крушки с нажежаема 

жичка (ЛНЖ). ЛНЖ са стари, амортизирани и неефективни. Осветлението в 
зоните за игри, обучение и хранене на децата в детската градина, не покрива 

светлотехническите норми на осветеност. 
В сградата има евакуационно осветление. 
Външното осветление е изпълнено чрез монтирани на входовете осветителни 

тела тип „плафониера” с мощност 3х40W.  
Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под 

мазилката, по старите норми – с проводници със сечение 2х1,5мм². Управлението 
на осветлението става с инсталационни ключове.  

 

Описание на мярката: 
Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) ще бъдат подменени с нови, 

енергоспестяващи, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна 
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ефективност. Частично ще се подменят и добавят нови луминисцентни 
осветителни тела (ЛОТ). 

 
 

 

№ 

Наименование на вида 

 строително-монтажни работи: 

Единица 
мярка 

Количество Единична 
цена 

/лева/ 

Стойност 

 

/лева/ 

1 Демонтаж на осв.тела с ЛНЖ Бр. 66 2,00 132,00 

3 Доставка и монтаж на нови  
луминисцентни  осветителни тела 1x18W   

 

Бр. 

 

46 

 

28.00  

 

1 288,00 

4 Доставка и монтаж на нови  
луминисцентни  осветителни тела 2x18W   

 

Бр. 

 

20 

 

40.00  

 

800,00 

    Всичко:  2 220,00 

    20% ДДС: 444,00 

    Общо: 2 664,00 

Разходи за подмяна на осветителни лампи: 2 664,00 лв. 
Дълготрайност на елементите: 20 години 

Икономия на ел. енергия 2,78 KW/h. 

Мярка за енергоспестяване В5: Рехабилитация на отоплителна мрежа, 
включваща : 

 
-    Изготвяне на проект за реконструкция на отоплителна инсталация. 

- Смяна на водоразпределител и водосъбирател и арматура. 

- Смяна на тръбите на разпределителната мрежа.  

- Демонтаж на отоплителни тела в недобро състояние. 
- Монтаж на нови отоплителни тела. 

- Монтаж на термостатични радиаторни вентили.  
 

  
  Съществуващо положение: 

          Водоразпределителя и водосъбирателя са стари с нарушена изолация. 

Спирателната арматура  е амортизирана и с нея не може да се осъществява 
никакво регулиране . Отоплителната инсталация като цяло не работи добре. 

       Оценката на разходите за проектиране, доставка и монтаж на съоръженията 
са направени по таблици и номограми на Камарата на инженерите и архитектите 
в инвестиционното проектиране по част „Отоплителни, вентилационни, 

климатични, хладилни и сушилни инсталации”. 
 

№ Наименование на вида 

 строително-монтажни работи: 

Единица 

мярка 

Количество Единична 

цена 

/лева/ 

Стойност 

 

/лева/ 

1 Рехабилитация на отоплителна 

мрежа 

лв.   26 750,00 

    Всичко: 26 750,00 

    20% ДДС: 5 350,00 

    Общо: 32 100,00 

 
Разходи за рехабилитация на отоплителната мрежа:  32 100,00лв. 
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         Абонатната станция е сменена през 11 месец 2011година. Поради 

тази причина тя не фигурира като стойност в ЕСМ. Отчетено е само 
бъдещото намаляване на консумацията на топлинна енергия в резултат 
на това. 

 
 

       8.  ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА  ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИТЕ 
МЕРКИ 

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: 

 номинален лихвен процент - 12%; 

 процент инфлация - 6,6%; 

         Въвеждане на параметрите на предвидените мерки  и се отчитат 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  

         Проектът е печеливш, ако NPV > 0 (инвестицията е рентабилна) 

 Срокът на изплащане при реален лихвен процент 5,1% се изчислява на 

26,5 год., срокът на откупуване – на 8 години.  

 

№ 

Енергоспестяващи 

мерки 

Икономия на 

енергия  Инвестиции Печалба 

Срок на 

откупуване 

                           kWh/a лева лева год. 

1 Топлоизолиране стени 152 113 109 488,00 12 165 8 

2 Топлоизолиране покрив 76 483 92 640,00 5 783 14 
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3 Подмяна дограма 25 193 18 792,00 467.65 4 

4 

Подмяна осветителни 

тела 778  2 664,00 126.81 21 

5 Рехабилитация ОИ 54 576 32 100 2 693.25 4 

  Общо: 309 142 255 684 21 236 8 

 

 
 
9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕКВИВАЛЕНТ НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ 

ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 
 

Енергийните характеристики за годишен разход на енергия имат 

екологичен еквивалент на причинени емисии  въглероден двуокис, който се 

определя: 

Ec P = (∑Qi .fi ).10-6 .ei , (тонове CO2 ) 

 EcP - количество емисии CO2 (тонове); 

 Qi – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния 

разход на енергия, (kWh); 

 fi – коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен 

ресурс/енергия в годишния разход на енергия, (g/kWh)-  

 ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос 

на енергоресурси и енергия. 

 

          След въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще бъдат 
спестени следните количества въглероден двуокис за година: 

 

№ 

Енергоспестяващи 

мерки 

Икономия 

на енергия  

Първична 

енергия 

Еколог. 

еквивалент 

Спестени 

емисии 

               

            

kWh/a          kWh/a 

       

g.CO2/kWh         t.CO2/a 

1 Топлоизолиране стени 152 113 167 324.3 247 

 

41.23 

2 Топлоизолиране покрив 76 483 84 131.3 247 20.68 

3 Подмяна дограма 25 193 28 812.3 247 7.11 

4 Подмяна осветит.тела 778  2 334 683 1.53 

5 Рехабилитация ОИ 54 576 60 033.6 247 14.83 

  Общо: 309 142 342 635.5   85.38 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Извършеното енергийно обследване на сградата показва, че при реално 

отчетеното състояние на външните ограждащи елементи и на системата за 
топлоснабдяване се постигат неоходимите санитарно-хигиенни норми за 
топлинен комфорт при голям разход на енергия. Причина за това са топлинни 

загуби през ограждащите конструкции и елементи на сградата –външни стени, 
покрив и под, невъзможност за регулиране на температурата на помещенията.  

При предписване на енергоспестяващи мерки се вижда, че след тяхното 
изпълнение сградата ще удовлетворява изцяло нормите за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с 

Наредба № 7 от 2004 г. 
Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите 

разходи за енергия с 50%, равняващ се на 309 142 kWh/година с екологичен 
еквивалент-спестени емисии  85.38 t /год. CO2. 

Необходимите общо инвестиции за въвеждане на мерките са в размер на 

255 684лв. Срокът на откупуване е 8 години. 
 

11. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА СГРАДАТА КЪМ КЛАС 

 НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
       

         След детайлното обследване и анализа на сградата са оценени три 

енергийни характеристики , изчислени по методите определени в Наредба № РД 

– 16-1058/29.12.2009г. за показатели за разход на енергия и енергийни 

характеристики на сградите: 

      - първична енергия при актуалното състояние на сградата ЕР 

        ЕР = 238,79kWh/m2 

      - първична енергия след ЕСМ на сградата  

         ЕР = 129,51 kWh/m2 

      - първична  енергия на сградата по норми при влизане в експлоатация 

   ЕРmax,s = 191,55 kWh/m2    

ЕРmax,s – общ специфичен разход на енергия за отопление, вентилация , БГВ, 

осветление и уреди , изчислен по методите , определени в Наредба № РД-16-

1058/10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите по чл. 169,ал.4 във връзка с чл.169 , ал.1, т.6 от 

ЗУТ. Стойностите  на топлотехническите характеристики на сградните, 

ограждащи конструкции и елементите. Както  и ефективността на елементите и 

съоръженията  на системите за отопление, вентилация и гореща вода за битови 

нужди се определят по действащите нормативни актове към годината на 

въвеждане в експлоатация.  

- първична енергия по действащите към момента норми  

   ЕРmax,r = 130,71kWh/m2 
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ЕРmax,r – общ специфичен разход на енергия за отопление, вентилация , БГВ, 

осветление и уреди , изчислен по методите , определени в Наредба № РД-16-

1058/10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите по чл. 169,ал.4 във връзка с чл.169 , ал.1, т.6 от 

ЗУТ. Стойностите  на топлотехническите характеристики на сградните 

ограждащи конструкции и елементите, както  и ефективността на елементите и 

съоръженията  на системите за отопление, вентилация и гореща вода за битови 

нужди се определят по действащите нормативни актове към момента на 

извършване на оценката. 

За да се определи принадлежността на сградата към определен клас от скалата 

на енергопотреблението към годината на въвеждане в експлоатация 1980г.  е 

необходимо да се сравнят трите енергийни характеристики. 

Тъй като:   
 

ЕРmax,s <   ЕР  < 1,25 ЕРmax,s     
 

 191,55 kWh/m2<  238,79 kWh/m2  <  239,44 kWh/m2 

 
   В съответствие с чл.18 на  същата наредба в  състоянието си към годината на 

въвеждане в експлоатация  /при неизпълнени  ЕСМ / сградата принадлежи към 

клас на енегопотребление  „Е”. 

След реализиране на ЕСМ:  
 

0,5 ЕРmax,r    <    ЕР     < ЕРmax,r 

 
65,08kWh/m2 < 129,51 kWh/m2 < 130,17kWh/m2 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Направеното детайлно обследване на сградата за енергийна 
ефективност показва, че тя отговаря на клас „Е” на 

енергопотребление. След изпълнение на енергоспестяващите 
мерки, сградата ще влезе в клас „В” от скала на  

енергопотребление, съгласно Наредба № РД-16-1058/10.12.2009г. за 
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградите и Наредба №РД – 16-1057/12.2009г. за условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и 
категориите на сертификати.. 
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12.ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

1. Анализ на ограждащите елементи 
 

I.1. Външни стени 

     
 Външните стени са еднослойни панели  с дебелина 20см., вътрешно 

измазани. На много места външната мазилката е напукана. 
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Тип 1 

 

1 – Вътрешна мазилка  

δ1 = 0,02 m 

λ1 =  0.87W/mK  

                            R = 0.023 m2K/W 

2 – еднослоен панел 

δ2 = 0,20 m 

λ2 =  0.42W//mK  

                           R = 0.48 m2K/W 

U =  1.49W/m2K   

 

Тип 2 

 

Надземни стени 

1 – вътрешна мазилка 

δ1 = 0,02 m 

λ1 =  1.45W/mK 

                                       R = 0.014 m2K/W 

2 – бетонова стена 

δ2 = 0,35 m 

λ2 = 1.45W/ mK 

                           R = 0.24 m2K/W 

3 – замазка 

δ3 = 0,01 m 

λ3 = 0.93W/mK 

                          R = 0.01m2K/W 

4 – мозайка  

δ4 = 0,02 m 

λ4 = 1.45W/mK 

                           R =0.04 m2K/W 

 

U= 2.11W/m2K 

 

 

 

 
Rsi = 0.13m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

Характеристики на надземните 

стени-сутирен 

 

 
 

 

Rsi = 0.13m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

 

 
I.2. Покрив 

 
          Покривната конструкция на сградата е плосък студен покрив (две 

стоманобетонни плочи)  с въздушен слой с дебелина 0,94метра. Покрива има 

15см. керамзит за  топлинна изолация които е компрометиран и не се взема 

предвид при изчесленията. Периметър на покрива 241м. 

 

Плосък покрив с въздушен слой 
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Тип 1 

1 – вътрешна мазилка 

δ1 = 0,02 m 

λ1 = 0.87W/mK 

                                         R= 0.023m2K/W 

2 – стоманобетон 

δ2 = 0,15 m 

λ2 = 1.63W/mK 

                                         R =0.092m2K/W 

3 – въздух/15см.керамзит/ 

δ3= 0,94 m 

λ3= 0.16W/mK 

                                           R =0.29 m2K/W 

4 – стоманобетон 
δ4= 0,12 m 

λ4= 1.63W/mK 

                                          R =0.074m2K/W 

5 – замазка 

δ5= 0,01 m 

λ5= 0.93W/mK 

                                          R = 0.01m2K/W 

6 – хидроизолация 

δ5= 0,001 m 

λ6= 0.17W/mK 

                                          R = 0.00m2K/W 

U =1.164 W/m2K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rsi = 0.17m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 
I.3. Под 

 
При огледа на сграда бяха установени два типа под – под на земя и под 

над неотопляем сутерен. Подът на сградата е в добро състояние. 

Подът върху земя представлява стоманобетонена плоча, положена върху 
насипка от чакъл и трамбована пръст. Върху плочата има циментова замазка, а 
върху нея настилка от мозайка. Няма топлинна изолация.  
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Сутеренът на сградата е с височина 2,84м и частично е под терен на 
височина 1,5м. Междуетажната плоча няма топлинна изолация. 

 
 

 

 

 

Под над земя  

Тип 1 

1 – трамбована пръст 

δ1 = 0,2 m 

λ1 = 1.5W/mK 

                                       R = 0.13 m2K/W 

2 – валиран чакъл 

δ2 = 0,20 m 

λ2 = 1.16 W/mK 

                                       R = 0.17m2K/W 

3 – бетонова настилка 

δ3 = 0,2 m 

λ3 = 1,45  W/ mK 

                           R = 0.14m2K/W 

4 – циментова замазка  

δ4 = 0,02 m 

λ4 =0.93  W/mK 

                           R =0.02  m2K/W 

5 – мозайка 

δ5 = 0,03 m 

λ5 = 1.45 W/mK 

                          R = 0.02 m2K/W 

U = 0.508W/m2K 

 

 

 

Характеристики на пода 

 

 

 
 

 

Площ А=932,19m2 

 

Периметър Р=86.5m 

 

В=5.27 

 

dt=1.78 m 

 

Rsi = 0.10m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под над неотопляем сутерен 

Тип 1 

 

Подова плоча 

1 – трамбована пръст 

δ1 = 0,2 m 

 

Характеристики на подовата плоча 
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λ1 = 1.5W/mK 

                                       R = 0.13 m2K/W 

2 – валиран чакъл 

δ2 = 0,20 m 

λ2 = 1.16 W/mK 

                                       R =0.17 m2K/W 

3 – бетонова настилка 

δ3 = 0,2 m 

λ3 =   1.45W/ mK 

                           R = 0.14 m2K/W 

4 – циментова замазка  

δ4 = 0,02 m 

λ4 = 0.93W/mK 

                           R = 0.02 m2K/W 

5 – мозайка 

δ5 = 0,03 m 

λ5 = 1.45W/mK 

                          R = 0.02 m2K/W 

 

 

 

Подземни стени 

 

1 – хидроизолация 

δ1 = 0,008 m 

λ1 =  0.17W/mK 

                                       R = 0.05 m2K/W 

2 – бетонова стена 

δ2 = 0,35 m 

λ2 =   1.45W/ mK 

                           R = 0.05 m2K/W 

3 – вътрешна мазила 

δ3 = 0,02 m                            

λ3 =0.87W/mK                                

                                        R =0.02m2K/W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Надземни стени 

1 – вътрешна мазилка 

δ1 = 0,02 m 

λ1 =  1.45W/mK 

                                       R = 0.014 m2K/W 

 
 

Площ А=342m2 

 

Периметър Р=126.8m 

 

В’ = 8.56m 

 

dt= 1.78m 

 

Ubf = 0.316 W/m2K 

 

Rsi = 0.17m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

 

 

Характеристики на подземните 

стени 

 

 

 
 

dbw=2.074m 

 

 

Ubw=0.577 W/m2K 

 

Rsi = 0.17m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    

 

 

 

 

 

Характеристики на надземните 

стени 
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2 – бетонова стена 

δ2 = 0,35 m 

λ2 = 1.45W/ mK 

                           R = 0.24 m2K/W 

3 – замазка 

δ3 = 0,01 m 

λ3 = 0.93W/mK 

                          R = 0.01m2K/W 

4 – мозайка  

δ4 = 0,02 m 

λ4 = 1.45W/mK 

                           R =0.04 m2K/W 

 

Плоча над сутерена 

 

1 – мозайка 

δ1 = 0,02 m 

λ1 =  1.45W/mK 

                                       R = 0.014 m2K/W 

2 – замазка 

δ2 = 0,015 m 

λ2 =  0.93W/ mK 

                           R =  0.016m2K/W 

3 – бетонна плоча 

δ3 = 0,15 m 

λ3 = 1.45W/mK 

           R = 0.1 m2K/W 

4 – мазилка 

δ4 = 0,01 m 

λ4 =  0.93W/mK 

                     R=0.01m2K/W 

 

 

 

U=0,877W/m2K 

 

 

 

 
 

Uw= 2.11W/m2K 

 

 

 

Характеристики на  

междуетажната плоча 

 

 
Uf= 2.08W/m2K 

 

Rsi = 0.17m2K/W   Rse = 0.04 m2K/W    
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II. Енергоспестяващи мерки. 
 

II.1. Топлоизолация на външни стени. 
Сегашно положение: 

        Фасадата е едноклойни панели с 20см.Коефициента на топлопреминаване U 

= 1.49 W/m2K, който e повече от четири пъти по-голям от норматива  U за 
2009г. = 0.35 W/m2K. 

Описание на мярката: 
Предвижда се топлоизолация на 1 997m2стени на сградата с плочи от 
полистирол с дебелина d=0.08m и λ =0.035W/mK закрепен с дюбели и лепило 

, мрежа и шпакловка d=0.01m и λ=0.93W/mK . След изолиране на външните 
стени фасадата ще се боядиса с минерална мазилка d=0.01m и 

λ=0.12W/mK.Тази мярка ще подобри коефициента на топлопреминаване U за 
външни стени в резултат на, което ще стане Тип1-0.33 W/m2K. и Тип2-0.35 
W/m2K. 

 
II.2. Топлоизолация на покрив. 

Сегашно положение: 
         Сградата има плосък покрив с въздушен слой с дебелина 0.94m и площ 1 
143m2. Средната стойност на коефициента на топлопреминаване U = 1.164 

W/m2K , която е 4 пъти по-голяма от норматива за 2009г, U = 0.30 W/m2K. 
Описание на мярката: 

Топлоизолацията на покрива е с плочи от пенополистирол /XPS/ с дебелина  
d=0.12m и λ=0.035W/mK закрепена с дюбели и лепило и циментова замазка 
за наклон. След изолиране на покривната е необходимо да се направи 

хидроизолация. Тази мярка ще подобри коефициента на топлопреминаване за 
покрива U = 0.24 W/m2K..  

 
II.4. Подмяна дограма. 

Сегашно положение: 
 По голяма част от дограмата е подменена с нова PVC и алуминиева двоен 

стъклопакет. Само 86,80m2 е дървена с коефициент на топлопреминаване  U = 

2.63 W/m2K при норматив за 2009г. 1.8 W/m2K. 
Описание на мярката: 

Предвижда се подмяна на цялата дървена дограма) с нова PVC двоен 
стъклопакет с коефициент на топлопреминаване  U = 1.7W/m2 K. Тази мярка 
ще се отрази на коефициента на инфилтрация като той ще спадне на 0.50 h-1.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

чл. 23, ал.2 от ЗЕЕ 

 

         Долуподписаният Владимир Лаков Петков, с постоянен адрес 

гр.София, бул.”Драган Цанков” № 59, вх.6, ет.2, ап.6, притежаващ л.к. № 

640396828, издадена от МВР-София на 22.06.2010 г., в качеството ми на 

управител на „ВМЛ-Консулт” ЕООД , със седалище и адрес на управление 

гр.София, бул.”Драган Цанков” № 59, вх.6, ет.2, ап.6, ЕИК по БУЛСТАТ 

131 395 468, притежаващо Удостоверение за вписване в публичния 

регистър ид.№ 00225/25.08.2010 г.на АЕЕ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Лицата, участвали в сертифицирането за енергийна ефективност на 

сградата на ОДЗ №48 „Братя Грим”,  ж.к.”Захарна фабрика -юг”, 

район „Сердика”, гр.София, не са участвали в проектирането, 

изграждането и експлоатацията на сградата или в изпълнението на мерки 

за повишаване на енергийната й ефективност. 

 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК. 
 

 

Дата: юли 2012 г.   ДЕКЛАРАТОР: 

 


