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ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото детайлно енергийно обследване на 60 Основно училище „Св.Св. Кирил 

и Методий”, гр. София е извършено по възлагане на собственика и има за цел да 

установи интегрираната енергийна характеристика на сградите, да определи класа 

на енергопотребление и съответствието му с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност, да определи потенциалните възможности за намаляване 

на разходите за енергия, както и да предложи мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и постигане на висока степен на опазване на околната среда. 

Източници на информация: 

• Налична счетоводна информация; 

• Направено архитектурно заснемане и оглед на обекта на място;  

• Наблюдения, разговори с ръководния и експлоатационен персонал. 

Обследването за енергийна ефективност на сградите е извършено съгласно 

действащата нормативна уредба в Република България.  

 

2. КЛИМАТИЧНИ ДАННИ 
Съгласно климатичното райониране на Република България по „Наредба № РД-16 

1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите”, гр. София се намира в Климатична зона 7 – София и 

Подбалканската долина, която се характеризира със следните климатични 

особености: 

 Средна надморска височина: 550 м  

 Продължителност на отоплителния сезон: 190 дни  

 Отоплителни денградуси (DD) – 2900 при средна температура на 

сградата 19оС (Наредба №15/28.06.2005г. към Закона за енергетиката); 

 Изчислителна външна температура: -16 оС за зоната 
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Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни 

температури на външния въздух за гр. София за периода 2009г. - 2011г. по данни 

от Националния институт по метереология и хидрология към БАН, както и 

представителни средномесечни температури на външния въздух за 
Климатична зона 7 – София и Подбалканската долина. 

 

  
 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

Обследваният обект 60 Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”, ул. „Наука” 

№2, кв. Бенковски, р-н Сердика, гр. София, в квартал 52, парцел І, имот 286 по 

плана на гр. София  е публична общинска собственост и е въведен в експлоатация 

през 1964 година. 

Училището е основано през 1842 година, когато поп Георги Величков отваря 

килийно смесено училище в една малка килия, прилепена до задната стена на 

селската механа. До Освобождението дейността на училището е укривана от 

официалната власт, защото гръцкото духовенство настоява учебният процес да се 

води на гръцки език.  

Училището в днешния му вид се помещава в два корпуса: голяма учебна сграда 

/ГУС/ и малка учебна сграда /МУС/- предназначена за обучението на 
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първокласници.  Голямата учебна сграда е свързана с топла връзка с 

физкултурния салон. Двете сгради са изградени в един парцел и се отопляват от 

обща котелна централа на нафта. 

 

Голяма учебна сграда - ГУС 

Малка учебна сграда - МУС 
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4. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЕКТА 
Обекта се топлоснабдява от локална котелна централа ситуирана в сутерена на 

голямата сграда. В помещението са монтирани 2 броя нафтови водогрейни котли 

VIADRUS G300 , 13секции, регистрационен № 665-ПК-195 и 665-ПК-196; заводски 

№526519, максимална отоплителна мощност 287 kW, КПД 90-96% / по каталог / - 

монтирани през 2005год. При направеният оглед се установи, че състоянието им е 

добро, а през 2011г е направен акт за първоначален технически оглед от фирма 

ООД ТЕХНОЕКСПЕРТ, гр.Пловдив.   

 
 

 

5. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЕКТА 
На територията на разглеждания обект са обособени две отделни сгради. Всяка 

разполага с главно разпределително табло (ГРТ). Търговското мерене на 

консумираната електрическа енергия е обща за обекта, в по малката сграда е 

идентифициран контролен електромер с нетърговска цел. Захранването на обекта 

на страна НН- 0,4kV, е от трансформаторният пост, намиращ се в двора на 

училището. 

На представените снимки се виждат основните захранващи и разпределителни 

източници на ел. енергия. 
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6. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА ОБЕКТА 
Енергопотреблението на обекта за последните три години е регистрирано на база 

съществуващи счетоводни документи на собственика.   

2009 г. 

Месец 
ел.енергия нафта вода студена 

кWh лв л лв m3 лв 

януари 1 800,00 348,49 10200,000 18774,84 35,00 31,40 
февруари 11 321,00 1494,85 10000,000 17604,80 107,00 104,90 
март 3 943,00 764,35 10000,000 16677,00 68,00 66,67 
април 3 943,00 764,35     69,00 134,31 
май 9 657,00 873,69     45,00 44,37 
юни 2 575,00 499,15     85,00 83,34 
юли 2 575,00 499,15     51,00 50,00 
август         16,00 15,68 
септември         94,00 70,59 
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октомври 6 097,00 284,35     111,00 108,83 
ноември 1 166,00 173,04 5000,000 9394,56 88,00 86,28 
декември 1 166,00 173,04     88,00 86,28 
ОБЩО: 44243,000 5874,46 35200,000 62451,20 857,00 882,65 

 
2010 г. 

Месец 
ел.енергия нафта вода студена 

кWh лв л лв m3 лв 

януари 1 166,00 224,18 10000,000 18647,96 149,00 151,16 
февруари 12 232,00 1912,2 10000,000 19407,36 69,00 74,52 
март 3 672,00 1837,65 5000,000 9253,40 111,00 119,88 
април 3 746,00 722,92 2000,000 4120,70 59,00 63,72 
май 1 802,00 347,94     64,00 69,12 

юни 2 663,00 514,04     60,00 64,80 

юли 574,00 132,84     28,00 30,24 
август 535,00 105,72     43,00 52,79 
септември 695,00 134,53     38,00 46,44 
октомври 2 498,00 483,5     101,00 162,24 
ноември 2 981,00 576,99 3000,000 6181,06 95,00 102,82 
декември 3 280,00 634,85 5000,000 11325,00 107,00 115,56 
ОБЩО: 35844,000 7627,36 35000,000 68935,48 924,00 1053,29 

 
2011 г. 

Месец 
ел.енергия нафта вода студена 

кWh лв л лв m3 лв 

януари 3 394,00 656,92 10016,000 23722,45 86,00 208,44 
февруари 3 237,00 626,52 5000,000 12351,36 88,00 213,28 
март 3 593,00 695,44 4089,000 7619,72 70,00 95,86 
април 3 346,00 647,63 1000,000 1863,47 52,00 78,96 
май 1 979,00 1033,01     53,00 58,88 
юни 1 764,00 344,36     38,00 102,81 
юли 916,00 178,91     23,00 58,66 
август 543,00 113,02     7,00 26,09 
септември 621,00 129,26     24,00 35,03 
октомври 1 890,00 393,41     243,00 274,12 
ноември 3 199,00 666,14 5000,000 9317,35 154,00 173,71 
декември 3 992,00 830,97 5101,000 10110,18 31,00 34,97 
ОБЩО: 28474,000 6315,59 30206,000 64984,53 869,00 1360,81 
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През последните три години близо 90% от дограмата е подменена с PVC  и Al, 

както и голяма част от осветителните тела са заменени с енергоспестяващи. Това 

се е отразило на енергопотреблението, както е видно от следващата графика. 

 

 

А. ГОЛЯМА УЧЕБНА СГРАДА 
 
 

7. А. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОЛЯМА УЧЕБНА СГРАДА /ГУС/ 
 

7.1.А. Описание на сградата, конструкция, режим на обитаване 

Голямата учебна сграда се състои от три корпуса: Учебна сграда - на три етажа, в 

които са разположени кухненския блок, медицински кабинет, кабинет по домашна 

техника, кабинет по изобразително изкуство, стол, библиотека, кабинет на 

психолог, кабинет на ресурсен учител, медицински кабинет, кабинети по: химия, 

физика, география/история, компютърна зала, музика, канцелария; Физкултурен 

салон - свързан с учебната сграда посредством Топла връзка с учебни кабинети. 

От въвеждането в експлоатация на обекта не са правени сериозни преустройства, 

които да засягат основното предназначение на сградата или отделни помещения.  

Конструкцията е изпълнена по монолитен начин със скелетно-гредова 

конструктивна схема, с основни носещи елементи греди и колони от стоманобетон  
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се състои от частичен вкопан сутерен и три етажа над него. В сутерена са 

разположени котелно и складове. Физкултурният салон е на един етаж, без 

сутерен,  а битовите помещения са развити на два етажа. Топлата връзка е на един 

етаж, без сутерен.  

Външните стени, граничещи с въздух, са тухлена зидария, с вътрешна и външна 

мазилка. Дограмата е  дървена слепена, Алуминиева и PVC. Подът е 

стоманобетонова плоча, върху неотопляем сутерен без топлинна изолация и под 

на отопляем обем над земя. Покривът е плосък с неотопляемо подпокривно 

пространство с δ > 30 cm и плосък покрив без подпокривно пространство /над 

коридора на топлата връзка/, с положена хидроизолация върху стоманобетонова 

конструкция. 

Работното време е 9 часа  всеки работен ден. Броят на постоянните обитатели и 

тези на временните посетители е 336. 

 

Данни за обекта 
Сграда (наименование) 60 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- ГУС 

Адрес Гр. София  обл. София град 

Тип сграда Сграда в областта на образованието – основно 
училище 

Собственост Публична Общинска 
Година на построяване 1964 

Брой обитатели + Персонал 336 
График обитатели час/ден График отопление час/ден 

Работни дни, час/ден 9 ч. Работни дни, час/ден 6 ч. 
Събота, час/ден  Събота, час/ден  
Неделя, час/ден  Неделя, час/ден  
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Схема на сградата 
 

 
Изгледи на сградата 

 
Североизток - Учебна сграда 
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Североизток и Югоизток - Учебна сграда 

 

 
Североизток и Югоизток - Учебна сграда 
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Североизток - Физкултурен салон 

 

 
Югоизток – Учебна сграда и Топла връзка 
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Югоизток – Топла връзка и Физкултурен салон 

 

   
Югозапад - Учебна сграда 
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Югозапад - Физкултурен салон 

  

   
Северозапад  - Учебна сграда и Топла връзка 
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Северозапад  - Топла връзка  

 

 
Северозапад  - Физкултурен салон 
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7.1.1.А. Геометрични характеристики на сградата 
                      

Застроен
а площ 

Разгъната 
застроена 

площ 
Отопляема 

площ 
Отопляем 

обем 
бруто 

Отопляем 
обем нето 

Охлаждана 
площ 

Охлаждан 
обем 
нето 

m2 m2 m2 m3 m3 m2 m3 
1049 2402 2227 9752 8781 

   

Общите характеристики са изчислени съгласно Закона за устройство на 

територията, Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради  и Наредба РД - 16 – 1058 за показателите на разход на 

енергия и енергийните характеристики на сградите. 

От отопляемата площ е изключена площта на трафопоста, разположен в 

северозападната част на физкултурния салон.       

                                                                                         

7.1.2.А. Строителни и топлофизични характеристики на стените по 
фасади  

 
В сградата са идентифицирани  един  тип външни стени на отопляеми помещения 

граничещи с въздух, състоящи се от тухлена зидария, с външна и вътрешна 

мазилка.  

Изчислени са нетните площи на стените на отопляеми пространства по фасади и 

коефициенти на топлопреминаване за тях. 

 

Фасади Обща площ 
по 

типове,m2 № - СИ ЮИ ЮЗ СЗ 

І A, m2 653,35 146,57 432,45 201,00 1433,37 
  U, W/m2K 1,820   

Общо m2 653,35 146,57 432,45 201,00 1433,37 
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7.1.3.А. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците 
по фасади      

 

Тип 
U g 

Фасада Обща 
площ 

по 
типове 

СИ ЮИ ЮЗ СЗ 

№ a b A n A n A n A n A 

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

Прозорци-дървени слепени 
1 1,22 0,60 0,73 2,63 0,63 2 1,46 6 4,39   0,00   0,00 5,86 
2 0,50 0,60 0,30 2,63 0,63 1 0,30   0,00   0,00   0,00 0,30 
3 1,22 2,00 2,44 2,63 0,63 13 31,72   0,00   0,00   0,00 31,72 
4 1,22 1,12 1,37 2,63 0,63 9 12,30   0,00   0,00   0,00 12,30 

Обща площ по фасади   45,78   4,39   0,00   0,00 50,17 
Прозорци-PVC, двоен стъклопакет 

1 2,35 1,65 3,88 2,00 0,55   0,00   0,00 12 46,53   0,00 46,53 
2 1,35 2,00 2,70 2,00 0,55   0,00   0,00   0,00 3 8,10 8,10 
3 11,08 2,00 22,16 2,00 0,55   0,00   0,00 2 44,32   0,00 44,32 
4 8,30 2,00 16,60 2,00 0,55   0,00   0,00 10 166,00   0,00 166,00 
5 2,78 2,00 5,56 2,00 0,55   0,00   0,00 2 11,12   0,00 11,12 
6 5,90 2,80 16,52 2,00 0,55 1 16,52   0,00   0,00   0,00 16,52 
7 1,35 2,00 2,70 2,00 0,55   0,00   0,00   0,00 2 5,40 5,40 
8 1,20 2,00 2,40 2,00 0,55 7 16,80   0,00   0,00   0,00 16,80 
9 1,85 1,76 3,26 2,00 0,55   0,00   0,00   0,00 9 29,30 29,30 
10 1,85 0,80 1,48 2,00 0,55   0,00 9 13,32   0,00   0,00 13,32 
11 2,45 4,00 9,80 2,00 0,55   0,00   0,00 6 58,80   0,00 58,80 
12 2,35 0,65 1,53 2,00 0,55   0,00   0,00 4 6,11   0,00 6,11 
13 1,40 1,40 1,96 2,00 0,55 1 1,96   0,00 4 7,84   0,00 9,80 

Обща площ    35,28   13,32   340,72   42,80 432,12 
Алуминиеви прозорци и витрини, двоен стъклопакет 

1 5,90 3,05 18,00 2,20 0,55   0,00   0,00 1 18,00   0,00 18,00 
2 4,04 3,05 12,32 2,20 0,55   0,00 1 12,32   0,00   0,00 12,32 
3 3,33 1,14 3,80 2,20 0,55   0,00 1 3,80   0,00   0,00 3,80 
4 3,33 3,40 11,32 2,20 0,55   0,00 1 11,32   0,00   0,00 11,32 
5 5,90 2,80 16,52 2,20 0,55 1 16,52   0,00   0,00   0,00 16,52 
6 5,62 2,74 15,40 2,20 0,55 3 46,20   0,00   0,00   0,00 46,20 
7 3,30 3,40 11,22 2,20 0,55   0,00   0,00   0,00 1 11,22 11,22 
8 3,33 4,70 15,65 2,20 0,55   0,00 1 15,65   0,00   0,00 15,65 
9 3,30 4,70 15,51 2,20 0,55   0,00   0,00   0,00 1 15,51 15,51 
10 5,90 2,40 14,16 2,20 0,55 1 14,16   0,00   0,00   0,00 14,16 
11 1,20 2,00 2,40 2,20 0,55   0,00 14 33,60   0,00   0,00 33,60 
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12 2,60 3,05 7,93 2,20 0,47   0,00   0,00 2 15,86   0,00 15,86 
13 1,84 2,40 4,42 2,20 0,34   0,00 1 4,42   0,00   0,00 4,42 

Обща площ    76,88   81,11   33,86   26,73 218,57 
Метални витрини и врати 

1 3,30 1,14 3,76 6,66 0,55   0,00   0,00   0,00 1 3,76 3,76 
2 1,00 2,00 2,00 6,66 0,01 1 2,00   0,00   0,00   0,00 2,00 
3 1,40 2,80 3,92 6,66 0,01   0,00   0,00   0,00 1 3,92 3,92 

Обща площ    2,00   0,00   0,00   7,68 9,68 

Обща площ по фасади   159,94   98,82   374,58   77,22 710,55 

 
a -  ширина на прозореца,  m;   b - височина на прозореца, m;  A - площ на прозореца, m2 

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

7.1.4.А. Строителни и топлофизични  характеристики на покрива по 
типове 

 

Характеристики по типове 
U A 

N 
dв Gr Pr λв λекв 
m   W/mK W/mK W/m2K m2 

I 0,535 1,80E+08 0,66192 0,025 1,059 0,677 1019,00 
IІ           1,618 60,00 

                                                                                                               

7.1.5.А. Строителни и топлофизични  характеристики на  пода  по 
типове 

 

Тип 
Под при 

неотопляем 
подземен 

етаж 

Под при 
отопляем 
подземен 

етаж 

Под върху 
земя без 
топлинна 
изолация 

Под върху 
земя с 

топлинна 
изолация 

Под 
граничещ с 

въздух 

I 
А, m2 204         
P, m 126         
U, W/m2K 1,03         

ІI 
А, m2    721     
P, m     261     
U, W/m2K     0,435     

IІІ 
А, m2        55,00 

P, m         96,10 

U, W/m2K         2,209 



“АРК ДИЗАЙН” ЕООД 
Рег. № 00327/14.03.2012     

60 ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-  
р-н Сердика, гр. София 

 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

   Стр. 23/137                                                                                        

IV 
А, m2    98,37     

P, m     69,64     

U, W/m2K     0,563     
 

 
7.2.А. Анализ на ограждащите елементи. 

7.2.1.А. Външни стени 
 

Топлофизични характеристики на външните стени 

За определяне на коефициента на топлопреминаване на стените е използвана 

следната формула: 

U = 1

se si
iR R
i

δ
λ

+ +∑
, W/m2K, където: 

Rse– съпротивл. на топлопред. от външната страна на стената 0,04 m2K/ W 

Rsi– съпротивл.  на топлопред. от вътрешната страна на стената 0,13 m2K/ W 

δi – дебелина на отделните слоеве от един и същ материал, m 

 λi– коефициент на топлопровод. на материала, от който е изграден съответния 

слой, W/mk 
 
Констатираните стени на отопляеми помещения граничещи с въздух са изпълнени 

с тухлена зидария, с външна и вътрешна мазилка. 

 
Стена граничеща с въздух - Тип І 

Слой Описание Дебелина λ R 

- - m W/mK m2K/W 

1 Външна стена вътрешна повърхност  Ri - 0,130 
2 Вътрешна мазилка  0,020 0,700 0,029 
3 Тухлена зидария 0,250 0,790 0,316 
4 Външна мазилка 0,030 0,870 0,034 
5 Външна стена външна повърхност Re - 0,040 

  Съпротивление на 
топлопреминаване m2K/W - 0,550 

  Коефициент на топлопреминаване W/m2K - 1,820 
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Стените на сградата граничещи с въздух са в неособено добро експлоатационно 

състояние. На места е констатирано нарушение на външната мазилка. Цялостта й 

е нарушена, наблюдават се участъци с обрушена, подкожушена и паднала 

мазилка.  
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7.2.2.А. Прозорци и външни врати 
 

Заснети са три типа прозорци и витрини – дървени слепени, Al и PVC със 

стъклопакет. Вратите са метални и Al с остъкление. Дървената и метална дограма 

представлява 10,4 % от общата квадратура на дограмата. 

 

           
Дървена дограма 
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  PVC дограма 
 
 

 Алуминиева дограма 
 
 

 Метална дограма 
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 Входна врата- Алуминиева 
 

Дървената дограма е амортизирана, в не особено добро състояние – загнили 

черчевета и изметнати крила, заковани с пирони.      

 
 

7.2.3.А. Покрив 
 
Констатирани са два типа покрив. 

Покривите на учебната сграда, топлата връзка над класните стаи и физкултурния 

салон са плоски с неотопляемо подпокривно пространство, като покривните плочи 

са изпълнени от сглобяеми стоманобетонови елементи, а таванските плочи са 

монолитно изпълнени от стоманобетон. Върху таванските плочи е положена 

топлоизолация от сгурия – Тип І.  
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Тип І -  Коефициент на топлопреминаване на покрив, с подпокривно пространство  
h > 0,30 m 
 

 
Преведена дебелина на въздушния слой δвс=V'/A' 

  
δвс 0,54 m 

 

Обем на подпокривното пространство по 
вътрешни р-ри 

 
V' 545,17 m3 

 

Площ на подовата плоча на подпокривното 
пространство 

 
A' 1019,00 m2 

по
кр

ив
 т

ав
ан

ск
а 

пл
оч

а 
 

Материали δ λ R 
Покрив вътрешна повърхност Rsi - - 0,100 
Сгурия 0,150 0,29 0,517 
Стоманобетон   0,200 1,63 0,123 
Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)   0,020 0,70 0,029 

Rse1 - - 0,253 
Съпротивление на топлопреминаване на съставната 

конструкция   Σ Ri 1,021 

  

       
     

U1 0,979 W/m2K 
Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на последния етаж 
 

  

по
кр

ив
на

 п
ло

ча
 о

т 
по

кр
ив

на
та

 
ко

нс
тр

ук
ци

я 

Материали δ λ R 
Покрив външна повърхнос Rse - - 0,040 
Стоманобетон   0,200 1,63 0,123 
Изравнителна замазка 0,030 0,93 0,032 
Битумна мушама 0,015 0,17 0,088 

Rsi2 - - 0,253 
Съпротивление на топлопреминаване на съставната 

конструкция   Σ Ri 0,536 

  

       
     

U2 1,867 W/m2K 
 
Коефициент на топлопреминаване на покривната 
плоча 
 

     

С
те

на
 

по
дп

ок
ри

вн
о 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 

Материали δ λ R 
Външна стена външна повърхност Rse - - 0,040 
Зидария от тухли на варо-пясъчен разтвор   0,250 0,79 0,316 
Варо-пясъчна мазилка (външна)   0,020 0,87 0,023 
Външна стена вътрешна повърхност Rsi - - 0,130 

Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,509 

  

       
     

Uw 1,963 W/m2K 
Коефициент на топлопреминаване на стените на 
подпокривното пространство 

   
 

Съпротивление на топлопреминаване Rse1 и Rsi2 
  

Rse1=Rsi2 0,253 
 

        Определяне на температурата на въздуха в подпокривното 
пространство 

   
 

Средна обемна температура на сградата θi 19,50 °C 

 
Външна изчислителна температура θe 1,00 °C 
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Площ на таванската плоча А1 1019,00 m2 

 
Площ на покривната плоча А2 1120,90 m2 

 
Площ на стените на покрива АW 61,38 m2 

 

Кратност на въздухообмен в подпокривното 
пространство 

 

n 0,10 h-1 

 

Нетен обем на въздуха в подпокривното 
пространство 

 

V 545,17 m2 

        

 

a) Определяне температурата в подпокривното 
пространство θu 6,72 °C 

 
б) Определяне на повърхностните температури 

     
     

θse1 9,88 °C 

     
θsi2 4,02 °C 

 
Стойност на коефициента на Грасхоф 

  
Gr 1,80E+08 

 
 

Земно ускорение 
  

g 9,80655 m/s2 

 
Коефициент на обемно разширение 

  
β 0,003573 К-1 

 
Кинематичен вискозитет на въздуха 

  
ν 1,32E-05 m2/s 

 
Стойност на критерия на Прандтл 

  
Pr 0,661918 

 
 

Произведение на двата критерия 
  

Gr.Pr 1,19E+08 
 

 
Корекционен коефициент 

  
εk 41,80 

 

 

Коефициент на топлопроводност на въздуха при 
θu 

  
λ 0,0253 W/mK 

        Определяне на еквивалентния коефициент на 
топлопроводност на въздуха λекв 1,06 W/mK 

        Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване Ur 0,677 W/m2K 

 

 

 

 

Физкултурен салон 

Топла връзка 
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Покрив Тип ІІ - Върху коридора на топлата връзка между учебният корпус и салона 

е изпълнен плосък покрив без въздушно подпокривно пространство от 

стоманобетон с хидроизолация. 

Покрив  ТИП II 

Слой Описание Дебелина λ R 
- m W/mK m2K/W 

1 Помещение Ri - 0,100 
2 Варопясъчна мазилка 0,020 0,700 0,029 
3 Стоманобетонна плоча 0,160 1,630 0,098 

4 Керамзитобетон 0,100 0,330 0,303 
5 Хидроизолация  0,015 0,170 0,088 

6 Външен въздух Re - 0,04 

  Съпротивление на топлопреминаване m2K/W - 0,618 

  Коефициент на топлопреминаване W/m2K - 1,618 

 
Покривът е в сравнително добро състояние. Не са констатирани течове.   

7.2.4.А. Под 
 

Констатирани са четири типа под: 

• Тип І - под върху неотопляем сутерен / учебна сграда/, с мозайка на 

първия етаж и циментова замазка в сутерена, без топлинна изолация. 
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Тип І - Коефициент на топлопреминаване при неотопляем подземен етаж 
  

       

по
до

ва
 п

ло
ча

 
на

 о
то

пл
яв

ан
ия

 
ет

аж
 

Материали δ λ R 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 
Мозайка с хастар 0,080 0,930 0,086 
Стоманобетон   0,200 1,630 0,123 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 
Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,549 

        Коефициент на топлопреминаване през пода на 
отоплявания етаж 

 
Uf 1,822 W/m2K 

  

 
 

     

по
до

ва
 п

ло
ча

 н
а 

не
от

оп
ля

ем
ия

 
по

дз
ем

ен
 е

та
ж

 

Материали δ λ R 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 
 Циментово-пясъчен разтвор    0,05  0,930 0,054 
 Стоманобетон   0,140 1,630 0,086 
Подложен бетон 0,100 1,450 0,069 
Трамбована пръст 0,600 1,160 0,517 
Подова плоча външна повърхност Rsе - - 0,040 

Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,936 
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1. Определяне на пространствената характеристика на пода 

  
B' 3,23 m 

Площ на пода на подземния етаж 
  

А 204,18 m2 
Височина на стените в контакт със земята 

  
z' 2,80 m 

Височина на стените в контакт със външния въздух 
  

h 0,40 m 
Периметър на подземния етаж 

  
P 126,36 m 

        2. Определяне на приведената дебелина  
  

dt 2,01 m 

 
-дебелина на надземната част на вертикалната стена 

 
w 0,250 m 

 
-коефициент на топлопроводност на земята λ 2,00 W/mK 

 
-дълбочина на приземния етаж под нивото на терена z 2,80 m 

        

С
те

на
 

гр
ан

ич
ещ

а 
с 

въ
нш

ен
 в

ъз
ду

х 

Материали δ λ R 
Външна стена външна повърхност Rse - - 0,040 
Бучарда 0,04 0,930 0,043 
Стоманобетон 0,40 1,630 0,245 
Външна стена вътрешна повърхност Rsi - - 0,130 

Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,458 

        
3. Коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции 
и елементи на неотоплявания етаж, които граничат с 
външен въздух 

 
Uw 2,18 W/m2K 

3.1. Площ на прозрачните ограждаши елементи 
  

Awin 0,00 m2 

3.2. Коефициент на топлопреминаване на прозрачните 
ограждаши елементи Uwin 0,00 W/m2K 

      Кратност на въздухообмен в подземния етаж 
  

n 0,30 h-1 
Нетен обем на въздуха в подземния етаж 

  
V 522,70 m2 

        4. Коефициент на топлопреминаване през пода - Ubf 
     

 
при (dt+0.5z) < B' 

  
Ubf 

не е 
изпълнено 

        
 

при (dt+0.5z) ≥ B' 
  

Ubf 0,40 

      Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния етаж 
 

Ubf 0,40 W/m2K 

        5. Коефициент на топлопреминаване през стените на 
подземния етаж- Ubw 

   
        

С
те

на
 гр

ан
ич

ещ
а 

съ
с 

зе
м

ят
а 

Материали δ λ R 
Външна стена външна повърхност Rse - - 0,040 
Битум   0,02 0,170 0,118 
Стоманобетон 0,40 1,630 0,245 
Външна стена вътрешна повърхност Rsi - - 0,130 

Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,533 

 

       6. Определяне на приведената дебелина  
  

dw 1,07 m 

 
-коефициент на топлопроводност на земята λ 2,00 W/mK 
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7. Определяне на действителния коефициент на топлопреминаване 
    

 
при dw ≥ dt 

  
Ubw 

не е 
изпълнено 

      
 

при dw < dt 
 

Ubw 0,67 
Коефициент на топлопреминаване през стените на подземния 
етаж Ubw 0,67 W/m2K 

        Действителен коефициент на топлопреминаване 
  

U 1,03 W/m2K 

       
• Тип ІІ - под върху земя без топлинна изолация, с паркет на първия 

етаж / учебна сграда, топла връзка – класни стаи и физкултурен салон/ 
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Тип ІІ - Под върху земя (подова плоча върху земя, без подземен етаж)  

        

по
д 

въ
рх

у 
зе

м
ят

а 

Материали δ λ R 

Подова плоча външна повърхност Rse - - 0,040 

Паркет 0,022 0,210 0,105 
Циментово-пясъчен разтвор    0,040 0,930 0,043 
Стоманобетон   0,140 1,630 0,086 
Подложен бетон 0,100 1,450 0,069 
Трамбована пръст 0,600 1,160 0,517 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 

Съпротивление на топлопреминаване на 
съставната конструкция   Σ Ri 1,030 

        Коефициент на топлопреминаване - под върху земя 
  

U= 0,971 W/m2K 

        1. Определяне на пространствената характеристика на 
пода 

  
B' 5,53 m 

 
-площ на елемента граничещ със земята А 721,45 m2 

 
-периметър на елемента граничещ със земята P 260,72 m 

        2. Определяне на еквивалентна дебелина на пода 
  

dt 2,31 m 

 
-дебелина на надземната част на вертикалната стена 

 
w 0,25 m 

 
-коефициент на топлопроводност на земята λ 2,00 W/mK 

        3. Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване U0 0,44 W/m2K 

 

• Тип ІІІ – еркер - под на отопляем етаж, граничещ с въздух, с паркет, 

без топлинна изолация. 

 

Под граничещ с въздух - Тип ІІІ 
Слой Описание Дебелина λ R 

- - m W/mK m2K/W 

1 Помещение Ri - 0,130 
2 Паркет 0,022 0,210 0,105 
3 Замазка 0,030 0,930 0,032 
4 Стоманобетон 0,200 1,630 0,123 
5 Външна мазилка 0,020 0,870 0,023 
6 Външен въздух Re - 0,040 

  Съпротивление на топлопреминаване m2K/W - 0,453 

  Коефициент на топлопреминаване W/m2K - 2,209 
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• Тип ІV – под върху земя без топлинна изолация, с мозайка / учебна 

сграда-коридор и столова, топла връзка–коридор и физкултурен салон- 

съблекални/. 

 Столова 

 Коридор Топла връзка 
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 Съблекални ФС 

 

Тип IV - Под върху земя (подова плоча върху земя, без подземен етаж)  

        

по
д 

въ
рх

у 
зе

м
ят

а 

Материали δ λ R 
Подова плоча външна повърхност Rse - - 0,040 
Мозайка с хастар 0,080 0,930 0,086 
Стоманобетон   0,140 1,630 0,086 
Подложен бетон 0,100 1,450 0,069 
Трамбована пръст 0,600 1,160 0,517 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 

Съпротивление на топлопреминаване на 
съставната конструкция   Σ Ri 0,968 

        Коефициент на топлопреминаване - под върху 
земя 

  
U= 1,033 W/m2K 

        1. Определяне на пространствената характеристика 
на пода 

  
B' 2,83 m 

 
-площ на елемента граничещ със земята А 98,37 m2 

 

-периметър на елемента граничещ със 
земята P 69,64 m 

        2. Определяне на еквивалентна дебелина на пода 
  

dt 2,32 m 

 

-дебелина на надземната част на 
вертикалната стена 

 
w 0,38 m 

 
-коефициент на топлопроводност на земята λ 2,00 W/mK 

        3. Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване 

 
U0 0,56 W/m2K 

 

Подовите настилки са в сравнително добро състояние.  
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8. А.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ - ГУС 

 
8.1.А. Котелна централа  

Обекта се топлоснабдява от локална котелна централа ситуирана в сутерена на 

сградата. В помещението са монтирани 2 броя нафтови водогрейни котли 

VIADRUS G300 , 13секции, регистрационен № 665-ПК-195 и 665-ПК-196; заводски 

№526519 максимална отоплителна мощност 287 kW, КПД 90-96% / по каталог / - 

монтирани през 2005год. При направеният оглед се установи, че състоянието им е 

добро, а през 2011г е направен акт за първоначален технически оглед от фирма 

ООД ТЕХНОЕКСПЕРТ, гр.Пловдив.   

Към котлите има монтирани нафтови горелки тип Lambordjini , ЕСО 30 

едностъпални, с мощност 190 – 356 kW – видимо в добро състояние. Има налични 

филтри за гориво нафта пред всяка от горелките.  

 
Топлоносител е вода с температура 90/70оС осигурена от котлите. За всеки от тях е 

предвидена по една циркулационни помпи Grundfoss UPS 32 - 120 F. 
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При наличие на аналогов котролер котлите работят на ръчен режим с 

термостатично регулиране от работния термостат на котлите. Монтираният 

аналогов регулатор е Honeywell Smile позволява независимо управление на два 

контура, самостоятелно със съответните изпълнителни механизми за 

четирипътният магнет вентил, помпите и горелката. Управлението позволява и 

работа в режим за изключване възможността да се образува конденз и за 

избягване на нискотемпературна корозия. Ръчният режим на управление, без да 

работи контролера, с директно подаване на електрически ток на първия контур, без 

управление или работа на осезателите, практически са предпоставка за 

непрекъсната работа на помпите. Този извод може да бъде направен при анализ 

консумираното годишно количество гориво и отчетените работни часове на 

часовника на горелката. Т.е. управлението на системата е на случаен принцип, 

което е предпоставка за нейната не ефективна работа. 

Горивното стопанство е с двустепенна схема – основен резервоар 2х5m3, 

оборудван с наливна фуния, груб филтър, искрогасител и резервоар дневна дажба 

1,2m3. Предвидено е автоматично подаване на горивото. Няма измервателни 

устройства за разход. Оценката се прави визуално по нивопоказател. Грубият 

филтър е дефектирал и зареждането се извършва директно  през люка за 

инспекция.  

Съществуващият вентилатор в котелното помещение е осов , но не отговаря на 

противопожарните изисквания за вентилатори за такъв тип помещения. 

Монтирани са два разширителни съда Zilmet 400л всеки от тях. Предвидени са 

баланс вентили, като единият изпуска на 2атм, в момента е затапен и реално не 

работи, необходимо е да се подмени с по – голям ¾” – 4 бара.  
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Водоразпределителите са нови с добра топлоизолация, тръбната мрежа е нова от 

черни газови тръби топлоизолирана.  

 

     
 

Фуксовете са с топлоизолация в добро състояние, но не са защитени. 

Електропотребление за вентилатори и помпи 

№ Тип консуматор Рном. Количество Ринст. 
- - kW бр kW 
1 Циркулационни помпи 0,40 2 0,80 
2 Помпа горелка 0,50 2 1,00 

 

От изчисления разход на енергия за програмното моделиране на обекта 

получаваме: 

Редн.помпи = 0,3 W/m2  

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата. 

 

 

8.2.А. Отоплителна инсталация  
Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация. Изпълнена е 

с долно разпределение, тип Тихелман и вертикални щрангове. Разпределителната 

и събирателната тръбна мрежа са монтирани в сутерена на сградата и бетонни 

канали под топлата връзка и физкултурният салон. По – голяма част от 

вертикалните щрангове са открито монтирани – видими, не е положена изолация. 

Тръбната мрежа е подменена изцяло през 2005година, когато е правен ремонт и на 
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котелното. Същата е от черни газови тръби, а връзките са на заварка. На 

последният етаж на сградата на всеки от вертикалите е монтиран автоматичен 

обезвъздушител. Радиаторите в голямата сграда са основно чугунени с височина 

300; 500; 600мм , но на места има и панелни с височина 600мм, видимо стари и 

амортизирани. Към всяко отоплително тяло е предвиден радиаторен вентил и 

обезвъздушител.  Като цяло няма оплаквания от подържаният микроклимат в 

сградата, поради сравнително добрата подръжка на инсталацията. При 

проведените разговори се установи че регулярно се прави промиване на 

отоплителните тела.  

   
 

В част от помещенията има електрически печки - в директорския кабинет, в 

сестринския кабинет и  в един от кабинетите по трудово. Електрическите печки се 

ползват при нужда. Техният принос към отоплението на сградата е 

пренебрежително малък и затова електропотреблението им е отнесено към 

влияещи на баланса. 
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Като цяло оплаквания от отопението няма, работещи радиатори 96% ; неработещи 

4%. 

 
8.3.А. Битово горещо водоснабдяване 

 

В сградата няма изградена инсталация за БГВ. В топлата кухня е осигурена топла 

вода с помощта на електрически бойлер. В сестринския кабинет има монтирана 

Юнга. 

        
Електропотреблението за затоплянето на вода за битови и санитарни нужди е 

отнесено към невлияещи на баланса. 

 

8.4.А. Вентилация 
В сградата няма изградена общообменна вентилационна инсталация.  

В топлата кухня има изградена местна смукателна инсталация. Монтиран е чадър 

над топлоотдаващите съоръжения. Същият работи сутрин от 8 до 11 часа – 

времето през което се готви. През останалото време не работи. Чадърът е 

амортизиран и не е обезопасен. 
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Електропотреблението за смукателната вентилация в кухненския блок е отнесено 

към влияещи на баланса. 

 
 

8.5.А. Студозахранване и климатизация 
 
В сградата не е констатирано централизирано студозахранване и климатизация. 

 
 

9. А.  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ-ГУС 
.  

9.1.А. Осветителна инсталация 
 
Осветлението е изпълнено основно с осветителни тела с енергоспестяващи крушки 

и осветителни тела с нажежаеми жички.  
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№ Вид осветително тяло Рном. Количество Ринст. 

- - kW бр. kW 
1 Осветление - Състояние 6,26 - 6,26 

 
От изчисления разход на енергия за програмното моделиране на обекта при 

период на едновременна работа 40 часа/ седмица получаваме: 

Редн.осв. = 2,11 W/m2  

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата. 

При направения оглед и замервания е установено, че осветителните тела 

осигуряват необходимата осветеност. 

 
9.2.А. Силови консуматори – влияещи и невлияещи на баланса 
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Силовата инсталация включва ел. захранване на контакти общи нужди, контакти 

компютри, захранване съоръжения ОВиК и ВиК и други. 

Консуматорите в сградата се разделят на две части влияещи и невлияещи на 

топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им 

топлоизлъчвания и от местоположението им в сградата. В тази сграда има електро 

уреди, които се намират в отопляемия обем на сградата и оказват влияние на 

отоплението чрез собственото си топлоотдаване. 

На фигурите по-долу са показани някои от основните консуматори, влияещи и 

невлияещи на баланса.  

   
 

   



“АРК ДИЗАЙН” ЕООД 
Рег. № 00327/14.03.2012     

60 ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-  
р-н Сердика, гр. София 

 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

   Стр. 45/137                                                                                        

          

 
 

Електроконсуматори влияещи на баланса 

№ Тип консуматор Рном. Количество Ринст. 

- - kW бр kW 
1 влияещи 48,5 - 48,5 

 

От така изчисления разход на енергия за инсталираните мощности и режими на 

работа, при период на едновременна работа 40 часа/седмица, изчисляваме 

специфичната едновременна мощност както следва: 

Редн. влияещи = 4,42 W/m2 
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В сградата има електро уреди, които се намират извън отопляемия обем и не 

оказват влияние на отоплението чрез собственото си топлоотдаване. 

Електроконсуматори невлияещи на баланса 

№ Тип консуматор Рном. Количество Ринст. 

- - kW бр kW 
1 невлияещи 0,59 - 0,59 

 
Редн. невлияещи = 0,19 W/m2 

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата. 

 
 

10. А. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА ГОЛЯМА УЧЕБНА СГРАДА И  БАЗОВА ЛИНИЯ 
НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ 

 
За целите на по-нататъшното моделно изследване на сградата са изчислени 

денградусите за населеното място и зоната; изчислен е средногодишния разход за 

отопление и осветление в kWh за приетата за представителна 2011 година.  

По счетоводни документи е даден разход за отопление и електропотребление за 

целия обект и затова е изчислена припадащата се част за всяка от сградите на 

база отопляема площ – 91,5% за Голямата учебна сграда и 8,5 % за Малката, като 

са отчетени и загубите по трасето за топлоснабдяване на малката сграда. 

Месец 

Средно-
месечна  

температура 
на външния 

въздух 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 
въздух за 

зоната 

Електрое-
нергия Топлоенергия 

Общо Общо 

  оС DD оС  DD кWh kWh 

I -1,3 644,80 -0,4 616,90   
II 0,2 540,40 0,2 540,40   
III 5,1 446,40 4,6 461,90   
IV 9,9 48,00 10,4 45,50   
V  0,00  0,00   
VI  0,00  0,00   
VII  0,00  0,00   
VIII  0,00  0,00   
IX  0,00  0,00   
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X 9,4 40,40 11,2 33,20   
XI 2,7 504,00 5,1 432,00   
XII 1,2 567,30 0,4 592,10   

Общо   2791,300   2722,000 26588 230002 
 
 
 

11. А. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОЛЯМА УЧЕБНА СГРАДА 
 
Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено със 

софтуерен продукт EAB  HC 1.0, който съответства на националната 

изчислителна методика на Наредба № 7.  
Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на 

микроклимата в сградата, сравнение с еталонния разход на енергия за сградата и 

при необходимост – определяне на възможни енергоспестяващи мерки, 

осигуряващи получаване на сертификат за енергийна ефективност.         

За целите на определяне на енергийните характеристики на сградата, тя се 

разглежда като интегрирана система, в която разходът на енергия е резултат от 

съвместното влияние на следните основни компоненти: 

 сградните ограждащи конструкции и елементи;  

 системите за поддържане на параметрите на микроклимата;  

 вътрешните източници на топлина;  

 обитателите;  

 климатичните условия; 
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Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и 

спесифично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни 

процеси. В случая е подходящо разглеждане на сградата като една топлинна зона. 

Националната методология за изчисляване на интегрираната енергийна 

характеристика включва задължително: 

• ориентацията, размерите и формата на сградата; 

• топлинните и оптическите характеристики, въздухопропускливостта, 

влагоустойчивостта, водонепропускливостта на сградните ограждащи 

конструкции, елементи и вътрешни пространства; 

• системите за отопление и гореща вода за битови нужди; 

• системите за климатизация; 

• системите за вентилация;  

• естествената вентилация; 

• външните и вътрешните климатични условия. 

 

11.1.А. Създаване на модел на сградата 
 

За Голямата учебна сграда на 60 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. София е 

извършен детайлен анализ на база на извършени изчисления по отношение на 

елементите на енергийните характеристики. Извършена е оценка и сравнение на 

изпълнената сграда за съответствие с нормативните и проектни изисквания за 

енергийна ефективност. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1964год. Направено е моделно 

изследване със софтуерен продукт EAB  HC 1.0 за изчисляване стойността на 

интегрираната енергийна характеристика, като са взети еталонните данни съгласно 

действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката и към 

момента на въвеждане в експлоатация. 
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  Изходни данни за обекта 
 

Параметрите на климатичната база данни (с които работи софтуерния продукт 

ЕАВ) са в съотвествие с изискванията на изчислителния метод, заложен в 

стандарта за определяне на годишния разход на енергия. 

 Климатични данни за зоната 

Програмата съдържа еталонни данни за характеристиките на ограждащите 

елементи и системите за поддръжка на микроклимата. За нуждите на настоящото 

обследване са използвани данните, които отговарят на нормативните изисквания 

към момента на обследване. Заложената в програмата база данни съдържа 

принципни елементи (отопление, вентилация, климатизация, топла вода, 

осветление и други), които не отговарят на обследвания обект. Поради това е 

извършена допустима корекция на съществуващата база данни на еталонния 

модел. 
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Редактиран еталонен модел  

 
Въведени са официалните празници в които сградата не работи. 

 

  Настройка празници 
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11.1.1.А. Въвеждане данни за ограждащи елементи на сградата. 
 

За нуждите на софтуерен продукт EAB  HC 1.0   са въведени подробни данни за 

ограждащите елементи, измерени на място. За всяка фасада са въведени 

различните типове плътни (зидове и колони) и прозрачни (прозорци) елементи. 

Всеки тип елементи се отличава с площ и коефициент на топлопреминаване, 

коефициент на енергопреминаване (пропускане на плътната слънчева радиация) и 

брой на еднаквите елементи от съответния тип. Въведени са данни за 

констатираните покриви и подове.  

В следващите екрани са показани геометричните и топлофизичните характеристики 

на ограждащите елементи на сградата по небесни посоки въведени в програмния 

продукт. 

 

Фасади Североизток 
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Фасади Югоизток 

 

Фасади Югозапад 
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Фасади Северозапад 

 

Въвеждане на ограждащ елемент покрив 
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Въвеждане на ограждащ елемент под 
 

 
 

След въвеждане на данните за фасадите, покрива и пода те се обобщават в 

следващия екран като се добавя информация за отопляемата площ, отопляем 

обем, топлина от обитатели, режимите на обитаване и отопление на сградата. 

 

 

11.1.2.А. Въвеждане данни за инсталации и системи в сградата. 

 

Въвеждане на данни за вентилация  
Не е констатирана общообменна вентилация в обследвания обект. 
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Въвеждане на данни за БГВ 
 

Не е констатирано в обследвания обект. 

 

Въвеждане на данни за електроконсуматори /вентилатори, помпи, 
осветление/ 

 

 

Въвеждане на данни за влияещи и невлияещи на баланса  
 

 
 

11.2.А. Калибриране на модела 

За калибриране на модела е необходимо да се изчисли референтния разход за 

отопление за избрания за разглеждане период спрямо нормираните климатични 

данни по следната формула: 
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Референтен разход =  ( ) ( )
( ) ( )площОтопляемапериодреферзаДенградуси

даннибазаклимпоДенградусипериодрефразходГод
×

×
.

...

 
 
Годишен разход за реф. период 2011г. = енергия за отопление = 230002 kWh 
 
След заместване във формулата:  
 

Референтен разход =   222271.3.2711
5.2717)(230002
mDD

DDkWh
×
×  =  103,5 kWh/m2 у 

 
По референтния разход намираме стойностите за средна температура на сградата 

така, че в графата отопление коригирано на колоната за състоянието на сградата 

да се достигне референтният разход, което е показано на следващия екран. 

 
 

Калибрирането показва, че обследваната сграда е недоотоплена. 

 
11.3.А. Нормализиране на модела 
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11.3.1.А. Нормализиране на модела на сградата и Формиране на базова 
линия за разхода на енергия за отопление  

 
При Нормализиране на модела на сградата са потърсени възможности за 

довеждането й до нормалните условия на експлоатация, към актуалното и 

състояние. 

Възстановени са следните параметри: 

• Средно обемна температура към проектна 

• Температура с понижение към проектна  

 
 
 

11.3.2.А. Класификация и изчисляване на разхода на енергия за 
сградата в сегашното й състояние  

 

Принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А до G се 

установява чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна 

характеристика със скала за годишен разход на енергия Съгласно Наредба РД 16-
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1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на обектите. 

За определяне принадлежността на сградата към конкретния клас на 
енергопотребление са изчислени съответно ЕР, ЕР max,r и ЕР max,s, 
определени като първична енергия, както следва: 

• енергийната характеристика на сградата ЕР, kWh/m2 - общ годишен 

специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода и осветление; 

• ЕРmax,r, kWh/m2 - общ специфичен разход на енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по 

методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. За енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. - 

ДВ, бр. 85 от 2009 г.); стойностите на топлотехническите 

характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, 

както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за 

отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за 

битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към 
момента на извършване на оценката; 

• ЕРmax,s , kWh/m2 - общ специфичен разход на енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по 

методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. За енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. - 

ДВ, бр. 85 от 2009 г.); стойностите на топлотехническите 

характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, 

както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за 

отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за 

битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към 
годината на въвеждане на сградата в експлоатация 

 

Енергийната характеристика на сградата ЕР = 161,7 kWh/m2  
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За определяне на ЕРmax,r е извършено моделно изследване спрямо 2009 год.- по 

действащата нормативна уредба към момента на извършване на оценката. 

 

Разделът Бюджет „Разход на енергия” показва „Еталонните стойности” за сградата 

и изчисленото енергопотребление „преди ЕСМ” – Състояние и приетата Базова 

линия и „след ЕСМ” – приложени мерки за енергоспестяване за всеки отделен 

компонент, както и общата сума. 

 

 
 
 
ЕРmax,r = 63,8 kWh/m2 
 

За определяне на ЕРmax,s е извършено моделно изследване спрямо 1969 год.- по 

действащата нормативна уредба към годината на въвеждане в експлоатация. 
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ЕРmax,s = 148,4 kWh/m2 
 

Съгласно  Наредба №16-1058/2009 за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите за обследвания обект 

ЕРmax,s < EP<= 1,25 ЕРmax,s 

148,4 < 161,7 <= 185,5 

 

Следователно сградата отговаря на клас на енергопотребление Е в момента на 

обследването. 
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11.4.А. Потенциални мерки за намаляване на разходите за енергия 
 

За привеждане на сградата в съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност се предлагат енергоспестяващи мерки по ограждащата конструкция и 

топлоснабдяването. 

В колона "Енергоспестяващи мерки" са въведени енергоспестяващи мерки чрез 

корекция стойностите на съответните параметри и в Колона „след ЕСМ” се вижда 

намалението на разхода на енергия след промяната. 

 

 Енергоспестяваща мярка 1 

Представлява поставяне на топлоизолация по стените - EPS 8 см с коефициент на 

топлопредаване λ =0,037, монтирана от външната страна върху мрежа с дюбели и 

полагане на външна мазилка на 1433 кв.м. тухлени стени.  

Информация за сградата 
Клас на 

Енергопотребление 
на сградата 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Специфичен годишен разход на потребна енергия, 
(kWh/m2год.) 161,7 

Общ годишен разход на  потребна  енергия (kWh) 360 209 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

Е 
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Ефектът от мярката се изразява в намаляване обобщения коефициент на 

топлопреминаване до U= 0,37 W/m2K. Топлоизолацията на стените ще окаже 

влияние и на инфилтрацията и подобряване на вътрешния микроклимат. 

 

 Енергоспестяваща мярка 2 

Представлява подмяна на технически остарялата и амортизирана дървена  

дограма по североизточната и югоизточната  фасади с PVC такава с коефициент 

на топлопреминаване не по – голям от 1,7 W / m2K. Подменят се общо 50 м2 . 

Ефектът от мярката се изразява в намаляване обобщения коефициент на 

топлопреминаване до U= 2,10 W/m2K. Подмяната на дограмата ще окаже влияние 

и на инфилтрацията и подобряване на вътрешния микроклимат. Стойността на 

инфилтрацията е намалена до 0,50. 

 

 Енергоспестяваща мярка 3 

Представлява поставяне на топлоизолация от 10см с λ =0,03 по еркерите. 

Топлоизолират се 55 кв.м. 

Ефектът от мярката се изразява в намаляване обобщения коефициент на 

топлопреминаване за пода до U= 0,55 W/m2K. 

 

 Енергоспестяваща мярка 4 

Автоматика - да се свърже съществуващия аналогов контролер с котлите по схема 

за двуконтурно управление на МВ4, горелки, помпа по външна температура, като 

се обърне внимание на студено пускане на котлите.  

Ефектът на мярката се изразява в повишаване на КПД на генератора на топлина от 

91,7% до 92,5%.  
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 Енергоспестяваща мярка 5 

Поставяне на екраниращо фолио с дебелина 5мм зад отоплителните тела. Обща 

площ 275 м2.  

Ефектът на мярката се изразява в повишаване ефективността на отдаване на 

отоплителните тела от 97% до 100% .  

 

 
 
След въвеждане на предложените енергоспестяващи мерки 

енергопотреблението на сградата при спазване нормативните изисквания за 

микроклимата ще намалее и сградата ще има клас на енергопотребление С, 
което позволява издаване на Сертификат категория А. 
ЕР = 81,50 kWh/m2  
ЕРmax,r = 63,80 kWh/m2 
ЕРmax,s = 148,40  kWh/m2 
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ЕРmax,r < EP <=0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s) 

63,80 < 81,50 <= 106,10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за сградата 
Клас на 

Енергопотребление 
на сградата 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Специфичен годишен разход на потребна енергия, 
(kWh/m2год.) 
 

 

81,50 

Общ годишен разход на  потребна  енергия (kWh) 181 496 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

С 
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11.5.А. Енергийни и мощностни баланси 
 
 

11.5.1.А. Енергоспестяващи мерки 
 
Тук е отразен годишният ефект (като специфичен разход и пълен разход) на 

симулираните мерки. 

 
 

11.5.2.А. Мощностен бюджет 
Тук са отразени съответните стойности на максималните едновременно включени 

мощности за всеки отделен компонент. Видно е, че след изпълнение на 

енергоспестяващите мерки , необходимата отоплителна мощност е 171kW. Т.е. 

може да се направи извода, че след изпълнение на ЕСМ, сградата може да се 

отоплява само с единият котел. Вторият може да остане , като върхов при много 

ниски температури.  
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11.5.3.А. ЕТ крива 
Връзката между разхода на енергия и външната температура може да се проследи 

на следващия екран 
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11.5.4.А. Годишно разпределение 
Тук е отразено годишното разпределение на енергията по видове консуматори. 
 

 
 

11.5.5.А. Топлинни загуби 
Прозорецът показва топлинните загуби през ограждащите елементи в актуалното 

състояние на сградата и след изпълнение на предложените мерки. 
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12. А. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КЛАСА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - ГУС 
 
Класификация на сградата по първична енергия 

 
Принадлежността на сградата към конкретния клас на 
енергопотребление, след съответните изчисления, е изобразена графично 
във формата, като са изчислени съответно: 

• енергийната характеристика на сградата ЕР = 200,48 kWh/m2 – 
нормализирано състояние; 

• енергийната характеристика на сградата ЕР = 112,26 kWh/m2 – 
след енергоспестяващите мерки; 

• ЕРmax,r = 92,79 kWh/m2 - към момента на извършване на 
оценката; 

• ЕРmax,s = 185,85 kWh/m2 - към годината на въвеждане на сградата 
в експлоатация 

 
ЕРmax,s < EP<= 1,25 ЕРmax,s 

185,85 < 200,48 <= 232,31 – клас на енергопотребление Е по базова линия  
 

ЕРmax,r < EP <=0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s) 

92,79 < 112,26 <=139,32 – клас на енергопотребление С след 
въвеждане на ЕСМ 
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13. А. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ – ГУС 
  

В таблицата по-долу са показани основните параметри на идентифицираните 

потенциални мерки за спестяване на енергия в сградата. 

 

№ 
Наименование 

на 
енергоспестява-

щите мерки 

Нормали-
зиран 

разход 
След 
ЕСМ Икономия 

             Анализ 

Срок на 
откупу-

ване 

Инвес-
тиции Печалба 

kWh- 
топл.ен. 

kWh-
топл. ен. 

kWh -
общо % BGN BGN 

В1 Топлоизолация 
на стени 333630 213239 120391 36,09 77382 32366 2,39 

В2 Подмяна на 
дограма 333630 314895 18735 5,62 10800 5037 2,14 

Скала на енергопотреблението по първична 
енергия 

   
Актуално  

състояние 
След ЕСМ 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Специфичен годишен разход на  първична 
енергия  (kWh/m2год.) 200,48 112,26 

Общ годишен разход на   първична  енергия 
(kWh) 446 469 250 003 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

Е 

C 
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В3 Топлоизолация 
на под-еркери 333630 327283 6347 1,90 3630 1706 2,13 

С1 Автоматика 333630 309389 24241 7,27 1600 6517 0,25 

С2 
Повишаване 
ефективността 
на отдаване 

333630 324631 8999 2,70 6140 2419 2,54 

Всичко П1: 333630 154917 178713 53,57 99552 48045 2,07 
 

Оценката на печалбата на икономиите на топлинна енергия са направени на база 

прогнозна цена, с включен ДДС. 

Необходимите инвестиции от колона "Инвестиции" са изчислени и анализирани с 

включен ДДС. 

 

13.1.А. Енергоспестяваща мярка 1 – Топлоизолация по стени  
Тази мярка предвижда топлоизолация на 1433 кв.м. тухлени стени с EPS 8 см с 

коефициент на топлопредаване λ =0,037, монтирана от външната страна върху 

мрежа с дюбели и полагане на външна мазилка. 

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 

 

1433 м2 х 45 лв./ м2 х 1,2= 77382 лв. с ДДС  
 

като в цената са включени: 

− отстраняване на нарушена външна мазилка; 

− полагане на топлоизолация, мрежа и мазилка; 

− обръщане на прозорците; 

− качване на материали до местополагането им. 

Мярката ще донесе икономии на енергия в размер на 120391 kWh за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 2,4 години, а дълготрайността ù – 15 г. 
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13.2.А. Енергоспестяваща мярка 2 – Подмяна на дограма 
Тази мярка предвижда подмяна на 50 м2 дървена дограма с PVC такава със 

стъклопакет и коефициент на топлопреминаване 1,7 W/m2K или по-добър. 

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 

50 м2 х 180 лв./ м2 х1,2 = 10800 лв. с ДДС 

като в цената са включени: 

− демонтаж на старата дограма, изнасяне и транспорт;  

− доставка и монтаж на новата дограма, включително обков, дръжки, брави и 

плотове за прозорци/подпрозоречни дъски/; 

− качване на материали до местополагането им.  
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Тази мярка ще донесе икономии на енергия в размер на 18735 kWh за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 2,1 година, а дълготрайността ù – 20 

години.  

 

 
 

13.3.А. Енергоспестяваща мярка 3 – Топлоизолация по еркери  
Тази мярка предвижда топлоизолация на 55 кв.м. еркери с ХPS 10 см с коефициент 

на топлопредаване λ =0,03, монтирана от външната страна върху мрежа с дюбели 

и полагане на външна мазилка.  

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 

55 м2 х 55 лв./ м2 х 1,2= 3630 лв. с ДДС  
като в цената са включени: 
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− отстраняване на нарушена външна мазилка; 

− полагане на топлоизолация, мрежа и мазилка; 

− качване на материали до местополагането им. 

Мярката ще донесе икономии на енергия в размер на 6347 kWh за година. Срокът 

за откупуване на инвестицията е 2,1 години, а дълготрайността ù – 15 г. 

 
 

 
13.4.А. Енергоспестяваща мярка 4 – Монтиране на автоматика 

Тази мярка предвижда  осигуряване на автоматично управление за котлите, което 

ще доведе до  повишаване КПД на котела. 

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 1600 лв. с ДДС  
като в цената са включени: 
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- Подвързване на съществуващия аналогов контролер с котлите по схема за 

двуконтурно управление на МВ4, горелки, помпа по външна температура, 

като се обърне внимание на студено пускане на котлите. 

Тази мярка ще донесе икономии на енергия в размер на 24241 kWh/за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 0,3 години, а дълготрайността ù – 15 г. 

 
 

13.5.А. Енергоспестяваща мярка 5 – Повишаване ефективността на 
отдаване 

Тази мярка предвижда  поставяне на 275 м2 екраниращи подложки от фолио с 

дебелина 5 мм за повишаване ефективността на отдаване. 

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 6140 лв. с ДДС  
като в цената са включени: 
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- Доставка и монтаж на 275 м2 екраниращо фолио; 
- Демонтаж и монтаж на около 208 броя радиатори, вкл. почистването им.  

Тази мярка ще донесе икономии на енергия в размер на 8999 kWh/за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 2,5 години, а дълготрайността ù – 15 г. 

 
 
 

 
13.4.А. Технико-икономически анализ на мерките 

Технико-икономическият анализ на предвидените в проекта енергоспестяващи 

мерки е направен със софтуерен продукт "Финансови изчисления" на ЕНСИ по 

следните показатели: 

• Необходими инвестиции, -(Io) лева 

• Нетни годишни икономии, - (B)лева/год. 
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• Срок на откупуване, -(PB) год. 

• Срок на изплащане, -(PO) год. 

• Вътрешна норма на възвращаемост, -(IRR) % 

• Нетна сегашна стойност, - (NPV)левa 

• Коефициент на нетна сегашна стойност, - (NPVQ) 

 

 

 
 
Основните параметри на набелязаните енергоспестяващи мерки показват, че ако 

всяка една от тях се разглежда сама за себе си (независимо от другите) ще има и 

различен срок на откупуване на инвестицията. Но нито една от тях не дава 

самостоятелна възможност за подобряване на микроклимата в сградата, така че да 

се доближи до еталонния разход на енергия. Ето защо следва да се отчита 
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кумулативния ефект от цялата група мерки, която се отличава със срок на 

откупуване – 2,1 години при инвестиции в размер на 99 552 лв. с ДДС.   

Сравнението на предложените енергоспестяващи мерки по икономия на енергия и 

по срок на откупуване са показани на графиките. 
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13.5.А. Други възможни мерки за подобряване на комфорта и повишаване  
класа на енергийна ефективност 

13.5.1.А. Други мерки за подобряване енергийната ефективност на 
котелната централа: 

• Да се осигури взривобезопасна вентилация на помещението, която ще 

елиминира и влагата;  

• Да се поставят защитните корпуси на горелките, след като се предприемат 

мерки за елиминиране на влагата; 

• Да се предвиди автоматично източване на шахтата за високи подпочвени 

води, което ще намали влагата в помещението; 

• Шахтата да се покрие с надежден капак, за да се елиминира излъхването; 

• Да се предвиди вентилация на помещението с горивните резервоари; 

• Да се почисти/прогони тръбният клон за зареждане от външна фуния, да се 

смени грубият филтър; 

• Искроуловителят и дихателят да се подменят; 

• Ако няма друга, нетехническа причина, да се демонтира резервоарът дневна 

дажба. Да се организира директна връзка на горивните резервоари и 

горелката, като се предвидят и разходомери  на тези линии. 

Съществуващите зъбни помпи могат да работят в тази схема;  

• Горивните маркучи от филтрите до зъбната помпа да се подменят; 

• Фините горивни филтри са амортизирани, да се подменят с нови с 

възможност за вътрешна рециркулация; 

• Топлинната изолация на фуксовете да се подмени с високо температурна 

каменна вата с метална ламарина за обшивка;  

• Предпазният вентил на котел № 2 да се смени с нов ¾” 4бара;  

• Да се монтира водомер контролер на автоматичното пълнене;  

• Да се предвиди отчитане потреблението на подадената/потребената 

топлина. 
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Други мероприятия с препоръчителен характер с цел да се приведе 
сградата към по -  висок клас на енергийна ефективност. За да се 
приведат тези мерки в действие е необходима проектна документация. 

13.5.2.А. Промяна на горивното стопанство и преминаване на гориво 
природен газ 
 

• Изграждане на горивно стопанство за компресиран природен газ. 

Доставка на горивото чрез мобилни устройства – трейлери. Тази система 

елиминира необходимостта от товаро-разтоварна дейност на батерии при 

клиента.  

• Подмяна на горелката на единия котел за работа с гориво природен газ. 

• Мярката се симулира в допълнение към предложените енергоспестяващи 

мерки. 

 

 
 

При симулиране на мярката е заложен КПД на топлоснабдяване 98%. 
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Общата спестена енергия за сградата се равнява на  187407 kWh/за година, което 

е с 8694 kWh/за година повече от основните симулирани мерки. 

Инвестициите в този случай ще нарастнат приблизително на 140 000 лв. със срок 

на откупуване 2,8 години. 

 

13.5.3.А. Или Промяна на горивното стопанство и преминаване на гориво  
пелети 
 

• Подмяна на нафтовия котел с такъв използващ пелети - комплексна 

доставка на котел, бункер, горелка, вентилатор , шнеково устройство и 

др.; 

•  Мярката се симулира в допълнение към предложените 

енергоспестяващи мерки 
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При симулиране на мярката е заложен КПД на топлоснабдяване 93%. 

 

  
Общата спестена енергия за сградата се равнява на  179546 kWh/за година. 

Инвестициите в този случай ще нарастнат приблизително на 146 500 лв. със срок 

на откупуване 3,0 години. 
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13.5.4.А. Или Изграждане на термопомпена инсталация, включваща: 

− Доставка и монтаж на 3 термопомпени агрегата тип „Вода/Земя – Вода” с обща 

изходяща отоплителна мощност 300 kW. Съществуващите котли се запазват, 

като котелната инсталация следва да се свърже с термопомпите, с възможност 

за осигуряване на отоплението на сградата при много ниски външни 

температури или друга необходимост; 

− Направа на 3 броя нагнетателни и 3 броя реинжекционни сондажа и 

реинжекционен канал, включително необходимото оборудване, тръби, помпи и 

др. 

− Доставка и монтаж на електромер за измерване на потребената ел. енергия 

от термопомпите; 

o Инсталирането на термопомпените агрегати ще въведе в сградата на 

училището допълнителна електрическа мощност повече от 80 kW. 

Това може да наложи допълнителни разходи за одобряване и 

присъединяване на тази ел. мощност от местното 

електроразпределително предприятие – тези разходи не са включени 

в икономическата оценка на мярката 

o За коректната работа на термопомпените агрегати и поради честото 

спиране на тока на обекта , следва да се предвиди дизел агрегат. 

− Мярката се симулира в допълнение към предложените енергоспестяващи 

мерки 
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При симулиране на мярката е заложен КПД на топлоснабдяване 250%. 

 
Общата спестена енергия за сградата се равнява на  276311 kWh/за година, което 

е с 97598 kWh/за година повече от основните симулирани мерки. 

Инвестициите в този случай ще нарастнат приблизително на 230 000 лв. със срок 

на откупуване 3,1 години. 
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13.5.5.А. Подмяна на съществуващите чугунени радиатори с нови 
алуминиеви.  

13.5.6.А. Доставка и монтаж на нова електрическа инсталация в сградата, 

вкл. кабели, проводници, разпределителни и конзолни кутии, ключове и контакти 

за скрит монтаж, ел. табла и токови защити – в съответствие със съвременните 

норми и изисквания; 

 

14. А. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ - ГУС 
 

В обследваният обект за отопление се използва нафта. 

 

Екологичен еквивалент нормализирано състояние 

 № Енергопотребление kWh 
Коефициент 

Еталонен 
екологичен 
еквивалент 

Емисии 
CO2 

- gCO2 /kWh t 
1 Нафта 230002 1,1 311 78,684 
2 Ел. енергия 26588 3 683 54,478 

Общо  Емисии CO2 133,162 

 

Оценка на екологичния еквивалент от избраните мерки 

ЕСМ # Мярка Икономия от  
енергия 

Загуби за добив / 
производство и 

пренос на енергия 

Еталон 
екологичен 
еквивалент 

Спестени 
емисии 

CO2 

- - kWh - gCO2 / kWh t 

В1 Топлоизолация на 
стени 120391 1,1 311 41,186 

В2 Подмяна на дограма 18735 1,1 311 6,409 

В3 Топлоизолация на под-
еркери 6347 1,1 311 2,171  

С1 Автоматика 24241 1,1 311 8,293 

С2 
Повишаване 
ефективността на 
отдаване 

8999 1,1 311 3,079 

Общо спестени емисии CO2 61,138 
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Б. МАЛКА УЧЕБНА СГРАДА - ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
 
 

15. Б.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МАЛКА УЧЕБНА  СГРАДА 
 

15.1.Б. Описание на сградата, конструкция, режим на обитаване 
Малката учебна сграда е едноетажна, разположена самостоятелно в парцела, и е 

предназначена за обучение на първокласници. В нея има обособени класни стаи, 

игротека, санитарни помещения и хранилища.  

От въвеждането в експлоатация на обекта не са правени сериозни преустройства, 

които да засягат основното предназначение на сградата или отделни помещения.  

Конструкцията е изпълнена по монолитен начин, с основни носещи елементи греди 

и колони от стоманобетон и носещи тухлени зидове. Обектът е построен на 

равнинен терен.  

Външните стени граничещи с въздух са тухлена зидария, с вътрешна и външна 

мазилка. Дограмата е  Алуминиева и PVC. Подът е стоманобетонова плоча, върху 

земя-задигнат с три стъпала над терена. Покривът е плосък с неотопляемо 

подпокривно пространство с δ > 30 с положена хидроизолация върху 

стоманобетонова конструкция. 

Работното време е 9 часа  всеки работен ден. Броят на постоянните обитатели и 

тези на временните посетители е 44. 

Данни за обекта 
Сграда (наименование) 60 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- МУС 

Адрес Гр. София  обл. София град 

Тип сграда Сграда в областта на образованието – основно 
училище 

Собственост Публична Общинска 
Година на построяване 1964 

Брой обитатели + Персонал 44 
График обитатели час/ден График отопление час/ден 

Работни дни, час/ден 9 ч. Работни дни, час/ден 6 ч. 
Събота, час/ден  Събота, час/ден  
Неделя, час/ден  Неделя, час/ден  
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Схема на сградата 
 

 
Изгледи на сградата 

 Североизток  
 

Югоизток  
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  Югозапад  
 

   Северозапад   
 

15.1.1.Б. Геометрични характеристики на сградата 
                      

Застроен
а площ 

Разгъната 
застроена 

площ 
Отопляем
а площ 

Отопляем 
обем 
бруто 

Отопляем 
обем нето 

Охлаждан
а площ 

Охлаждан 
обем нето 

m2 m2 m2 m3 m3 m2 m3 
172 172 158 740 520 

   

 



“АРК ДИЗАЙН” ЕООД 
Рег. № 00327/14.03.2012     

60 ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-  
р-н Сердика, гр. София 

 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

   Стр. 88/137                                                                                        

                                                                                         

15.1.2.Б. Строителни и топлофизични характеристики на стените 
по фасади  

 
В сградата са идентифицирани  един  тип външни стени на отопляеми помещения 

граничещи с въздух, състоящи се от тухлена зидария, с външна и вътрешна 

мазилка.  

Изчислени са нетните площи на стените на отопляеми пространства по фасади и 

коефициенти на топлопреминаване за тях. 

Фасади Обща площ 
по 

типове,m2 № - СИ ЮИ ЮЗ СЗ 

1 A, m2 54,40 43,16 51,48 46,98 196,01 
  U, W/m2K 1,820   

Общо m2 54,40 43,16 51,48 46,98 196,01 
 

15.1.3.Б. Строителни и топлофизични характеристики на 
прозорците по фасади      

 

Тип 
U g 

Фасада Обща 
площ 

по 
типове 

СИ ЮИ ЮЗ СЗ 

№ a b A n A n A n A n A 

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

Прозорци-PVC, двоен стъклопакет 
1 1,13 0,70 0,79 2,00 0,55 2 1,58   0,00 2 1,58 5 3,96 7,12 
2 2,20 2,00 4,40 2,00 0,55   0,00 6 26,40   0,00   0,00 26,40 
3 2,00 2,00 4,00 2,00 0,55   0,00   0,00 2 8,00   0,00 8,00 

Обща площ    1,58   26,40   9,58   3,96 41,52 
Врати-Al, двоен стъклопакет 

1 1,35 1,74 2,35 2,20 0,34   0,00   0,00   0,00 1 2,35 2,35 
2 2,92 1,74 5,08 2,20 0,34 1 5,08   0,00   0,00   0,00 5,08 

Обща площ    5,08   0,00   0,00   2,35 7,43 

Обща площ по фасади   6,66   26,40   9,58   6,30 48,95 
 
a -  ширина на прозореца,  m;   b - височина на прозореца, m;  A - площ на прозореца, m2 

U - коефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m2K 
g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца   
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15.1.4.Б. Строителни и топлофизични  характеристики на покрива по 
типове 

 

Характеристики по типове 
U A 

N 
dв Gr Pr λв λекв 
m   W/mK W/mK W/m2K m2 

І 0,535 1,77E+08 0,66218 0,025 1,051 0,723 172,00 

                                                                                                               

15.1.5.Б. Строителни и топлофизични  характеристики на  пода  по 
типове 

                                                                                                                

Тип 
Под при 

неотопляем 
подземен 

етаж 

Под при 
отопляем 
подземен 

етаж 

Под върху 
земя без 
топлинна 
изолация 

Под върху 
земя с 

топлинна 
изолация 

Под 
граничещ с 

въздух 

I 
А, m2   103     

P, m   49     

U, W/m2K   0,478     

IІ 
А, m2   69     

P, m   54     
U, W/m2K   0,589     

 

 

15.2.Б. Анализ на ограждащите елементи. 

15.2.1.Б. Външни стени 
 

Топлофизични характеристики на външните стени 

За определяне на коефициента на топлопреминаване на стените е използвана 

следната формула: 

U = 1

se si
iR R
i

δ
λ

+ +∑
, W/m2K, където: 

Rse– съпротивл. на топлопред. от външната страна на стената 0,04 m2K/ W 

Rsi– съпротивл.  на топлопред. от вътрешната страна на стената 0,13 m2K/ W 
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δi – дебелина на отделните слоеве от един и същ материал, m 

 λi– коефициент на топлопровод. на материала, от който е изграден съответния 

слой, W/mk 
 
Констатираните стени на отопляеми помещения граничещи с въздух са изпълнени 

с тухлена зидария, с външна и вътрешна мазилка. 

 
Стена граничеща с въздух - Тип І 

Слой Описание Дебелина λ R 
- - m W/mK m2K/W 

1 Външна стена вътрешна 
повърхност  Ri - 0,130 

2 Вътрешна мазилка  0,020 0,700 0,029 
3 Тухлена зидария 0,250 0,790 0,316 
4 Външна мазилка 0,030 0,870 0,034 

5 Външна стена външна 
повърхност Re - 0,040 

  Съпротивление на 
топлопреминаване m2K/W - 0,550 

  Коефициент на 
топлопреминаване W/m2K - 1,820 

 

 
 

Стените на сградата граничещи с въздух са в неособено добро експлоатационно 

състояние. На места е констатирано нарушение на външната мазилка. Цялостта й 

е нарушена, наблюдават се участъци с обрушена, подкожушена и паднала 

мазилка.  
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15.2.2.Б. Прозорци и външни врати 
 

Заснетите прозорци са PVC със стъклопакет. Вратите са Al с остъкление.  

 

           PVC дограма 
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 Входна врата- Алуминиева 
 

При подмяната на дограмата фугите, които са се образували не са обработени 

качествено,  което е предпоставка за завишена инфилтрация.  

 
 

 

15.2.3.Б. Покрив 
 
Покривът на сградата е плосък, с въздушно подпокривно пространство, изпълнен 

от стоманобетон с хидроизолация и вътрешна мазилка. 

 
Коефициент на топлопреминаване на покрив, с подпокривно пространство h > 0,30 m 

 

 
Преведена дебелина на въздушния слой δвс=V'/A' 

  
δвс 0,54 m 

 

Обем на подпокривното пространство по вътрешни р-
ри 

 
V' 92,02 m3 

 

Площ на подовата плоча на подпокривното 
пространство 

 
A' 172,00 m2 
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по
кр

ив
 т

ав
ан

ск
а 

пл
оч

а 
 

Материали δ λ R 
Сгурия 0,15 0,290 0,517 
Стоманобетон   0,20 1,63 0,123 
Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)   0,020 0,70 0,029 

Rse1 - - 0,254 
Съпротивление на топлопреминаване на съставната 

конструкция   Σ Ri 1,023 

  

       
     

U1 0,978 W/m2K 
Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на 
последния етаж 

   

по
кр

ив
на

 п
ло

ча
 о

т 
по

кр
ив

на
та

 
ко

нс
тр

ук
ци

я 

Материали δ λ R 
Покрив външна повърхнос Rse - - 0,040 
 Стоманобетон   0,20 1,63 0,123 
Изравнителна замазка 0,03 0,93 0,032 
Битумна мушама 0,015 0,17 0,088 

Rsi2 - - 0,254 
Съпротивление на топлопреминаване на съставната 

конструкция   Σ Ri 0,537 

  

       
     

U2 1,862 W/m2K 
Коефициент на топлопреминаване на покривната плоча 

     

С
те

на
 п

од
по

кр
ив

но
 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 Материали δ λ R 
Външна стена външна повърхност Rse - - 0,040 
 Зидария от тухли на варо-пясъчен разтвор   0,25 0,79 0,316 
 Варо-пясъчна мазилка (външна)   0,02 0,87 0,023 
Външна стена вътрешна повърхност Rsi - - 0,130 

Съпротивление на топлопреминаване на съставната 
конструкция   Σ Ri 0,509 

  

       
     

Uw 1,963 W/m2K 
Коефициент на топлопреминаване на стените на подпокривното 
пространство 

   
 

Съпротивление на топлопреминаване Rse1 и Rsi2 
  

Rse1=Rsi2 0,254 
 Определяне на температурата на въздуха в подпокривното 

пространство 
   

 
Средна обемна температура на сградата θi 19,50 °C 

 
Външна изчислителна температура θe 1,00 °C 

 
Площ на таванската плоча А1 172,00 m2 

 
Площ на покривната плоча А2 189,20 m2 

 
Площ на стените на покрива АW 61,38 m2 

 

Кратност на въздухообмен в подпокривното 
пространство 

 

n 0,10 h-1 

 

Нетен обем на въздуха в подпокривното 
пространство 

 

V 92,02 m2 

        

 

a) Определяне температурата в подпокривното 
пространство θu 5,83 °C 
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б) Определяне на повърхностните температури 
     

     
θse1 9,23 °C 

     
θsi2 3,55 °C 

        
 

Стойност на коефициента на Грасхоф 
  

Gr 1,77E+08 
 

 
Земно ускорение 

  
g 9,80655 m/s2 

 
Коефициент на обемно разширение 

  
β 0,003584 К-1 

 
Кинематичен вискозитет на въздуха 

  
ν 1,31E-05 m2/s 

 
Стойност на критерия на Прандтл 

  
Pr 0,662181 

 
 

Произведение на двата критерия 
  

Gr.Pr 1,17E+08 
 

 
Корекционен коефициент 

  
εk 41,64 

 
 

Коефициент на топлопроводност на въздуха при θu 
  

λ 0,0253 W/mK 

        Определяне на еквивалентния коефициент на топлопроводност 
на въздуха λекв 1,05 W/mK 

        Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване Ur 0,723 W/m2K 

         

  

Покривът е в сравнително добро състояние. Не са констатирани течове.   

 

15.2.4.Б. Под 
Констатирани са два  типа под върху земя без топлинна изолация: 

 
• Тип І - с ламиниран паркет в класните стаи  
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Тип І - Под върху земя (подова плоча върху земя, без подземен етаж)  
 

по
д 

въ
рх

у 
зе

м
ят

а 

Материали δ λ R 

Подова плоча външна повърхност Rse - - 0,040 

Ламиниран паркет 0,007 0,045 0,156 
Циментово-пясъчен разтвор    0,040 0,930 0,043 
Стоманобетон   0,140 1,630 0,086 

Подложен бетон 0,100 1,450 0,069 
    Трамбована пръст 0,600 1,160 0,517 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 
Съпротивление на топлопреминаване на 

съставната конструкция   Σ Ri 1,081 

        Коефициент на топлопреминаване - под върху земя 
  

U= 0,925 W/m2K 

        1. Определяне на пространствената характеристика на 
пода 

  
B' 4,21 m 

 
-площ на елемента граничещ със земята А 103,10 m2 

 

-периметър на елемента граничещ със 
земята P 49,00 m 

        2. Определяне на еквивалентна дебелина на пода 
  

dt 2,41 m 

 
-дебелина на надземната част на вертикалната стена 

 
w 0,25 m 

 

-коефициент на топлопроводност на 
земята λ 2,00 W/mK 

        3. Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване U0 0,48 W/m2K 

 

• Тип ІІ – с теракот, в коридорите. 
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Тип ІI - Под върху земя (подова плоча върху земя, без подземен етаж)  

        

по
д 

въ
рх

у 
зе

м
ят

а 

Материали δ λ R 

Подова плоча външна повърхност Rse - - 0,040 

Теракот 0,008 1,280 0,006 
Изравнителна замазка 0,050 0,930 0,054 
Стоманобетон   0,140 1,630 0,086 
Подложен бетон 0,100 1,450 0,069 
Трамбована пръст 0,600 1,160 0,517 
Подова плоча вътрешна повърхност Rsi - - 0,170 

Съпротивление на топлопреминаване на 
съставната конструкция   Σ Ri 0,942 

        Коефициент на топлопреминаване - под върху земя 
  

U= 1,061 W/m2K 

        1. Определяне на пространствената характеристика на пода 
  

B' 2,55 m 

 
-площ на елемента граничещ със земята А 68,92 m2 

 
-периметър на елемента граничещ със земята P 54,00 m 

        2. Определяне на еквивалентна дебелина на пода 
  

dt 2,26 m 

 

-дебелина на надземната част на 
вертикалната стена 

 
w 0,38 m 

 
-коефициент на топлопроводност на земята λ 2,00 W/mK 

        3. Определяне на действителния коефициент на 
топлопреминаване 

 
U0 0,59 W/m2K 

 

Подовите настилки са в сравнително добро състояние.  
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16. Б. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ - МУС 
 

16.1.Б. Отоплителна инсталация  
В сградата има изградена отоплителна инсталация - двутръбна с принудителна 

циркулация. Изпълнена е с долно разпределение. Като цяло няма оплаквания от 

подържаният микроклимат в сградата. Захранването на отоплителните тела с 

топлоносител е от двата броя котли монтирани в сутерена на голямата учебна 

сграда.  

Отоплителните тела са основно чугунени с височина 300 и 1200мм, видимо в добро 

състояние с малки изключения.  

.  
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16.2.Б. Битово горещо водоснабдяване 

 

В сградата няма изградена инсталация за БГВ. Топла вода за санитарни нужди се  

осигурява от електрически бойлер. След направеният оглед се установи, че 

същият не работи от миналата година.  

 
 

16.3.Б. Студозахранване и климатизация 
 
В сградата не е констатирано централизирано студозахранване и климатизация. 

 
16.4.Б. Други консуматори  

 
Други консуматори на топлинна енергия в сградата няма. 

 
 
 

17. Б.  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ-
МУС 

 
17.1.Б. Осветителна инсталация 

 
Видовете осветителни тела констатирани в обследвания обект са с 

енергоспестяващи лампи. 
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От изчисления разход на енергия за програмното моделиране на обекта при 

период на едновременна работа 40 часа/ седмица получаваме: 

Редн.осв. = 4,66 W/m2  

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата. 

При направения оглед и замервания е установено, че осветителните тела 

осигуряват необходимата осветеност. 

 
 

17.2.Б. Силови консуматори – влияещи и невлияещи на баланса 
 
Влияещи на топлинния баланс се явяват отоплителни ел. печки, които се включват 

при нужда и дребно ел.оборудване. 

От изчисления разход на енергия за програмното моделиране на обекта при 

период на едновременна работа 40 часа/ седмица получаваме: 

Редн.вл. = 2,94 W/m2  

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата. 

Невлияещи на топлинния баланс не са констатирани в обследваната сграда. 
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18. Б. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА МАЛКА УЧЕБНА СГРАДА И  БАЗОВА ЛИНИЯ 
НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ 

 
Енергопотреблението на сградата е регистрирано на база съществуващи 

документи на собственика.   

За целите на по-нататъшното моделно изследване на сградата са изчислени 

денградусите за населеното място и зоната и е изчислен средногодишния разход 

за отопление и осветление за приетата за представителна 2011 година.  

По счетоводни документи е даден разход за отопление и електропотребление за 

целия обект и затова е изчислена припадащата се част за всяка от сградите на 

база отопляема площ – 91,5% за Голямата учебна сграда и 8,5 % за Малката, като 

са отчетени загубите в преносната мрежа. 

Месец 

Средно-
месечна  

температура 
на външния 

въздух 

Средно-
месечна 

температура 
на външния 
въздух за 

зоната 

Електрое-
нергия Топлоенергия 

Общо Общо 

  оС DD оС  DD кWh kWh 

I -1,3 644,80 -0,4 616,90   
II 0,2 540,40 0,2 540,40   
III 5,1 446,40 4,6 461,90   
IV 9,9 48,00 10,4 45,50   
V   0,00   0,00   
VI   0,00   0,00   
VII   0,00   0,00   
VIII   0,00   0,00   
IX   0,00   0,00   
X 9,4 40,40 11,2 33,20   
XI 2,7 504,00 5,1 432,00   
XII 1,2 567,30 0,4 592,10   

Общо   2791,300   2722,000 1886 21404 
 
 

19. Б. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛКА УЧЕБНА СГРАДА 
 
Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено със 

софтуерен продукт EAB  HC 1.0, който съответства на националната 

изчислителна методика на Наредба № 7.  
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Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на 

микроклимата в сградата, сравнение с еталонния разход на енергия за сградата и 

при необходимост – определяне на възможни енергоспестяващи мерки, 

осигуряващи получаване на сертификат за енергийна ефективност.         

За целите на определяне на енергийните характеристики на сградата, тя се 

разглежда като интегрирана система, в която разходът на енергия е резултат от 

съвместното влияние на следните основни компоненти: 

 сградните ограждащи конструкции и елементи;  

 системите за поддържане на параметрите на микроклимата;  

 вътрешните източници на топлина;  

 обитателите;  

 климатичните условия; 

 
Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и 

спесифично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни 

процеси. В случая е подходящо разглеждане на сградата като една топлинна зона. 

Националната методология за изчисляване на интегрираната енергийна 

характеристика включва задължително: 

• ориентацията, размерите и формата на сградата; 

• топлинните и оптическите характеристики, въздухопропускливостта, 

влагоустойчивостта, водонепропускливостта на сградните ограждащи 

конструкции, елементи и вътрешни пространства; 
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• системите за отопление и гореща вода за битови нужди; 

• системите за климатизация; 

• системите за вентилация;  

• естествената вентилация; 

• външните и вътрешните климатични условия. 

 

19.1.Б. Създаване на модел на сградата 
 

За Малката учебна сграда за първокласници към 60 ОУ „Св.Св.кирил и Методий” гр. 

София е извършен детайлен анализ на база на извършени изчисления по 

отношение на елементите на енергийните характеристики. Извършена е оценка и 

сравнение на изпълнената сграда за съответствие с нормативните и проектни 

изисквания за енергийна ефективност. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1964год. Направено е моделно 

изследване със софтуерен продукт EAB  HC 1.0 за изчисляване стойността на 

интегрираната енергийна характеристика, като са взети еталонните данни съгласно 

действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката и към 

момента на въвеждане в експлоатация. 

 

  
Изходни данни за обекта 

 
 

Параметрите на климатичната база данни (с които работи софтуерния продукт 

ЕАВ) са в съотвествие с изискванията на изчислителния метод, заложен в 

стандарта за определяне на годишния разход на енергия. 
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Климатични данни за зоната 

 
Програмата съдържа еталонни данни за характеристиките на ограждащите 

елементи и системите за поддръжка на микроклимата. За нуждите на настоящото 

обследване са използвани данните, които отговарят на нормативните изисквания 

към момента на обследване. Заложената в програмата база данни съдържа 

принципни елементи (отопление, вентилация, климатизация, топла вода, 

осветление и други), които не отговарят на обследвания обект. Поради това е 

извършена допустима корекция на съществуващата база данни на еталонния 

модел. 
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Редактиран еталонен модел  

 
Въведени са официалните празници в които сградата не работи. 

 

  Настройка празници 
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19.1.1.Б. Въвеждане данни за ограждащи елементи на сградата. 
 

За нуждите на софтуерен продукт EAB  HC 1.0   са въведени подробни данни за 

ограждащите елементи, измерени на място. За всяка фасада са въведени 

различните типове плътни (зидове и колони) и прозрачни (прозорци) елементи. 

Всеки тип елементи се отличава с площ и коефициент на топлопреминаване, 

коефициент на енергопреминаване (пропускане на плътната слънчева радиация) и 

брой на еднаквите елементи от съответния тип. Въведени са данни за 

констатираните покриви и подове.  

В следващите екрани са показани геометричните и топлофизичните характеристики 

на ограждащите елементи на сградата по небесни посоки въведени в програмния 

продукт. 

Фасади Североизток 
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Фасади Югоизток 

 

Фасади Югозапад 
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Фасади Северозапад 

 

Въвеждане на ограждащ елемент покрив 
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Въвеждане на ограждащ елемент под 

 
 

След въвеждане на данните за фасадите, покрива и пода те се обобщават в 

следващия екран като се добавя информация за отопляемата площ, отопляем 

обем, топлина от обитатели, режимите на обитаване и отопление на сградата. 

 

 

19.1.2.Б. Въвеждане данни за инсталации и системи в сградата. 

Въвеждане на данни за вентилация  
Не е констатирана в обследвания обект 

Въвеждане на данни за БГВ 
Не е констатирано в обследвания обект 
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Въвеждане на данни за електроконсуматори /вентилатори, помпи, 
осветление/ 

 

 
Електропотреблението за помпите е отразено в модела на голямата сграда. 

Въвеждане на данни за влияещи и невлияещи на баланса  
 

 
 

19.2.Б. Калибриране на модела 

За калибриране на модела е необходимо да се изчисли референтния разход за 

отопление за избрания за разглеждане период спрямо нормираните климатични 

данни по следната формула: 

Референтен разход =  ( ) ( )
( ) ( )площОтопляемапериодреферзаДенградуси

даннибазаклимпоДенградусипериодрефразходГод
×

×
.

...
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Годишен разход за реф. период 2011г. = енергия за отопление = 21404kWh 
 
След заместване във формулата:  
 

Референтен разход =   21581.3.2711
5.2717)(21404
mDD

DDkWh
×

×  =  135,2 kWh/m2 у 

 
По референтния разход намираме стойностите за средна температура на сградата 

така, че в графата отопление коригирано на колоната за състоянието на сградата 

да се достигне референтният разход, което е показано на следващия екран. 

 
 

 

 
19.3.Б. Нормализиране на модела 

 

19.3.1.Б. Нормализиране на модела на сградата и Формиране на базова 
линия за разхода на енергия за отопление  
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При Нормализиране на модела на сградата са потърсени възможности за 

довеждането й до нормалните условия на експлоатация, към актуалното и 

състояние. 

Възстановени са следните параметри: 

• Средно обемна температура към проектна 

• Температура с понижение към проектна  

 
 
 

19.3.2.Б. Класификация и изчисляване на разхода на енергия за сградата 
в сегашното й състояние  

 

Принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А до G се 

установява чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна 

характеристика със скала за годишен разход на енергия Съгласно Наредба РД 16-

1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на обектите. 
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За определяне принадлежността на сградата към конкретния клас на 
енергопотребление са изчислени съответно ЕР, ЕР max,r и ЕР max,s, 
определени като първична енергия, както следва: 

• енергийната характеристика на сградата ЕР, kWh/m2 - общ годишен 

специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода и осветление; 

• ЕРmax,r, kWh/m2 - общ специфичен разход на енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по 

методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. За енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. - 

ДВ, бр. 85 от 2009 г.); стойностите на топлотехническите 

характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, 

както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за 

отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за 

битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към 
момента на извършване на оценката; 

• ЕРmax,s , kWh/m2 - общ специфичен разход на енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по 

методите, определени в Наредба № 7 от 2004 г. За енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. - 

ДВ, бр. 85 от 2009 г.); стойностите на топлотехническите 

характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, 

както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за 

отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за 

битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към 
годината на въвеждане на сградата в експлоатация 

 

Енергийната характеристика на сградата ЕР = 267,6 kWh/m2  
 
За определяне на ЕРmax,r е извършено моделно изследване спрямо 2009 год.- по 

действащата нормативна уредба към момента на извършване на оценката. 
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Разделът Бюджет „Разход на енергия” показва „Еталонните стойности” за сградата 

и изчисленото енергопотребление „преди ЕСМ” – Състояние и приетата Базова 

линия и „след ЕСМ” – приложени мерки за енергоспестяване за всеки отделен 

компонент, както и общата сума. 

 
 
ЕРmax,r = 90,7 kWh/m2 
За определяне на ЕРmax,s е извършено моделно изследване спрямо 1969 год.- по 

действащата нормативна уредба към годината на въвеждане в експлоатация. 

 
 

ЕРmax,s = 249,3 kWh/m2 
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Съгласно  Наредба №16-1058/2009 за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите за обследвания обект 

ЕРmax,s < EP<= 1,25 ЕРmax,s 

249,3 < 267,6 <= 311,63 

Следователно сградата отговаря на клас на енергопотребление Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4.Б. Потенциални мерки за намаляване на разходите за енергия 
 

За привеждане на сградата в съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност се предлагат енергоспестяващи мерки по ограждащата конструкция. 

В колона "Енергоспестяващи мерки" са въведени енергоспестяващи мерки чрез 

корекция стойностите на съответните параметри и в Колона „след ЕСМ” се вижда 

намалението на разхода на енергия след промяната. 

 

 Енергоспестяваща мярка 1 

Информация за сградата 
Клас на 

Енергопотребление 
на сградата 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Специфичен годишен разход на потребна енергия, 
(kWh/m2год.) 267,6 

Общ годишен разход на  потребна  енергия (kWh) 42 283 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

Е 
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Представлява поставяне на топлоизолация по стените - EPS 8 см с коефициент на 

топлопредаване λ =0,037, монтирана от външната страна върху мрежа с дюбели и 

полагане на външна мазилка на 196 кв.м. тухлени стени.  

Ефектът от мярката се изразява в намаляване обобщения коефициент на 

топлопреминаване до U= 0,37 W/m2K. Топлоизолацията на стените ще окаже 

влияние и на инфилтрацията и подобряване на вътрешния микроклимат. 

Стойността на инфилтрацията е намалена до 0,5. 

 

 Енергоспестяваща мярка 2 
Възстановяване на автоматиката, която ще се отрази в повишаване КПД на котела. 

 

 Енергоспестяваща мярка 3 
Поставяне на екраниращо фолио с дебелина 5мм зад отоплителните тела. Обща 

площ 55 м2.  

Ефектът на мярката се изразява в повишаване ефективността на отдаване на 

отоплителните тела от 97% до 100% .  
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След въвеждане на предложените енергоспестяващи мерки 

енергопотреблението на сградата при спазване нормативните изисквания за 

микроклимата ще намалее и сградата ще има клас на енергопотребление С, 
което позволява издаване на Сертификат категория А. 
 
ЕР = 123,10 kWh/m2  
ЕРmax,r = 90,70 kWh/m2 
ЕРmax,s = 249,30  kWh/m2 
 

ЕРmax,r < EP <=0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s) 

90,70 < 123,10 <= 170,00 
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19.5.Б. Енергийни и мощностни баланси 
 
 

19.5.1.Б. Енергоспестяващи мерки 
 
Тук е отразен годишният ефект (като специфичен разход и пълен разход) на 

симулираните мерки. 

Информация за сградата 
Клас на 

Енергопотребление 
на сградата 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Специфичен годишен разход на потребна енергия, 
(kWh/m2год.) 
 

 

123,20 

Общ годишен разход на  потребна  енергия (kWh) 19 464 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

С 
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19.5.2.Б. Мощностен бюджет 
Тук са отразени съответните стойности на максималните едновременно включени 

мощности за всеки отделен компонент. 

 
 

19.5.3.Б. ЕТ крива 
Връзката между разхода на енергия и външната температура може да се проследи 

на следващия екран 
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19.5.4.Б. Годишно разпределение 
Тук е отразено годишното разпределение на енергията по видове консуматори. 
 

 
 
 
 

20. Б. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КЛАСА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - МУС 
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Класификация на сградата по първична енергия 
 
Принадлежността на сградата към конкретния клас на 
енергопотребление, след съответните изчисления, е изобразена графично 
във формата, като са изчислени съответно: 

• енергийната характеристика на сградата ЕР = 316,97 kWh/m2 – 
нормализирано състояние; 

• енергийната характеристика на сградата ЕР = 158,02 kWh/m2 – 
след енергоспестяващите мерки; 

• ЕРmax,r = 122,38 kWh/m2 - към момента на извършване на 
оценката; 

• ЕРmax,s = 296,73 kWh/m2 - към годината на въвеждане на сградата 
в експлоатация 

 
ЕРmax,s < EP<= 1,25 ЕРmax,s 

296,73 < 316,97 <= 370,91 – клас на енергопотребление Е по базова 
линия 

 
ЕРmax,r < EP <=0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s) 

122,38 < 158,02 <=209,56 – клас на енергопотребление С след 
въвеждане на ЕСМ 
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21. Б. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ - МУС 
  

В таблицата по-долу са показани основните параметри на идентифицираните 

потенциални мерки за спестяване на енергия в сградата. 

№ 
Наименование на 
енергоспестява-

щите мерки 

Норма
лизи-
ран 

разход 

След 
ЕСМ Икономия 

             Анализ 

Срок 
на 

откупу
-ване 

Инвес-
тиции 

Печал-
ба 

kWh- 
топл.е

н. 

kWh-
топл. 

ен. 
kWh -
общо % BGN BGN 

В1 Топлоизолация на 
стени  40396 21627 18769 46,46 10584 5046 2,10 

С1 Автоматично 
управление 40396 36346 4050 10,03 1000 1089 0,92 

С2 
Повишаване 
ефективността на 
отдаване 

40396 39300 1096 2,71 662 295 2,25 

Всичко П1: 40396 17577 22819 56,49 11646 6135 1,90 

Скала на енергопотреблението по първична 
енергия 

   Актуално  
състояние След ЕСМ 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Специфичен годишен разход на  първична 
енергия  (kWh/m2год.) 316,97 158,02 

Общ годишен разход на   първична  енергия 
(kWh) 50 081 24 967 

                                       G  
                                    F  

C 

                                E  
                            D  

                  B 
                               A  

Е 

C 
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Оценката на печалбата на икономиите на топлинна енергия са направени на база 

прогнозна цена, с включен ДДС. 

Необходимите инвестиции от колона "Инвестиции" са изчислени и анализирани с 

включен ДДС. 

 

21.1.Б. Енергоспестяваща мярка 1 – Топлоизолация по стени  
Тази мярка предвижда топлоизолация на 196 кв.м. тухлени стени с EPS 8 см с 

коефициент на топлопредаване λ =0,037, монтирана от външната страна върху 

мрежа с дюбели и полагане на външна мазилка.  

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 

196 м2 х 45 лв./ м2 х 1,2= 10584 лв. с ДДС  
 

като в цената са включени: 

− отстраняване на нарушена външна мазилка; 

− полагане на топлоизолация, мрежа и мазилка; 

− обръщане на прозорците; 

− качване на материали до местополагането им. 

Мярката ще донесе икономии на енергия в размер на 18769 kWh за година. Срокът 

за откупуване на инвестицията е 2,1 години, а дълготрайността ù – 15 г. 
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21.2.Б. Енергоспестяваща мярка 2 – Монтиране на автоматика 

Подвързване на съществуващия аналогов контролер с котлите по схема за 

двуконтурно управление на МВ4, горелки, помпа по външна температура, като се 

обърне внимание на студено пускане на котлите.  

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 400 лв с ДДС 

като в цената са включени: 

- Подвързване на съществуващия аналогов контролер с котлите по схема за 

двуконтурно управление на МВ4, горелки, помпа по външна температура, 

като се обърне внимание на студено пускане на котлите. 
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Тази мярка ще донесе икономии на енергия в размер на 2954 kWh за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 0,5 години, а дълготрайността ù – 15 г. 

 
 

13.3.Б. Енергоспестяваща мярка 3 – Повишаване ефективността на 
отдаване 

Тази мярка предвижда  поставяне на 55 м2 екраниращи подложки от фолио с 

дебелина 5 мм за повишаване ефективността на отдаване. 

Предвидените инвестиции за реализиране на мярката са: 662 лв. с ДДС  
като в цената са включени: 

- Доставка и монтаж на 55 м2 екраниращо фолио; 
- Демонтаж и монтаж на около 10 броя радиатори, вкл. почистването им.  
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Тази мярка ще донесе икономии на енергия в размер на 1096 kWh/за година. 

Срокът за откупуване на инвестицията е 2,3 години, а дълготрайността ù – 15 г. 

 
 

21.4.Б. Технико-икономически анализ на мерките 
Технико-икономическият анализ на предвидените в проекта енергоспестяващи 

мерки е направен със софтуерен продукт "Финансови изчисления" на ЕНСИ по 

следните показатели: 

• Необходими инвестиции, -(Io) лева 

• Нетни годишни икономии, - (B)лева/год. 

• Срок на откупуване, -(PB) год. 

• Срок на изплащане, -(PO) год. 

• Вътрешна норма на възвращаемост, -(IRR) % 
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• Нетна сегашна стойност, - (NPV)левa 

• Коефициент на нетна сегашна стойност, - (NPVQ) 

 

 

 
 
Основните параметри на набелязаните енергоспестяващи мерки показват, че ако 

всяка една от тях се разглежда сама за себе си (независимо от другите) ще има и 

различен срок на откупуване на инвестицията. Но нито една от тях не дава 

самостоятелна възможност за подобряване на микроклимата в сградата, така че да 

се доближи до еталонния разход на енергия. Ето защо следва да се отчита 

кумулативния ефект от цялата група мерки, която се отличава със срок на 

откупуване – 1,9 години при инвестиции в размер на 11 646 лв. с ДДС.   
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Сравнението на предложените енергоспестяващи мерки по икономия на енергия и 

по срок на откупуване са показани на графиките. 

 

 
 
 

 
 

 

21.5.Б. Други възможни мерки за подобряване на комфорта и привеждане 
на сградата към по – висок клас енергийна ефективност 

 

Мероприятията са с препоръчителен характер и целта е да се приведе сградата 

към по -  висок клас на енергийна ефективност. За да се приведат тези мерки в 

действие е необходима проектна документация. Същите са подробно описани в 

т.13.5.А. защото касаят общото енергопотребление на обекта. 
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22.Б. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ - МУС 
 

В обследваният обект за отопление се използва нафта. 

Екологичен еквивалент нормализирано състояние 

 № Енергопотребление kWh 
Коефициент 

Еталонен 
екологичен 
еквивалент 

Емисии 
CO2 

- gCO2 /kWh t 
1 Нафта 21404 1,1 311 7,322 
2 Ел. енергия 1886 3 683 3,864 

Общо  Емисии CO2 11,187 

 

Оценка на екологичния еквивалент от избраните мерки 

ЕСМ # Мярка Икономия от  
енергия 

Загуби за добив / 
производство и 

пренос на енергия 

Еталон 
екологичен 
еквивалент 

Спестени 
емисии 

CO2 

- - kWh - gCO2 / kWh t 
В1 Топлоизолация на стени  18769 1,1 311 6,421 

С1 Монтиране на 
автоматика 2954 1,1 311 1,011 

С2 Повишаване ефект. на 
отдаване 1096 1,1 311 0,375 

Общо спестени емисии CO2 7,806 

 

 
23. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Извършеното енергийно обследване на 60 ОУ „Св.Св.Кирил и Мтодий”, гр. София”, 

показва, че при съществуващото състояние на обекта са налице големи топлинни 

загуби основно през ограждащите елементи – фасади и липсата на автоматично 

управление на отоплителната инсталация. В момента на обследването сградите са 

с енергиен клас "Е". 

 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за 

отопление общо с около 201532   kWh/год. равни на екологичен еквивалент от 

68,944 тона спестени емисии СО2. 
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Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки за целия 

обект  са в размер на 111 198  лв, с включен ДДС, и общ срок на откупуване – 2,05 
години. 
 

След изпълнение на предложените енергоспестяващи мерки сградите ще 

отговорят на изискванията за енергиен клас "С" и могат да получат 
Сертификати категория А, съгласно чл.17, ал.2, т.2. от Наредба № РД-16-1057 от 

10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за 

енергийни характеристики и категориите сертификати /Обн. ДВ. бр.103 от 29 

Декември 2009г./ 
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25.1. 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 поддръжка на 

енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.  

Чрез енергийният мониторинг се контролира поддържането на 

енергопотреблението на предвиденото нормативно  ниво. Анализа на данните от 

мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, 

ремонта и обновяването на сградите и системите в тях. 

 
Необходими измервателни средства за извършването на енергиен 

мониторинг 
 
1. Термометър за измерване на  температура на външния въздух 

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

2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни 

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

3. Термометри за измерване на температурите на поддаващия и връщащия 

топлоносител (вътрешен отоплителен кръг); 

4. Дебитомери при наличието на много клонове и необходимост от 

разделяне на консумацията; 

5. Уред за измерване на количеството потребена топлина; 

6. Електромери. 

 

 

Предписания за разположение на термометрите 
 
1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не 

трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, 



“АРК ДИЗАЙН” ЕООД 
Рег. № 00327/14.03.2012     

60 ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-  
р-н Сердика, гр. София 

 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

   Стр. 132/137                                                                                        

кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество 

топлина. 

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията 

задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от 

разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи ( последен 

и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната 

ориентация. 

 

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

 
Отговорните за сградата  технически лица трябва да притежават копие от 

издаденият сертификат, след изпълнение на Енергоспестяващите мерки / ЕСМ /, 

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

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

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

ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до 

нормативно позволеното. 

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, 

като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на: 

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

проверка на отделните измервателни уреди. 

2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация 

на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично. 

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

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

кръг - седмично.  

5. Отчита се потребената енергия от електромера. 

6. Отчитат се работените часове на основни системи или консуматори, които 

се следят. 

 

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг 
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1. За съответната седмица се пресмята средната температура. 

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

се изчислява специфичното потребление на енергия. 

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни 

помещения. 

4. Отклоненията от предварително зададените стойности 

предизвестяват за нередности в настройките или неправилно 

функциониране на сградната инсталация.  

 
При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на 

съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.  

 
 

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

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените 

параметри  според световния опит са: 

-           грешна настройка на термостатите 

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол 

- голям процент отворени прозорци 

- повреда в регулиращите вентили 

- течове в разпределителната мрежа 

- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във 

водните  отоплителни инсталации   и невъзможност за поддържане на параметрите 

на микроклимата и т.н. 

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

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

сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за 

енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания 

анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.  



“АРК ДИЗАЙН” ЕООД 
Рег. № 00327/14.03.2012     

60 ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-  
р-н Сердика, гр. София 

 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

   Стр. 134/137                                                                                        

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно 
допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до 
откриване на причините и отстраняването им. 

 

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите 
 

• Преди началото на всеки отоплителен сезон се извършва инструктаж 

на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;  

• Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди; 

• Проверяват се  системите за поддържане на микроклимата в сградите. 

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

възглавници; 

• Проверяват се електрическите инсталации; 

• Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, 

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

своевременно се отстраняват; 

• Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се 

информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се 

зададат в сградата и  да се поддържат през отоплителния сезон; 

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

преразход на топлина; 

• Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средно 

седмичната температура на външния въздух, средно седмичната температура в 

представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата 

извършила енергийния одит. 

• При нередности в измервателните прибори своевременно да 

информират, за да се избегнат неточности в данните; 

• След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със 

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

 

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен 

специален служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко 

да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно 

процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели. 

 
25.2. Примерна бланка за събиране на информация  

 
 За 

седмицата 
от: до: 

 
 

Водомер студена вода /общ/ 
 старо ново консумация Бр.посетите

ли  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

седми
чно 

     

Топломер 
 старо ново консумация Т външна Т вътрешна 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

седми
чно 

     

Електромер 
 

старо ново консумация Бр.посетите
ли 

Време 
парково 

Осветление 
1      
2      
3      
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4      
5      
6      
7      

седмич
но 

     

 
 

    Изготвил: 
         /..................../ 
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25.3. Справка за потребена ел.енергия и нафта за отопление 
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