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„БУЛТРОМ 1” ЕООД 3 

 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 Поставена е задача за енергийно обследване на сграда „Общежитие блок 30”, 

на Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София. 

Настоящият доклад представя технико-икономически анализ на резултатите от 

извършеното обследване за енергийна ефективност на разглежданата сграда. В 

доклада е направена експертна оценка на: 

 Топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата; 

 Енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и 

режими на експлоатация; 

 Потенциала за енергоспестяване; 

 Възможни енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ за достигане на нормативните 

изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия; 

 Финансови показатели на разработените ЕСМ; 

 Екологичния ефект на проекта. 

Обследването се извърши в следната последователност и мероприятия: 

                  - събиране на първична информация и обработка на базата данни; 

                  - анализ на съществуващото състояние на сградата; 

                  - моделно изследване на сградата със софтуерен продукт EAB; 

 Необходимата информация за анализа е събрана от: 

                 - налична информация и документи предоставени от възложителя; 

- заснимания и измервания извършени от одиторите; 

                 - изчисления; 

                 - интервюта с наематели, административен и технически персонал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО: 
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1.1. Общо описание 

 Сградата „Общежитие блок 30” на Висше училище по телекомуникации и 

пощи (ВУТП) е част от комплекса сгради на училището, намиращ се в югоизточната 

част на гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, пл. № 2070, к.л. 574, м. „Южна 

градска територия- III ч.” по плана на града. От запад обектът граничи с алея и 

трафопост, от изток и юг с алеи, а от север с ограда към друг парцел. 

Построена е през 1992 г. Представлява постройка с осем надземни и едно 

сутеренно ниво. На приземното ниво от изток и север са изпълнени едноетажни 

тела, също със сутеренна част. Сградата е със смесено предназначение, като са 

обособени две зони с различни фукции- едната административна, заемаща 17% от 

РЗП на сградата, а другата- жилищна. За целите на доклада обозначаваме 

административната част, като „зона-1”, а жилищната част, като „зона-2”.  

Зона-1: почти цялото ниво на кота 0,00 и съответстващото му подземно ниво 

(88% от площите на нивата), се заемат от структури на „Български пощи” ЕАД, а 

останалата част от администрация на общежитието- фоайе, портиерна, канцелария, 

асансьорна и стълбищна площадка, складове, помещение за главно електрическо 

табло (ГРТ), абонатна.  

Зона-2: всички останали етажи от 2ри до 8ми, където са ситуирани жилищни и 

сервизни помещения с общ капацитет за 263 души, обслужващи помещения на 

общежитието, стълбищни и асансьорни площадки.  

Общежитието има един главен вход от изток и един помощен от запад. 

Пощенските помещения имат входове от юг и изток.  

Основната сграда е масивна, със сглобяема панелна конструкция по система 

БС-69-Сф-УД. Ограждащите стени са изпълнени от фасадни и калканни панели от 

керамзитоперлитобетон. Част от тях са топлоизолирани отвън. Ниските тела са 

монолитни, с тухлени стени. Малка част от тях са топлоизолирани.  

Прозорците и вратите по фасадите на зона-2 са подменени поетапно до 2012 

г. с такива от трикамерни PVC профили със стъклопакети от бяло/бяло стъкло. 

Дограмата по фасадите на зона-1 основно е от периода на строителството- дървени 

слепени и метални единични прозорци, витрини, и врати. Малка част от тях са 

подменени с такива от трикамерни PVC профили със стъклопакети от бяло/бяло 

стъкло. 

Зона-1 има един тип покрив- „топъл” плосък с битумна хидроизолация. 

Основният вид покрив на зона-2 е „студен” плосък с неизползваемо 

подпокривно пространство. Наличен и малък покрив от типа „топъл” плосък.  

По всички покриви е изпълнена топлоизолация съобразно с периода на 

строителството. 

Зона-1 се обитава средно от 10 служители по 8 часа в работни дни. 

Зона-2 има 24-часов режим на ползване седем дни седмично. В периода 01 

октомври-30 юни в нея пребивават средно 240, а от 01 юли до 30 септември, средно 

100 наематели. 
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Таблица 1. 

Данни за обекта 

Сграда „Общежитие блок 30”  
на Висше училище по телекомуникации и пощи  

Адрес: гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, пл. № 2070, 
к.л. 574, м. „Южна градска територия- III ч.” 

Тип на сградата Жилищна, със смесено предназначение 

Собственост Публична държавна 

Година на построяване 1992 г. 

Брой обитатели  
+ персонал 

Средногодишно 205 наематели в зона 2 и  
10 души персонал в зона 1 

            График  на обитаване зона 1                                График на отопление зона 1                

Работни дни  час/ден  10 часа Работни ди  час/ден  10 часа 

Събота  час/ден 0 часа Събота  час/ден 0 часа 

Неделя  час/ден 0 часа Неделя  час/ден 0 часа 

            График  на обитаване зона 2                                График на отопление зона 2 

Работни дни  час/ден  24 часа Работни ди  час/ден  24 часа 

Събота  час/ден 24 часа Събота  час/ден 24 часа 

Неделя  час/ден 24 часа Неделя  час/ден 24 часа 

 

1.1.1. Схема на обекта 

 

 

 

  

 

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

Фиг. 1 
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1.1.2. Изгледи от сградата: 

 

                              

                             
        Фиг.2. Север                                 Фиг.3. Изток 

 

                         

            
         Фиг. 4. Запад                                        Фиг.5. Юг   
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 1.2. Описание на сградата: 

 1.2.1. Геометрични характеристики на сградата 

 

                   Таблица 2. 

Застроена 
площ 

Разгъната 
застроена площ 

Отопляема площ 
Отопляем обем 

бруто 
Отопляем oбем 

нето  

m² m² m² m³ m³ 

1173,5 6843,5 6344,54 21864,24 17023 

 

1.2.1.1. Геометрични характеристики на зона- 1  

                         Таблица 3. 

Застроена 
площ 

Разгъната 
застроена площ 

Отопляема площ 
Отопляем обем 

бруто 
Отопляем oбем 

нето  

m² m² m² m³ m³ 

1173,5 1173,5 1128,14 6327,24 3001 

 

1.2.1.2. Геометрични характеристики на зона- 2  

                  Таблица 4. 

Застроена 
площ 

Разгъната 
застроена площ 

Отопляема площ 
Отопляем обем 

бруто 
Отопляем oбем 

нето  

m² m² m² m³ m³ 

810 5670 5216,4 15537 14022 

 

 1.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените на сградата по 

фасади 

 1.2.2.1. Строителни и топлофизични характеристики на стените на зона-1 

              Таблица 5. 

Тип № 
Фасади по посока: 

- И З С Ю 

1 
A, m² 40,60 35,71 30,43 14,47 

U, W/m²K 1,55 1,55 1,55 1,55 

2 
A, m² 25,33 7,84  16,93 

U, W/m²K 0,61 0,61  0,61 

3 
A, m² 38,60 77,62 10,16 35,10 

U, W/m²K 1,56 1,56 1,56 1,56 

ВСИЧКО 
A, m² 104,53 121,17 40,59 66,50 

U, W/m²K 1,33 1,50 1,55 1,32 

ОБЩО 
A общо, m² 332,79 

Uобобщ., W/m²K 1,41 
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1.2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените на зона-2  

Таблица 6. 

Тип № 
Фасади по посока: 

- И З С Ю 

1  
A, m² 690,50 406,97 76,44 261,50 

U, W/m²K 1,56 1,56 1,56 1,56 

2 
A, m²  273,00 287,34  

U, W/m²K  0,38 0,38  

ВСИЧКО 
A, m² 690,50 679,97 363,78 261,50 

U, W/m²K 1,56 1,09 0,63 1,56 

ОБЩО 
A общо, m² 1995,75 

Uобобщ., W/m²K 1,23 

Забележка: Стена Тип 1 е същата като стена Тип 3 на зона 1 

 
 1.2.3. Строителни и топлофизични характеристики на дограмата по фасади      

1.2.3.1. Строителни и топлофизични характеристики на дограмата по фасади     

на зона-1 

             Таблица 7. 

Тип 
  

a b A U g И З С Ю 

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

1 2,10 1,40 2,94 2,65 0,54 1 2,94 2 5,88   2 5,88 

2 2,10 1,40 2,94 2,45 0,51 2 5,88 3 8,82     

3 1,35 1,40 1,89 2,65 0,51       1 1,89 

4 0,70 2,25 1,58 2,65 0,54       1 1,58 

5 1,35 1,40 1,89 2,45 0,51 1 1,89 1 1,89     

6 0,70 2,25 1,58 2,45 0,51 1 1,58 3 4,73     

7 2,10 0,70 1,47 2,45 0,51   1 1,47     

8 1,50 1,65 2,48 6,66 0,58   1 2,48   1 2,48 

9 3,45 2,25 7,76 6,66 0,58   1 7,76   1 7,76 

10 0,85 2,20 1,87 6,66 0,58   1 1,87     

11 2,20 0,60 1,32 6,66 0,58   1 1,32 1 1,32 1 1,32 

12 2,95 0,60 1,77 6,66 0,58   1 1,77     

13 0,98 2,10 2,06 6,66 0,58   1 2,06     

14 3,60 2,25 8,10 6,66 0,58   2 16,20     

15 2,95 2,27 6,70 6,66 0,58 1 6,70   5 33,48   

16 3,60 2,24 8,06 6,66 0,58 1 8,06       

17 2,05 2,57 5,27 6,66 0,58       1 5,27 

18 2,09 2,55 5,33 6,66 0,58     1 5,33   

19 2,95 2,27 6,70 6,66 0,58 2 13,39       

20 2,96 0,84 2,49 6,66 0,58 2 4,97       

21 2,28 2,28 5,20 2,45 0,51 1 5,20       

22 3,45 2,25 7,76 2,45 0,51 1 7,76       

23 2,95 2,27 6,70 2,45 0,51 2 13,39       

24* 1,62 0,60 0,97 2,65 0,54 10 9,72 4 3,89 4 3,89   

25* 0,58 0,58 0,34 2,45 0,51 6 2,02   2 0,67 2 0,67 
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Където: 
a - ширина на прозореца/вратата, [m]; 
b - височина на прозореца/вратата,[m]; 
A - площ на прозореца/вратата,[m2]; 
U- koефициент на топлопреминаване през прозореца/вратата, [W/m2K]; 
g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца/вратата. 

Забележка: Типовете дограма със знак (*) са по външни стени на неотопляем 
сутерен и участват единствено при определянето на коефициента на 
топлопреминаване през подовете над неотопляеми подземни етажи. 

 
1.2.3.1. Строителни и топлофизични характеристики на дограмата по фасади на 

зона-2  
                                  Tаблица 8. 

Където: 
a - ширина на прозореца/вратата, [m]; 
b - височина на прозореца/вратата,[m]; 
A - площ на прозореца/вратата,[m2]; 
U- koефициент на топлопреминаване през прозореца/вратата, [W/m2K]; 
g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца/вратата 

 
1.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на покрива на сградата  

1.2.4.1. Строителни и топлофизични характеристики на покрива на зона- 1 

 

   Таблица 9. 

Характеристики на типовете покриви 

δ ВС θu G r P r λ eкв U A 

m - - -  W/m К  W/m2 К m2 

1,05 9,34 6,94+Е09 0,7300 1,46 1,54 363,5 

ОБЩО 1,54 363,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 
  

a b A U g И З С Ю 

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

1 2,10 1,40 2,94 2,45 0,51 42 123,48 49 144,06   14 41,16 

2 1,35 1,40 1,89 2,45 0,51 35 66,15 21 39,69   14 26,46 

3 0,70 2,25 1,58 2,45 0,51 35 55,13 35 55,13   14 22,05 

4 2,05 1,66 3,40 2,45 0,51   9 30,63      

5 1,60 2,63 4,21 2,45 0,51 7 29,46 7 29,46   7 29,46 
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1.2.4.1. Строителни и топлофизични характеристики на покрива на зона-2  

   Таблица 10. 

Характеристики на типовете покриви 

δ ВС θu G r P r λ eкв U A 

m - - -  W/m К  W/m2 К m2 

- 
    

0,82 745,2 

- 
    

1,59 20,88 

ОБЩО 0,84 766,08 

 

 
1.2.5. Строителни и топлофизични характеристики на подовете на сградата 

1.2.5.1. Строителни и топлофизични характеристики на пода на зона-1 

       Таблица 11. 

Строителни и топлофизични характеристики на пода  

Вид на пода 
Тип № 

A P U 

- m2 m W/m2K 

Под над неотопляем сутерен, с покритие гранитогрес Тип 1 1173,5 190,79 0,73 

ВСИЧКО 1173,5  0,73 

 
 
1.2.5.2. Строителни и топлофизични характеристики на пода на зона-2 

  
Подовите конструктивни елементи на зона-2, граничат непосредствено с 

отопляеми пространства на зона-1, които са с разлика на среднообемната 
температура по-ниска от 5 оС. Поради тази причина подовият елемент не е 
разглеждан, като ограждащ елемент и не е определен коефициент на 
топлопреминаване. 
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1.3. Анализ на ограждащите елементи на сградата 

1.3.1. Външни стени.  

При огледа на обекта бяха идентифицирани общо 4 типа стени ограждащи 

отопляеми обеми. По зони те са както следва: 

1.3.1.1. Външни стени на на зона-1  

 

Тип 1- Зид от решетъчни  тухли с дебелина 0,25м с мазилки. Такива са стените 

на по-голямата част от едноетажните уширения на първо ниво. Състоянието им е 

добро, с изключение на някои участъци с увредени от влага мазилки на цокълно 

ниво. 

 

 
Фиг.6. Зид от решетъчни  тухли с дебелина 0,25м с мазилки. Увредени от влага 

мазилки на цокълно ниво. 
 

Структура на стената: 
  Таблица 12. 

Тип 1 δ [m] λ [W/mK] 

Вътрешна гипсова шпакловка 0,003 0,42 

Вътрешна мазилка 0,02 0,70 

Решетъчни тухли 0,25 0,52 

Външна мазилка 0,02 0,87 

U1 =1,41 W/m2K. Отчитане на термомостове U1
* = 1,55 W/m2K 

 

  Вътрешна гипсова шпакловка  

  Вътрешна мазилка 

  Решетъчни тухли 

  Външна мазилка 

 

  

    Фиг.7.  
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Тип 2 – Зид от решетъчни  тухли с дебелина 0,25м с топлоизолация от 

еспандиран полистирол (EPS) с дебелина 0,04 м. Такива са стените на едноетажното 

уширение на първо ниво в югоизточната част на зоната. Състоянието им е добро. 

 

 
Фиг.8. Зид от решетъчни тухли с дебелина 0,25м с топлоизолация от EPS 0,04м. 

 
 

Структура на стената: 
  Таблица 13. 

Тип 2 δ [m] λ [W/mK] 

Вътрешна гипсова шпакловка 0,003 0,42 

Вътрешна мазилка 0,02 0,70 

Решетъчни тухли 0,25 0,52 

Външна мазилка 0,02 0,87 

Топлоизолация ЕPS 0,04 0,037 

Шпакловка на мрежа 0,003 0,70 

Минерална мазилка 0,003 0,16 

U2 =0,55 W/m2K. Отчитане на термомостове U2
* = 0,61 W/m2K 

 
 
 

  Вътрешна гипсова шпакловка  

  Вътрешна мазилка 

  Решетъчни тухли 

  Външна мазилка 

  Топлоизолация ЕPS 

  Шпакловка на мрежа 

  Минерална мазилка 

 

    Фиг.9.  
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Тип 3 – Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон. Стени на първо 

ниво в частта на основната сграда. Състоянието на стената като структура е добро. 

Установено беше, че са налични множество пукнатини на стиковете между панелите 

и др. носещи елементи, поради което препоръчваме преди изпълнението на 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) да се извърши конструктивно обследване на сградата 

за установяване на причините за възникването им, набелязване и изпълнение на 

мероприятия при необходимост. 

    

 
Фиг.10. Фасадни панели от керамзитоперлтобетон 

 

Структура на стената: 
  Таблица 14. 

Тип 3 δ [m] λ [W/mK] 

Панел от керамзитоперлитобетон 0,20 0,38 

Вътрешна гипсова шпакловка 0,003 0,42 

U2 =1,42 W/m2K. Отчитане на термомостове U3
* = 1,564 W/m2K 

 

 

 Вътрешна гипсова шпакловка 

 Керамзитоперлитобетон 

  

 

 

                    Фиг. 11. 
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1.3.1.2. Външни стени на зона-2  

Тип 1 - Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон. Основен тип 

стена за зоната. По същество тя е същата, като стена Тип 3 на зона-1, разгледана по-

горе. В сила са същите проблеми и препоръки.    

Структура на стената: 
  Таблица 15. 

Тип 1 δ [m] λ [W/mK] 

Панел от керамзитоперлитобетон 0,20 0,38 

Вътрешна гипсова шпакловка 0,003 0,42 

U1 =1,42 W/m2K. Отчитане на термомостове U1
* = 1,564 W/m2K 

 
Тип 2 - Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон с дебелина 0,20м с 

топлоизолация EPS 0,08 м. Такива са северната калканна стена и два участъка от 

запад от 2ри до 8ми етаж. 

 

       
Фиг.12. Фасаден панел от керамзитоперлитобетон с дебелина 0,20м с 

топлоизолация EPS 0,08 
 

Структура на стената: 
  Таблица 16. 

Тип 2 δ [m] λ [W/mK] 

Вътрешна гипсова шпакловка 0,003 0,42 

Панел от керамзитоперлитобетон 0,20 0,38 

Топлоизолация ЕPS 0,08 0,037 

Шпакловка на мрежа 0,003 0,42 

Минерална мазилка 0,003 0,16 

U2 =0,35 W/m2K. Отчитане на термомостове U2
* = 0,38 W/m2K 

 

 Вътрешна гипсова шпакловка 

 Керамзитоперлитобетон 

 Топлоизолация ЕPS 

 Шпакловка на мрежа 

 Минерална мазилка      

                Фиг. 13. 
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1.3.2. Покрив 
При огледа на сградата бяха идентифицирани три типа гранични покривни 

конструкции. По зони те са ситуирани, както следва: 

 

1.3.2.1. Покриви на зона-1  

Тип 1 - "топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация. Формира се от 

покрива на едноетажните уширения на първо ниво. Състоянието им е добро. 

 

    
Фиг. 14. "Топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация над пощенски 

помещения 
 

Структура на покрива: 
             Таблица 17. 

Тип 1 δ [m] λ [W/mK] 

Битумна хидроизолация 0.004 0,17 

Циментова замазка за наклон 0.05 0,93 

Битумноперлитни плочи 0.05 0,14 

Стоманобетонна плоча 0.17 1,63 

Вътрешна мазилка 0.025 0,70 

U1 = 1,40 W/m2K. Отчитане на термомостове U1
* = 1,54 W/m2K 

 
  Битумна хидроизолация 
  Циментова замазка за наклон 
 Битумноперлитни плочи 

  
 Стоманобетонна плоча  
               Вътрешна мазилка 
  

              Фиг. 15. 
Покрив Тип2 на зона-1 представлява покривен елемент, граничещ със съседна 

отопляема зона с температурна разлика < 5 оС. Практически този тип покрив се 

явява подова плоча на зона 2. В конкретния случай не е определен коефициент на 

топлопреминаване и не е рагледан като граничен елемент от сградата. 

Коефициент на топлопреминаване през покривните елементи на 

зона-1 – 1,54 W/m2K. Обща площ – 363,5 m2. 

Референтна стойност, по действащи в момента норми – 0,25 W/m2K. 
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1.3.2.2. Покриви на зона-2  

Тип 1 - "студен" плосък покрив с PVC хидроизолация. Такъв е основният тип 

покрив на зоната и блока. Въздушният слой в подпокривното пространство е 

вентилиран, с приведена височина 1,05 m. Надзидът е от ст.бетонови панели 0,20 m. 

По таванската плоча е насипан слой от керамзит. Хидроизолацията е защитена със 

слой филц, който на места е отстранен при ремонти. Ламаринените обшивки са силно 

корозирали. На участъци обшивките липсват. Покривът тече на много места. 

    
Фиг. 16. "Студен" плосък покрив с PVC хидроизолация на зона-2 – от горе и от 

към подпокривното пространство. Амортизирани ламаринени обшивки по бордовете. 
 

Структура на покрива: 

               Таблица 18. 

Тип 1 δ [m] λ [W/mK] 

Посипка от филц 0.03 1,45 

PVC хидроизолация 0.0006 0,19 

Бетон за наклон 0.08 0,93 

Стоманобетонна плоча 0.20 1,63 

Вентилиран въздух 1,05 1,45 

Насипан керамзит 0.05 0,16 

Стоманобетонна плоча 0.15 1,63 

Вътрешна гипсова шпакловка 0.003 0,70 

U1 = 0,75  W/m2K. Отчитане на термомост U1
* = 0,82  W/m2K 

 
  Посипка от филц 
  PVC хидроизолация 
 Бетон за наклон 

   Стоманобетонна плоча 

 Вентилиран въздух 

 Насипан керамзит 
 Стоманобетонна плоча 
 Гипсова шпакловка 

   Фиг. 17. 
 

Вертикални ограждащи стени / надзид / δ [m] λ [W/mK] 

Стоманобетонов панел 0,20 1,63 
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Изчислителни параметри на студен плосък покрив на зона-2: 
        Таблица 19. 

Апк. 
m2 

Атв. 
m2 

Аст. 
m2 

U пк. 
W/m2K 

U тв. 
W/m2K 

U ст. 
W/m2K 

Θi,  
oC 

Θe,  
oC 

δ в.с. 
m 

n 
h-1 

776,16 745,2 130,5 2,26 1,54 3,29 20 3,91 1,05 0,30 

 

θu oC θse1 oC θsi2 oC Pr Gr λ 
λекв 

W/mK 

Rse1=Rsi2 
m²K/W 

  

9,34 10,99 7,25 0,73 6,94+08 0,0244 1,46 0,36   

 

U1  

W/m2K 

U2  
W/m2K 

Ur 

W/m2K 

Ur,т.м. 
W/m2K 

Uref2015 

W/m2K 
     

1,10 1,58 0,75 0,82 0,24      

 
Тип 2 – "топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация. Формира се от 

покрива над стълбищната клетка. Много лошо състояние вследствие на течове. 

   
Фиг. 18. "Топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация над стълбищната 

клетка. Следи от течове. 
Структура на покрива: 
             Таблица 20. 

Тип 2 δ [m] λ [W/mK] 

Рулонна битумна хидроизолация 0.005 0,190 

Бетон за наклон 0.04 0,930 

Битумноперлитни плочи 0.05 0,140 

Стоманобетонна плоча 0.20 1,630 

Вътрешна гипсова шпакловка 0.003 0,420 

U2 = 1,45  W/m2K. Отчитане на термомост U2
* = 1,59  W/m2K 

 
   Битумна хидроизолация 
   Бетон за наклон 
 Битумноперлитни плочи 
  Стоманобетонна плоча  
                Гипсова шпакловка 
  

 Фиг. 19. 
 Обобщен коефициент на топлопреминаване през покривните 
елементи на зона-2 – U об.зона 2= 0,84 W/m2K, с обща площ – 766,08 m2. 
Референтна стойност по действащи в момента норми – 0,24 W/m2K. 
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1.3.3. Прозорци и врати. 

 

1.3.3.1. Прозорци и врати на зона-1 

При огледа се установи, че дограмата по фасадите на зона-1 основно е от 

периода на строителството на сградата- дървени слепени и метални единични 

прозорци, витрини, и врати. Малка част от тях са подменени с такива от трикамерни 

PVC профили, или от студено огънати алуминиеви профили със стъклопакети от 

бяло/бяло стъкло. Старата дограмата е силно амортизирана, вследствие на което 

инфилтрацията на въздух (респ. загубата на топлоенергия) е неоправдано висока. 

По фасадите на зоната бяха идентифицирани общо 25 типоразмера дограма, 

описани в Таблица 7, от които два типа са по стени на неотопляем сутерен. 

 

        
Фиг. 20. Амортизирана дървена и метална дограма по фасадите на зона-1 
 

1.3.3.2. Прозорци и врати на зона-2 

Оригиналните прозорци и врати по фасадите на зона-2 са подменени поетапно 

до 2012 г. с такива от трикамерни PVC профили със стъклопакети от бяло/бяло 

стъкло. Уплътненията на част от прозорците са компрометирани и при валежи 

пропускат вода в помещенията.  

По фасадите на зоната бяха идентифицирани общо 5 типоразмера дограма, 

описани в Таблица 8. 

                      

     
Фиг. 21. Подменена PVC дограма по фасадите на зона-2 
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1.3.4. Под 

При огледа на обекта беше идентифициран един тип граничен под съотносим 

към зона-1. Подът на зона-2 е вътрешен, между двете отопляеми зони, поради което 

не се разглежда. 

 

1.3.4.1. Под на зона-1  

Тип 1 – под над неотопляем сутерен с покритие от гранитогрес. Формира се от 

пода на партерното ниво на зоната. 

 

                
Фиг. 22. Под на зона-1 отгоре и от към сутерена 

 

Структура на пода: 

     Таблица 21. 

ТИП 1 δ [m] Λ W/mK 

Под на кота 0,00   

Настилка от гранитогрес 0.01 1,050 

Полимерно лепило на циментова основа 0.015 0,930 

Изравнителна циментова замазка 0.03 0,930 

Стоманобетонна плоча 0.20 1,630 

Вътрешна мазилка 0.015 0,700 

U = 1,55 W/m2K 

Под на кота – 2,80   

Шлайфан бетон 0.08 1,450 

Армирана бетонова настилка 0.12 1,630 

Полиетилен 0.0005 0,170 

Уплътнена почва 0.20 1,160 

 
А. 
  Настилка от гранитогрес 

                                                 Полимерно лепило на циментова основа 
 Изравнителна циментова замазка 

                      Стоманобетонна плоча 

  
 Вътрешна мазилка 
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Б. 
  Шлайфан бетон 

                               Армирана бетонова настилка 
 

                            Полиетилен  
 Уплътнена почва                                      

  
            Фиг. 23. 

 
Методиката за анализ на този тип подове изисква да се разгледат и 

прилежащите му стени граничещи съответно със земя и с външен въздух.  

 

Структура на стената граничеща със земя: 
      Таблица 22. 

Прилежаща стена на неотопляемия сутерен 
граничеща със земя: А = 352,42 м2, zср = 1,85  м 

δ [m] λ W/mK 

Мазана битумна хидроизолация 0.002 0,19 

Стоманобетон 0.30 1,63 

Вътрешна мазилка 0.02 0,70 

 

          Мазана битумна хидроизолация 

 Стоманобетон 
 Вътрешна мазилка 
 
 

 
   Фиг. 24. 

 
Структура на стената граничеща с външен въздух (изчистена от дограма Тип 24 

и 25): 
                Таблица 23. 

Прилежаща стена на неотопляемия сутерен 
граничеща с въздух: А = 141.06 м2,  hср = 0.85 м 

δ [m] λ W/mK 

Вътрешна мазилка 0.02 0,700 

Стоманобетон  0.30 1,630 

Циментопясъчен хастар 0.02 0,930 

Мита мозайка 0.01 2,570 

Uстена т.м. = 2,70  W/m2K / Uдограма = 5,88  W/m2K, А = 20,86  m2 

 
 
 Вътрешна мазилка 
 Стоманобетон 
 Циментопясъчен хастар 
 Мита мозайка 

 
            
             Фиг. 25. 

Дограма – 20,86 m2, с коефициент на топлопреминаване 5,88 W/m2K. 
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Изчислителни параметри на под над неотопляем сутерена на зона 1: 
        Таблица 24. 

АG 
m2 

Р 
m 

zср.ст. 
m 

hср.ст. 
m 

wср.ст. 
m 

B` 
m 

dt 

m 
dbw 

m 
V 
m3 

n 
h-1 

1173,5 190,79 1,85 0,80 0,35 12,30 1,38 0,79 1901 0,30 

 

Uf 
W/m2K 

Ukw 

W/m2K 
Ubf 

W/m2K 
Ubw 

W/m2K 
Uuk 

W/m2K 
     

1,89 3,11 0,28 0,96 0,73      

 

Коефициентът на топлопреминаване през подoвите елементи на 

отопляема зона-1 – 0,73 W/m2K, и е с обща площ 1 173,50 m2. 

Референтна стойност по действащите в момента норми – 0,36 

W/m2K. 

 

1.3.4.2. Под на зона-2 – под, граничещ със съдедна отопляема зона с 

температурна разлика < 5 оС. Практически подът на зоната се явява таванска плоча 

на зона-1. В конкретния не е определен коефициент на топлопреминаване. 

 

1.4. Топлоснабдяване 

Топлоснабдяването на сграда „Общежитие Блок 30” на Висше училище по 

телекомуникации и пощи гр. София е централизирано, а захранването с 

топлоносител – гореща вода е от топлофикационната мрежа на „Топлофикация 

София” ЕАД. 

 

1.4.1 Абонатна станция  

В сградата са обособени две абонатни станции – една за отопление и втора 

за битово горещо водоснабдяване, които са разположени в сутерена на сградата. 

Абонатните станции са с пластинчати топлобменни апаратати за вътрешната 

отоплителна инсталация (ВОИ) (с мощност Qот. = 550 kW) и инсталацията за битово 

горещо водоснабдяване (с мощност Qот. = 200 kW). Подгрятата гореща вода в ТОА се 

подава към разпределителен колектор и с помощта на циркулационна помпа се 

подава към ВОИ. След отнемането на топлината и, тя се връща във водосъбирателен 

колектор и от него отново се насочва към пластинчатия топлообменник. 

Отчитането на консумираната топлинна енергия е посредством общ ултразвуков 

топломер. От абонатната станция се осигурява топлинна енергия за двете отопляеми 

зони. Няма отделно мерене консумираната енергия по зони. 
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фиг. 26 Абонатна стация за отопление и разпределителен колектор 

Управлението на топлоснабдяването е автоматично с контролер по външна 

температура и зададена температура на топлоносителя. 

Абонатната станция е оборудвана с необходимата спирателна и контролно – 

измервателна и регулираща арматура. 

1.4.2 Отоплителна инсталация – тръбна мрежа и отоплителни тела 

От топлообменните апарати топлоносителят (гореща вода), посредством 

водоразпределители се транспортира до отоплителните тела. Тръбната 

разпределителна мрежа е изпълнена със стоманени тръби по тавана на подземния 

етаж и захранва вертикалните щрангове. Захранването е от отдолу – нагоре. 

Установено е, че значителна част от тръбите са силно корозирали и са с нарушена 

топлоизолация (а на места такава липсва), вследствие на което през тях се губи 

значително количество топлина. 

Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява с 

циркулационна помпа Wilo Top S65/13 с мощност 1 450 W. Работният и режим е 

непрекъснат през отоплителния сезон.  

             
фиг. 27 Циркулационна помпа - отопление 
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Разширенията на топлоносителя се поемат от отворен разширителен съд, 

разположен в техническо помещение на покрива на сградата. Видно от снимковия 

материал, същият е без топлоизолация. 

 

         
фиг. 28 Разширителен съд в неотопляем обем, без топлоизолация 

 

Отоплителната система е двутръбна с долно разпределение. Вертикалните 

щрангове са изпълнени от стоманени тръби, монтирани през годината на въвеждане 

на сградата в експлоатация. Същите са монтирани открито и силно корозирали. На 

места са установени следи от течове на топлоносител. Вследствие на дългия 

екплоатационен период част от щранговете и отоплителните тела са запушени с 

варовик и други твърди частици, което обуславя ниска ефективност на 

разпределителната мрежа и топлоотдаването на отоплителните тела. 

Отоплителните тела в сградата са основно стоманени, оборудвани с 

обикновени спирателни вентили. Част от тях не изпълняват функционалното си 

предназначение. Баните са оборудвани с тръбни отоплителни тела – тип „лира”. 
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фиг. 29 Стоманени отоплителни тела и лири 

Регулиране на температурата в отопляемите помещения не се осъществява. 
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1.4.3 Битово горещо водоснабдяване 

Подгряването на водата за битови и санитарни нужди в сградата се извършва 

посредством пластинчат топлообмен апарата с топлинна мощност 200 kW. 

 
фиг. 30 Абонатна станция за битово горещо водоснабдяване 

 

В сградата е изградена инсталация за централизирано подаване на гореща 

вода. За всеки апартамент е предвидено отделно захранване на санитарния възел и 

самостоятелен кухненски бокс. Предвиден е захранващ тръбопровод за гореща вода 

и линия за осигуряване на нормално налягане в исталацията, както и водопровод за 

студена вода. Тръбната мрежа е изпълнена изцяло със стоманени тръби. Част от 

тръбните участъци са топлоизолирани – основно в АС и сутерена. Същата е с 

нарушена цялост на много места. Всички отстанали вертикални щрангове 

разположени в инсталационни шахти са без топлоизолация, вследствие на което през 

тях се губи значително количество топлина. 

 

   
фиг. 31 Тръбна разводка на неизолираната водопроводна инсталация 

 

Необходимото налягане в инсталацията се осигурява от циркулационна помпа 

Biral AG CH-3110 с инсталирана мощност 215 W. Работния и режим е непрекъснат, 

целогодишно. 
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фиг. 32 Циркулационна помпа за БГВ 

 

1.4.3.1 Оценка на ефективността на разпределителната мрежа за битова 

гореща вода  

Ефективността на разпределителната мрежа за битова гореща вода е оценена чрез 

определянето на топлинните загуби през тръбната водопроводна инсталация.  

 

Използвана е методика за определяне на топлинен поток през цилинтрична тръба по 

справочник пи ОВК част I на проф. Станчо Стамов т. 7.2., стр.144. 

 

       (
 

       
 

 

      
  
    

   
 

 

       
)                 

където: 

 вт     W/m2K – коефициент на топлопредаване от вътрешната страна на тръбата. 

При транспортиране на вода  вт се пренебрегва. 

 вн         W/m2K – коефициент на топлопредаване от външната страна на тръбата 

 вт      2   m – вътрешен диаметър на тръба 1” 

 вн          m – външен диаметър на тръба 1” 

 тр.        2 m – дебелина на на тръба 1” 

λтр.         W/mK – коефициент на топлопроводимост на стоманена тръба 

 

Аналогично е определен коефициентът на топлопреминаване през стоманени тръби с 

диаметър ¾ ` 

 вт      2 2 m – вътрешен диаметър на тръба ¾” 

 вн      2   m – външен диаметър на тръба ¾” 

 тр.          m – дебелина на тръба ¾” 

          = 0,929 W/mK - коефициент на топлопреминаване през тръба ¾” без 

топлоизолация, отнесен към 1 m. 
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Коефициентът на топлопреминаване през стоманени тръби с диаметър 1¼”, 

топлоизолирани със стъклена вата 3 см. и циментова обмазка е: 

 

       (
 

       
 

 

      
  
    

   
 

 

      
  
     

    
 

 

       
)          

където: 

 вт          m – вътрешен диаметър на тръба ¾” 

 вн          m – външен диаметър на тръба ¾” 

 тр.       2  m – дебелина на тръба тръба ¾” 

 из.        m – дебелина на топлоизолационния слой 

λиз.        W/mK – коефициент на топлопроводимост на стъклена вата 

 

            = 1,519 W/mK - коефициент на топлопреминаване през тръба 1¼” без 

топлоизолация, отнесен към 1 m. 
 

Топлинния поток през тръбата към околния въздух е определен при следната 

зависимост: 

      (                  )        

където: 

  вода      оС. – температура на топлоносителя. 

  ок  в-х   температура на околния въздух. За отоплителен период е приет 10-15 оС, а 

извън 20-25 оС. Средногодишна температута в инсталационните шахти и сутерена на 

сградата е 20 оС. 
 

            – за тръба 1” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 483 м – 19,48 kW 

                – за тръба ¾” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 483 м – 15,71 kW 

            – за тръба 1 ¼” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 110 м – 5,85 kW 

Общо топлинни загуби през разпределителната мрежа – 162 506 kWh. 

Общ разход на топлинна енергия БГВ през референтия период 314 877 kWh. 

Топлинни загуби – 51,6 %, ефективност на разпределителната мрежа 48,4 %. 

1.4.4. Вентилация 

В сградата няма работеща приточна вентилационна инсталация. 

 
1.4.5 Студозахранване и климатизация 

В сградата няма изградена централна климатична инсталация.  
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1.6. Електрозахранване и електропотребление 

Електропотреблението на обследваната сграда се формира от инсталираните 

вътре (в зоните) електроконсуматори: осветление, компютърна и офис техника, 

климатици, нагревателни уреди за доотопление, асансьорни ел. двигатели и 

циркулационни помпи. Годишното потребление на сградата за избрания референтен 

период – VIII.2014-VII.2015г. е оценен на 156 210 kWh. 

От направения оглед се установи, че при проектирането и монтажа на 

електроинсталацията и оборудването, са взети предвид нормативните документи и 

нормите касаещи такъв тип сгради, но към периода на проектиране, и построяване. 

 

1.6.1. Електрозахранването на сградата е трифазно. Извършва се от 

трафопост в района на обекта. Там е монтиран и електромера за отчитане на 

изразходената ел. енергия. Захранващият кабел е положен подземно до входната 

касета. Достъп до измервателния уред имат служителите на 

електроразпределителното дружество обслужващо обекта. 

 

1.6.2. Електрически табла 

Главното разпределително табло (ГРТ) на сградата е монтирано в отделно 

помещение на партерното ниво на зона-1. От него се захранват всички консуматори в 

двете зони чрез етажни подтабла. То е от типа „метални ел. табла за стоящ монтаж”. 

Изпълнено е от стоманени профили и шини. Общото състояние на ГРТ като цяло е 

добро. Използваната електроапаратура обаче (ламелни и винтови предпазители и 

др.) е морално и физически остаряла.  

 

       

Фиг. 33. ГРТ на сградата 
 

Състоянието на подтаблата и етажните ел. табла е същото- морално и 

физически остаряла електроапаратура, но добре поддържани. В тях са монтирани и 

контролни електромери за всяка жилищна стая. Всички жилищни помещения са 

осигурени с апартаментни ел. табла с витлови предпазители.  
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Фиг. 34. Етажни и апартаментни разпределителни ел. табла 

 

Консуматорите в сградата са основно монофазни и малка част трифазни 

(асансьорните уредби), и са захранени с дву/три проводникови кабели. Ел. 

инсталацията в сградата е в изпълнение закрит монтаж, в PVC тръби. Използваните 

дву/три проводникови кабели, водят до невъзможност от “заземяване” на ел. 

контактите и ел. уредите. В момента електрическата инсталация не отговаря на 

система “ТN-S”. Препоръчва се нейната преработка в съответствие с актуалните 

нормативни документи. 

 

1.6.3. Електроенергия за битова гореща вода (БГВ) 

Подгряването на вода за битови и санитарни нужди в сградата се извършва 

централно от ТЕЦ, чрез топлообменник с мощност 200 kw, а доставката до 

консуматорите се осъществява от помпа “Вiral” с мощност 215 W. Захранващите и 

циркулационни тръби са амортизирани, без топлоизолация и с намалени сечения от 

налепи. Препоръчва се подмяната на тръбната инсталация.  

 

1.6.4. Електропотребление за отопление 

Отоплението в сградата е централно от ТЕЦ, но поради амортизация на 

разпределителната отоплителна система (щрангове, радиатори), реално 

помещенията не се отопляват съгласно нормативните изисквания. По тази причина за 

доотопление се използват голямо количество електрически радиатори и печки 

/вентилаторни, конвекторни, лъчеви,  и др./. 

Препоръчва се подмяната на отоплителната инсталация 

     
Фиг. 35. Ел. уреди за доотопляване 
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Подробна информация за инсталираните отоплителни мощности по зони е 

поместена в Таблици 25, и 26. 

 

За зона-1  

 Таблица 25 

№ 

  

Уреди 

 

Единична 

мощност  

Обща 

инсталирана 
мощност 

Работен режим  

 

Коефиц. на 

едновремен 
ност 

вид Бр.  W W часа/ден дни/седм keдн 

1 
Електрически отопл. 

уреди- разни 
3 2000 6000 6 5 0,50 

 

Климатик Daikin 1 1600 1600 6 5 0,50 

 

Инсталираната мощност на отоплителните електроуреди в зона-1 е Ринст = 7,60 

kW, Кедн.= 0,50, Рраб.= 3,80 kW. При средно време на работа 6 часа на ден с 

коефициент на едновременност 0,50, електропотреблението за отопление в зоната за 

една година (за 190 дни) е Wгод  = 2 850 kWh. 

 

За зона- 2  

Таблица 26 

№ 
  

Уреди 
 

Единична 
мощност  

Обща 

инсталирана 

мощност 

Работен режим  

Коефиц. на 

едновремен 

ност 

вид Бр.  W W часа/ден дни/седм ke 

1 
Електрически отопл. 

уреди - разни 
70 2000 140000 4 7 0,50 

Инсталираната мощност на отоплителните електроуреди в зона-2 е Ринст = 140 

kW, Кедн.= 0,50, Рраб.= 70 kW. При средно време на работа по 4 часа/ден и 

коефициент на едновременност 0,50, електропотреблението в една година (за 190 

дни) е Wгод  = 53 200 kWh. 

 

1.6.5. Електропотребление за осветление 

Осветителната инсталация в сградата е била изпълнена основно с лампи с 

нажежаема спирала (ЛНС). В процеса на експлоатация същите са подменяни с 

различни луминесцентни осветителни тела (ЛОТ) и енергоспестяващи осветители 

(КЛЛ), и към момента на огледа ЛНС са незначителен брой. 

       
Фиг. 36. Различни видове осветителни тела в сградата 
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Подробна информация за осветителната уредба по зони е показана в Таблици 

27 и 28. 

За зона-1 

Таблица 27 

№ 

  

Освет. тела 

вид 

Брой 

тела 

Освети 

тели в  

1 тяло 

Общо 

освети 

тели  

Единична 
мощност  

Обща инстали 
рана мощност 

Работен режим  
 

Коефиц. на 

едновремен

ност 

брой брой W W 
часа/ 
ден 

дни/ 
седм 

ke 

1 ЛОТ 1Х36 9 1 9 36 324 7 5 0,50 

2 

Енергоспест

яващи КЛЛ 
7 1 7 18 126 6 5 0,50 

3 ЛОТ 3Х36 37 3 111 36 3996 8 5 0,50 

4 ЛОТ 2Х36 14 2 28 36 1008 12 7 0,50 

5 ЛНЖ 18 1 18 60 1080 7 7 0,50 

 

Инсталираната мощност на осветлението в зона-1 е Ринст = 6,53 kW, кедн.= 0,50, 

Рраб.= 3,27 kW. При средно време на работа и коефициент на едновременност 0,50, 

електропотреблението за осветление в зона-1 за една година (251 дни) е Wгод  = 6 

858 kWh. 

 

За зона-2  

Таблица 28 

№ 

  

Освет. тела 

вид 

Бр. 

тела 

Освети 

тели в  
1 тяло 

Общо 

освети 
тели  

Единич 

на 
мощност  

Обща 
инстали 

рана 

мощност 

Работен режим  

 

Коефиц. на 

едновремен
ност 

брой  брой  W W часа/ден дни/седм ke 

1 ЛОТ 1х36 102 1 102 36 3672 16 7 0,80 

2 ЛНЖ 87 1 87 60 5220 3 7 0,50 

3 

Енергоспест
яващи 

лампи КЛЛ 704 1 704 18 12672 7 7 0,30 

4 
Осв. тела с 

КЛЛ 35 3 105 18 1890 7 7 0,30 

Инсталираната мощност на осветлението в зоната е Ринст = 23,45 kW, кедн.= 

0,42, Рраб.= 9,92 kW. При средно време на работа и коефициент на едновременност 

посочени в таблицата, електропотреблението за една година (365 дни) е Wгод =        

31 175 kWh. 

 

1.6.6. Помпи и вентилатори 

Циркулацията на топлоносителя в отоплителната инсталация на сградата е 

принудителна и се осъществява с помощта на циркулационна помпа “Wilo”с 

инсталирана мощност 1450 W, а за БГВ, с помпа „Biral„ с инсталирана мощност 215. 

W.  
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Фиг. 37. Помпи 

Подробна информация за монтираните помпи в общата абонатна е показана в 

Таблица 29 . 

Таблица 29 

№ 

  

Уреди 
Единична 

мощност  

Обща 

инсталирана 
мощност 

Работен режим  

Коефиц. на 

едновремен 
ност 

вид Бр.  W W часа/ден дни/седм ke 

1 Помпа отопление 1 1450 1450 24 7 1 

2 Помпа БГВ 1 215 215 24 7 1 

 

Инсталираната мощност на помпата за отопление е Ринст = 1,45 kW, кедн.= 1,00 

Рраб.= 1,45 kW. При 24 часов работен режим през отоплителния сезон, 

електропотреблението за една година (190 отоплителни дни) е Wгод = 6 612 kWh. 

Инсталираната мощност на помпата за БГВ е Ринст = 0,215 kW, кедн.= 1,00, Рраб.= 0,215 

kW. При 24 часов работен режим целогодишно, електропотреблението за една 

година (365 дни дни) е Wгод = 1 729 kWh.  

 

Общият годишен разход на електроенергия за помпите е 8 341 kWh и е 

отнесен към зона-2, поради значително по голямата отопляема площ на зоната и 

непрекъснатия режим на експлоатация на същата. 

 

 

 

 

1.6.7. Силови консуматори на ел. енергия 

Консуматорите в сградата се разделят на две групи: влияещи и не влияещи на 

топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им топлоизлъчвания 

и от местоположението им в сградата. 
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Влияещи ел. консуматори в сградата: 

 

         
 

   
Фиг. 38. Различни ел. консуматори влияещи на топлинния баланс 

 

Подробно описание на ел. консуматорите влияещи на топлинния баланс по 

зони, с инсталираните им мощности са поместени в Таблици 30 и 31. 

 

За зона-1 

Таблица 30 

№ 

 

Уреди 
Единична 

мощност 

Обща 
инсталирана 

мощност 

Работен режим 
Коефиц. на 
едновремен

ност 

вид Бр. W W часа/ден дни/седм. ke 

1 Настолен компютър к-т  5 110 550 8 5 0,90 

2 Принтер-настолен 2 125 250 2 5 0,10 

3 Котлон 1 1800 1800 0,5 5 1,00 

4 Телевизор 2 120 240 5 5 1,00 

5 Хладилник 1 250 250 24 7 0,30 

 

Инсталираната мощност на силовите консуматори влияещи на топлинния 

баланс в зона-1 е Ринст. = 3,09 kW, кедн.= 0,85, Рраб. = 2,05 kW. При средно време на 

работа и коефициент на едновременност посочени в таблицата,  

електропотреблението за една година (251 дни) е Wгод= 1985 kWh. 
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За зона-2 

       Таблица 31 

№ 

  

Уреди 
Единична 

мощност  

Обща 
инсталирана 

мощност 

Работен режим  
Коефиц. на 
едновремен

ност 

вид брой  W W часа/ден дни/седм. ke 

1 Настолен компютър к-т  186 110 20460 8 7 0,15 

2 Принтер-настолен 2 125 250 2 7 0,2 

3 Котлон 23 1800 41400 1 7 0,1 

4 Телевизор 34 120 4080 4 7 0,3 

5 Хладилник 68 250 17000 24 7 0,15 

6 Ютии 47 1200 56400 0,2 7 0,1 

7 Микровълнова фурна 46 400 18400 0,2 7 0,5 

8 Настолна кафемашина 23 400 9200 0,2 7 0,2 

9 

Комбинирани печки тип 
"Раховец'' 66 3000 198000 0,3 7 0,1 

10 

Комбинирани готв. 
печки тип "Раховец'' 66 3000 198000 3 7 0,15 

11 Кани за вода 14 1000 14000 1 7 0,2 

 

Инсталираната мощност на силовите консуматори влияещи на топлинния 

баланс в зона-2 e Ринст.= 365,19 kW, кедн.= 0,13, Рраб.= 47,51 kW. При средно време на 

работа и коефициент на едновременност посочени в таблицата, 

електропотреблението за една година (365 дни) е Wгод= 38 020 kWh. 

 

Не влияещи ел. консуматори: 

 

     
Фиг. 39. Различни ел. консуматори не влияещи на топлинния баланс 

 

Подробно описание на консуматорите не влияещи на топлинния баланс по 

зони, с инсталираните им мощности са поместени в Таблици 32 и 33. Разходът на  

енергия от климатиците в режим на охлаждане е отразен в разни невлияещи на 

баланса. 
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За зона-1 

  Таблица 32 

№ 

 

Уреди 
Единична 
мощност 

Обща 

инстали 
рана 

мощност 

Работен режим 
 

Коефиц. на 
едновременн

ост 

вид Бр. W W часа/ден дни/седм ke 

1 ЛОТ 3Х36 15 108 1620 10 5 0,50 

2 Външни халогенни осв. тела 4 250 1000 12 7 1,00 

3 
Климатик Daikin 1 1600 1600 6 5 0,80 

4 Климатик  1 2000 2000 4 5 0,80 

 

Инсталираната мощност на силовите консуматори не влияещи на топлинния 

баланс за зона-1 e Ринст.= 6,22 kW, кедн.= 0,75, Рраб.= 4,69 kW. При средно време на 

работа и индивидуален коефициент на едновременност, показан в табл. 32, 

електропотреблението за една година (251 дни и 60 дни за климатиците) е Wгод= 

5890 kWh. 

 

За зона-2 

Таблица 33 

№ 

 

Уреди 
Единична 
мощност 

Обща 
инсталира 

на мощност 

Работен режим 
 

Коефиц. на 
едновременн

ост 

вид Бр. W W часа/ден дни/седм ke 

1 Асансьорни 
електровигатели 

2 9000 18000 3 7 0,33 

 

Инсталираната мощност на силовите консуматори не влияещи на топлинния 

баланс за зона-2 e Ринст.= 18 kW, кедн.= 0,33, Рраб.= 5,94 kW. При средно време на 

работа от 4 ч/ден и коефициент на едновременност 0,33,  електропотреблението за 

една година (365 дни ) е Wгод= 6504 kWh. 
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1.6.8. Годишно електропотребление 

Таблица 34 

 
Групи консуматори зона 1 зона 2 

1 Ел. уреди за отопление, kWh 2850 53200 

2 Помпи и вентилатори, kWh 
 

8341 

3 Осветление, kWh 6858 31175 

4 Уреди влияещи на баланса, kWh 1985 38020 

5 Уреди невлияещи на баланса,kWh 5890 6504 

 
Общо 

17 584 137240 

154 824 

 

 
Фиг. 40. Графика за разпределение на потребената електроенергия в зона-1 за 

периода VIII.2014 –VII.2015 г. 

 
Фиг. 41. Графика за разпределение на потребената електроенергия в зона-2 за 

периода VIII.2014 –VII.2015 г. 
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1.6.9. Енергопотребление на сградата 

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

2013 г., 2015 г. и 2015 г. От счетодоството на  „Висше училище по телекомуникации и 

пощи” гр. София е предоставен регистрирания разход на топлоенергия и 

електрическа енергия за същия период. Данните са представени в Таблици 35, 36 и 

37. 

Енергиен профил на сградата за 2013 година 

Таблица 35 

 

 

Енергиен профил на сградата за 2014година 

Таблица 36 

2014 година 

Месец 

Средномесечна температура 
на външния въздух 

Топлинна енергия - ТЕЦ 

оС Денгр. kWh лв 

I 1,1 585,9 89 962 7 187,10 

II 5,4 408,8 75 490 6 030,96 

III 8,3 362,7 60 123 4 803,23 

IV 10,7 213,9 26 424 2 111,09 

V     28 760 2 297,64 

VI         

VII     17 830 1 509,13 

VIII     14 590 1 234,90 

IX     18 420 1 559,07 

X 10,9 145,6 30 132 2 550,43 

XI 6,5 405 70 581 5 974,03 

XII 1,9 561,1 93 841 7 942,71 

ОБЩО:   2683,0 526153 43200,29 

2013 година 

Месец 

Средномесечна 
температура на външния 

въздух 
Топлинна енергия - ТЕЦ 

оС Денгр. kWh лв 

I 1,2 582,8 97 813 8 148,78 

II 2,9 478,8 72 546 6 043,85 

III 5,4 452,6 71 721 5 975,13 

IV 12,6 170,2 36 193 2 899,85 

V     23 406 1 875,30 

VI     20 882 1 673,10 

VII     16 717 1 339,40 

VIII     13 069 1 044,11 

IX     16 739 1 337,34 

X 11,8 131,2 25 195 2 012,88 

XI 7,1 387 49 560 3 959,39 

XII 0,5 604,5 92 129 7 360,20 

ОБЩО:   2 807,1 535970 43669,33 
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Енергиен профил на сградата за 2015 година 

   Таблица 37 

2015 година 

Месец 

Средномесечна температура 
на външния въздух 

Топлинна енергия - ТЕЦ 

оС Денгр. kWh лв 

I 0,9 592,1 103 437 8 754,96 

II 1,8 509,6 84 918 7 187,51 

III 4,6 477,4 76 821 6 502,13 

IV 10,2 225,4 40 840 3 212,93 

V     20 170 1 586,77 

VI     22 050 1 734,67 

VII     17 900 1 324,24 

ОБЩО:   1804,5 366136 30303,21 

Посочените цени са без начислен ДДС. 
 

При моделното изследване на обследваната сграда работим с данните за 

периода VIII.2014г-VII.2015г., тъй като са най-пълни и актуални към датата на 

извършване на обследването. 

Обработени данни за избрания референтен период 

Таблица 38 

VIII.2014 - VII.2015 г. 

Месец Средномесечна 
температура на външния 

въздух 
Топлинна енергия от ТЕЦ   

  

 
оС Денгр. kWh лв 

VIII     14 590 1 234,90 

IX     18 420 1 559,07 

X 10,9 145,6 30 132 2 550,43 

XI 6,5 405,0 70 581 5 974,03 

XII 1,9 561,1 93 841 7 942,71 

I 0,9 592,1 103437 8 754,96 

II 1,8 509,6 84 918 7 187,51 

III 4,6 477,4 76 821 6 502,13 

IV 10,2 225,4 40 840 3 212,93 

V     20 170 1 586,77 

VI     22 050 1 734,67 

VII     17 900 1 324,24 

ОБЩО:   2916,2 593700 49564,35 

 



Обследване за енергийна ефективност „Общежитие Блок 30” на Висше училище по телекомуникации и пощи 
гр. София 

 

„БУЛТРОМ 1” ЕООД 39 

Актуални и точни данни за електропотреблението за обследваната сграда не са 

налични. Собственикът на сградата е предоставил потребената електроенергия за 

период от три години назад, която е обща за сградите на „Колеж по 

телекомуникации”, Студентски общежития – блокове 30 и 32, БТК, Професионална 

гимназия по телекомуникации и Трезор. За целите на енергийното обследване са 

използвани данни за консумираната на ел. енергия от монтираните контролни 

електромери на жилищните стаи в зона-2. Допълнително аналитично е определена и 

добавена прогнозната консумация на осветлението в стълбищата и общи части, за 

които няма мерене. По този начин е определен годишния разход на ел. енергия в 

зона-2. 

Електропотреблението в зона-1 (административната част) е опредено също 

аналитично, съгласно инсталираните мощности на ел. консуматорите и работен 

режим на отделните групи консуматори, определен след проведено интервю с 

обслужващия персонал. 

Потребената топлинна енергия се използва за отопление и битово горещо 

водоснабдяване. Няма налични топломери на отделните зони за отчитане на разхода 

на енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване. Разходът на топлинна 

енергия за БГВ е определен като средномесечния разход на ТЕ извън отоплителния 

период (18 626 kWh) е отнесен равномерно за всички месеци през годината. 

Задължително трябва да се отчете и фактът, че през летния период сградата се 

обитава от средно по 100 души, т.е. на около на 42 % от средния капацитет (240 

души). Поради тази причина средномесечното потребление извън отоплителния 

период е завишено с 42 % и е разпределен равномерно за всички месеци през 

годината, или 18 626*1,42 = 26 449 kWh*12 месеца = 317 387 kWh.,  

а този за отопление 593 700 – 317 387 = 276 313 kWh. 

Топлинната енергия изразходена за отопление по зони е разпределена 

съгласно отопляемите обеми на същите.  

За зона-1 – 17,8 % * 276 313 = 49 130 kWh. 

За зона-2 – 82,2 % * 276 313 = 227 183 kWh. 

Топлинната енергия изразходена за битово горещо водоснабдяване е както 

следва: за зона-1 – 2 510 kWh определена при нормативен разход от 5 л/ден гореща 

вода с температура 55 оС за служител в административни сгради при 251 работни дни 

годишно и 314 877 kWh за зона-2. 

На следващите фигури са представени графично разпределението на 

изразходените енергоносители по месеци за избрания референтен период. Анализ на 

енергопотреблението през годините не е правен, тъй като няма точни данни за 

потребената ел. енергия. 
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фиг. 42. Разпределение на потребелената енергия по месеци за периода VIII.2014 г.- 
VII.2015 г. 

               

 
 

фиг. 43. Разпределение на потребената ел. енергия в сградата по месеци за периода 
VIII.2014 г.- VII.2015 г. 
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фиг. 44. Разпределение на потребената топлинна енергия в сградата по месеци за  

периода VIII.2014 г.- VII.2015 г. 
 

 
Изводи от анализа на енергопотребление : 

1. Разходът на ел. енергия през отоплителния период е значително по-висок 

в сравнение с летните месеци. Това се дължи както на използваните ел. уреди за 

отопление, така и на заетостта на зона-2. 

2. Битовото горещо водоснабдяване е сградата се осигурява изцяло от ТЕЦ. 

3. Според баланса консумираната топлинна енергия е 81 от общото 

потребление на сградата.  

4. 47 % от потребената енергия е за отопление и 53 % за битово горещо 

водоснабдяване 
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2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено на 

основата на метода от БДС EN ISO 13790 с помощта на софтуерния продукт EAB. 

Целта на изследването е, посредством моделиране на сградата да се получи 

действително необходимата енергия за поддържане на нормални параметри на 

микроклимата в сградата и чрез сравняване с еталонен разход на енергия да се 

определят, и оценят възможни енергоспестяващи мерки (ЕСМ). 

Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и 

специфично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни 

процеси. В случая разделяме сградата на две топлинни зони – зона-1 

(административна част на ет. 1 ) и зона-2 (жилищна част от 2-ри до 8 -ми етажи). 

 

          2.1.1. Създаване на модел на отопляема зона-1 

 

Входните данни на зоната включват климатични данни (географския район), 

типа на сградата, годината на заложените в програмата еталонни данни, режим на 

използване,  характеристики на всички ограждащи елементи с техните топлофизични 

характеристики (коефициенти на топлопреминаване) и др. 

Сградата попада в климатична зона – 7. Параметрите на климатичната база 

данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за определяне на 

годишния разход на енергия. 

Еталонните стойности на основните параметри на сградата са в съответствие с 

нормите в Наредба № 7 за енергийна ефективност топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради от 20.11.2015. 

При моделното изследване на зоната са заложени и режимите на използване, 

както и параметрите на системите за битова гореща вода, осветление и влияещите и 

невлияещи на топлинния баланс, извършени в т. 1.6. 

Обобщените данни на зоната са показани в Приложение 1. 

 

2.1.2. Калибриране на модела на отопляема зона-1 

Калибрирането на модела се извършва чрез референтния разход на енергия за 

отопление на сградата за една година, както и общия разход на електричество. В  

настоящия анализ референтният разход за отопление е пресметнат за избрания 

базов период VIII. 2014-VII. 2015 година. 

Определянето на референтния разход е извършено по формулата: 

                          

Референтен разход  =  Годишен разход за отопление . Годишни денградуси EAB 

           Отопляема площ на сградата      Денградуси за София 

 

Годишен разход на топлинна енергия за отопление от ТЕЦ в зона-1 – 49 130 

kWh. 
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Годишен разход на топлинна енергия за отопление от електроенергия в зона-1 

– 2850 kWh. 

Общият годишен разход на енергия за отопление в зоната е 51 980 kWh. 

Отопляема площ на зона-1 – 1 128 м2 

Годишни денградуси EAB при среднообемна температура от 20,0 оС – 2916,2 

Денградуси за София при 19,5 о С – 3 080,4 

 

Референтен разход  =  48,68 kWh/m2 (фиг. 1.11 от приложение 1) 

 

Анализът на енергопотреблението при моделното изследване показва, че 

изразходената енергиия за отопление не е достатъчна за постигане на референтния 

разход на енергия, при съществуващото състояние на ограждащите елементи и 

прилагания режим на топлоснабдяване, дори при минималната средно-обемна 

температура от 10 оС, която е възможно да бъде въведена в софтуерния продукт. 

Поради тази причича, както и поради липса на достоверна информация за точния 

разход на енергия за отопление в зоната, енергийната характеристика на зоната е 

определена по базова линия. 

 

2.1.3. Нормализиране на модела на отопляема зона-1 

За получаване на базовата линия на енергопотребление е извършено 

нормализиране на модела на сградата.  

 За целта в прозорец «Отопление» “проектна температура” в базова линия 

данни e зададена нормативно изискваната проектна температура за подобен тип 

сгради от 20оС и температура с понижение 15 оС. 
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фиг. 45 Нормализиран модел на отопление на зона-1 

 

Нормализиране на битово горещо водоснабдяване 

Еталонната стойност на специфичното количество гореща вода за санитарно – 

битови нужди е определено по следната зависимост: 

[(V*N*D)]/Aотопл.=[(7,92*37*251] / 1128 = 18 l/m2 (еталонна стойност) 

където: 

V – количество вода на служител в администравна сграда: 5 л/ за човек на ден  

за административни нужди. 

V55*[(55-7,5)/(37,5-7,5)]=V55*1,58=5*1,58=7,92 l/d; 

N – брой потребители в сграда – 10 персонал; 

D – брой дни на експлоатация на сградата през годината - 251; 
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фиг. 46 Нормализиран модел на БГВ на зона-1 

 

От извършеното нормализиране се вижда, че в зона-1 не се поддържа 

нормативно изискваната температура. Базовият разход за отопление на зоната е 

204,6 kWh/m2y, а референтната стойност 49,6 kWh/m2y. 

 
фиг. 47 Базова линия на потребление на енергия 

 

От извършеното нормализиране се вижда, че годишният базов разход на 

енергия в зоната е значително по-висок от еталонния. 

Внедряването на енергоспестяващи мерки ще доведе не само до намаляване 

на разходите на енергия, но и до значително подобряване на експлоатационното 

състояние на зоната. 

Базата за сравняване на енергийните характеристики на зоната и определяне 

на потенциала за намаляване на разхода на енергия, следва бъде базовият разход на 

зоната. 
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2.1.4 Оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода 

за енергия в зоната 

При обследване на зоната е констатирано: 

* стените, пода и покрива са без топлоизолация; 

* дограмата дървена слепена и метална единична е силно  амортизирана; 

 

 Намаляването на разхода на енергия може да се постигне чрез следните 

ефективни ЕСМ, свързани с: 

1. Полагане на топлоизолация на пода, покрива и стените; 

2. Подмяна на дограма; 

 Прозорците от софтуерния продукт със симулираните енергоспестяващи мерки 

са дадени в Приложение 1. 

Ефекта от реализирането на всяка мярка е показан на фиг. 48 и 49. 

 
фиг. 48 Енергоспествяващи мерки 

 
фиг. 49 Енергиен бюджет 
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Реализирането на предвидените ЕСМ ще намали разхода на енергия за 

отопление и новата интегрирана енергийна характеристика на зоната, определена 

като потребна енергия ще бъде ЕР = 95,5 kWh/m2y. 

 
          2.2.1. Създаване на модел на отопляема зона-2 

 

Обобщените данни са показани в Приложение 2. 

 

2.2.2. Калибриране на модела в отопляема зона-2 

Калибрирането на модела се извършва чрез референтния разход на енергия за 

отопление на зоната за една година, както и общият разход на електричество. В 

настоящия анализ референтният разход за отопление е пресметнат за 2014 година. 

Определянето на референтния разход е извършено по формулата: 

                             

Референтен разход  =  Годишен разход за отопление . Годишни денградуси EAB 

           Отопляема площ на сградата      Денградуси за София 

 

Годишен разход на топлинна енергия за отопление в зона-2 – 227 183 kWh. 

Годишен разход на топлинна енергия за отопление от електроенергия в зона-2 

– 53 200 kWh. 

Общият годишен разход на енергия за отопление в зоната е 280 383 kWh. 

Годишни денградуси EAB при среднообемна температура от 20,0 оС – 2916,2 

Денградуси за София при 19,5 о С – 3 080,4 

 

Референтен разход  =  56,78 kWh/m2 

 

Анализът на енергопотреблението показва, че изразходеното количество 

гориво за отопление не е достатъчно за поддържане на минималната температура в 

сградата. Референтният разход на енергия е 56,78 kWh/m2, т.е. с приложимия в 

момента начин на отопляване не се осигурява необходимия топлинен комфорт в 

зоната. Основна причина за това може да се считат значителните топлинни загуби 

през ограждащите елементи, както и липсата на автоматизирано управление на 

топлоснабдяването, и контролиране на температурата в отопляемите помещения. 

 

2.2.3. Нормализиране на модела на отопляема зона-2 

За получаване на базовата линия на енергопотребление е извършено 

нормализиране на модела на сградата.  

 За целта в прозорец «Отопление» “проектна температура” в базова линия 

данни e зададена нормативно изискваната температура за подобен тип сгради от 20 
оС. 
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фиг. 5  Калибриран и нормализиран модел на зоната 

 

Нормализиране на битово горещо водоснабдяване 

Еталонната стойност на специфичното количество гореща вода за санитарно – 

битови нужди е определено по следната зависимост: 

[(V*N*D)]/Aотопл.=[(126,67*205*365]/5 216 = 1817 l/m2(еталонна стойност) 

където: 

V – количество вода на обитател в общежитие със самостоятелен санитарен 

възел и кухненски бокс: 80 л/ за човек на ден. 

V55*[(55-7,5)/(37,5-7,5)]=V55*1,58=80*1,588=126,67 l/d; 

N – брой потребители в сграда – 205 средногодишно (240 бр. 9 месеца и 100 за 

3 месеца); 

D – брой дни на експлоатация на сградата през годината - 365; 

 
фиг. 51 Нормализиран модел на БГВ на зона-2 
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фиг. 52 Базова линия на потребление на енергия 

 

От извършеното калибриране и нормализиране се вижда, че в зоната не се 

поддържа нормативно изискваната температура. Базовият разход на енергия за 

отопление на зоната е 89,5 kWh/y, а референтния 26,4 kWh/y. 

Базовият разход на енергия за БГВ на зоната е 139,2 kWh/y, а референтния 

70,9 kWh/y. 

От извършеното нормализиране се вижда, че общият годишен базов разход на 

енергия в зоната е повече от два пъти по-висок от еталонния. 

Внедряването на енергоспестяващи мерки ще доведе не само до намаляване 

на разходите на енергия, но и до значително подобряване на експлоатационното 

състояние на зоната. 

Базата за сравняване на енергийните характеристики на зоната и определяне 

на потенциала за намаляване на разхода на енергия, следва да бъде базовия разход 

на зона-2. 

 
2.2.4 Оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода 

за енергия в зона-2 

 

При обследване на сградата е констатирано: 

* стените, пода и покрива са без топлоизолация; 

*дограма PVC; 

* прилаганият начин на отопление е нефективен; 

* инсталацията за БГВ е без топлоизолация 

 Намаляване на разхода на енергия може да се постигне чрез следните ЕСМ: 

1. Полагане на топлоизолация на покрива и стените; 

2. Подмяна на водопроводна инсталация; 
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3. Подмяна на отоплителна инсталация; 

 Симулиране на тези енергоспестяващи мерки е дадено в Приложение 2 

Ефекта от реализирането на всяка мярка е показан на фиг. 53 и 54. 

 

 
фиг. 53 Енергиен бюджет 

 

 
фиг. 54 Енергоспествяващи мерки 

 
Реализирането на предвидените ЕСМ ще намали разхода на енергия и новата 

интегрирана енергийна характеристика на зоната, определена като потребна енергия 

ще бъде ЕР = 126,9 kWh/m2y. 
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3. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ 

 

3.1. Списък от енергоспестяващи мерки на зона-1 (административна 

част) 

Tаблица 39 - Зона 1 

№ 
по 

ред 

Наименование на ЕСМ 

Икономия 

ТЕ EE 

kWh/год. kWh/год. 

1 Топлоизолация на външни стени 38581 2238 

2 Топлоизолация на покрив 33245 1928 

3 Подмяна на дограма 63754 3698 

  Всичко 135579 7865 

 

3.2. Списък от енергоспестяващи мерки на зона-2 (жилищна част) 

Tаблица 40 - Зона 2 – етап 1 

№ 
по 

ред 

Наименование на ЕСМ 

Икономия 

ТЕ EE 

kWh/год. kWh/год. 

1 Топлоизолация на външни стени 133557 31275 

2 Топлоизолация на покрив 35498 8313 

3 Подмяна на дограма 345816   

  Всичко 514871 39588 

Цени на енергоносители без ДДС 

Цена на ТЕ Топлофикация/средно/ лв./kWh 0,083 

Цена ЕЕ / средно за VIII.2014-VII.2015г. / лв./kWh 0,205 

 

Tаблица 41 – Зона-2 – етап 2 

№ по 
ред 

Наименование на ЕСМ 

Икономия 

Течно 
гориво 

EE 

kWh/год. kWh/год. 

1 Топлинно изолиране на стени 133557 31275 

2 Топлинно изолиране на покриви 35498 8313 

3 Подмяна на отоплителна инсталация 53 880 12617 

 4 БГВ 345816   

  Всичко 568751 52205 

 

Забележка: Получените икономии на топлинна и ел. енергия е процентно отношение 

между действителното потребление от съответния енергоносител за отопление за 

избрания рефентен период ( калибриране ). За зона-1 той е: 94,5 % на топлинна 

енергия и     % на ел. енергия и за зона-2 –   % на топлинна енергия и    % на ЕЕ. 

След изпълнение на мярката се приема  че в зоната ще се консумира и ел. енергия 

за отопление. 

3.2.1. Описание на мерките в зона-1 
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Мерки по ограждащите елементи 

 

Топлоизолация на външните стени: 

 

Съществуващо състояние: 

Външните стени на зона-  са три типа:  

Тип   изпълнени от решетъчни  тухли с дебелина 0,25м с мазилки. Такива са 

стените на по-голямата част от едноетажните уширения на първо ниво.  

Тип 2 – Зид от решетъчни  тухли с дебелина 0,25м с топлоизолация от 

еспандиран полистирол (EPS) с дебелина 0,04 м. Такива са стените на едноетажното 

уширение на първо ниво в югоизточната част на зоната. 

Тип 3 – Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон. Стени на първо 

ниво в частта на основната сграда. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през стените на зоната е 1,41 

W/m2K, а референтната стойност по действащи в момента норми – 0,28 W/m2K. 

 

Описание на мярката: 

 

В настоящото обследва се предлага: 

  топлинно изолиране на външни стени Тип   с експандиран пенополистирол 

(EPS) с дебелина     мм и коефициент на топлопроводност < 0,035 W/m.K. 

 топлинно изолиране на външни стени Тип 2 с експандиран пенополистирол 

(EPS) с дебелина    мм и коефициент на топлопроводност < 0,035 W/m.K.  

 топлинно изолиране на външни стени Тип   с експандиран пенополистирол 

(EPS) с с дебелина    мм и коефициент на топлопроводност < 0,035 W/m.K. За 

конструктивното завършване на фасадните елементи е необходимо да бъдат 

топлоизолирани и страничните бордове на терасите. 

 топлинно изолиране на външни стени на неотооляем подземен етаж с 

екструдиран пенополистирол (ХPS) с дебелина    мм и коефициент на 

топлопроводност < 0,032 W/m.K. 

Топлоизолацията се полага от външната страна на стената. Положената 

топлоизолация се дюбелира. Върху нея се изпълнява шпакловка с PVC мрежа и 

тераколово лепило. Върху шпакловката се полага финишно покритие – минерална 

мазилка. 

 Външното обръщането около дограмата и външните врати се изпълнява с 

топлоизолация (EPS с коефициент на топлопроводност < 0,035 W/m.K ) с дебелина 

2  мм, шпакловка с PVC мрежа и минерална мазилка.  

Ефектът от изпълнението на предложените мерки се изразява в редуциране на 

обобщения коефициент на топлопреминаване през външните стени на зоната от 1,41 

W/m2K до 0,30 W/m2K  който покрива изискванията на чл.    а от Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №   от 2    г. за енергийна ефективност на 

сгради от 2 .  .2   г. 

Финансов анализ 
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                    Таблица 42 

№ ДЕЙНОСТИ Мярка 
Количе

ство 

1 
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ и ОБРЪЩАНЕ с EPS ПО 

СТЕНИ Тип 1  
    

1.1. 

Доставка и полагане на топлоизолационна 
система по стени Тип   с EPS 100 мм  с 
експлоатационен коефициент на 

топлопроводимост 0,035 W/m.K, 
шпакловка на мрежа и минерална мазилка  

м
2
 121,21 

1.2. 
Външно боядисване на покривни бордове над 
ниските части 

м
2
 120 

1.3. 
Външно обръщане с топлоизолация EPS    2 
m около дограма  с шпакловка на мрежа и 
минерална мазилка   

м' 350 

1.4. 
Изнасяне и извозване на строителни 
отпадъци 

м
3
 5 

        

2 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ с EPS ПО СТЕНИ Тип 2     

2.1. 
Демонтаж и монтаж на външни тела на 
климатици 

бр. 2 

2.2. 

Доставка и полагане на топлоизолационна 
система по стени Тип 2 с EPS 50 мм  с 
експлоатационен коефициент на 
топлопроводимост λ <       W/m.K  
шпакловка на мрежа и минерална мазилка  

м
2
 50,1 

        

3. ТОПЛОИЗОЛАЦИИ с EPS ПО СТЕНИ Тип 3     

3.1. 

Доставка и полагане на топлоизолационна 
система по стени Тип   с EPS  0 мм  с 
експлоатационен коефициент на 
топлопроводимост λ <       W/m.K  
шпакловка на мрежа и минерална мазилка  в 
т.ч. 20,16 м

2
 конструктивно  за довършване 

на странични бордове на тераси 

м
2
 186,64 

3.2. 

Доставка и обръщане с EPS 2  мм  
шпакловка на мрежа и минерална мазилка  
по странични бордове на тераси- за 
прекъсване на термомостове образувани от 
същите 

м
2
 33,6 

 

В модела са заложени нетните площи на външните стени (ефективна 

топлоизолация). Не е включена площта на надземните стени на неотоплямия 

подземен етаж, които участват единствено при определене на коефициента 

на топлопреминаване на същия. В количествената сметка са добавени 

конструктивно и допълнително площи на топлоизолационните материали с 

цел визуално довършване на съответните ограждащи елементи. 

 
таблица    

№ ДЕЙНОСТИ Мярка 
Количе

ство 

4. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ХPS НА      
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ПОД Тип 1 

4.1. 

Доставка и полагане на топлоизолационна 
система по прилежащи стени граничещи с 
външен въздух на под Тип    с ХPS 80 мм  с 
експлоатационен коефициент на 
топлопроводимост λ <     2 W/m.K  
шпакловка на мрежа и минерална мазилка. 

м
2
 141,06 

4.2. 
Доставка и външно обръщане с ХPS 2  мм  
шпакловка на мрежа и минерална мазилка  
около сменена дограма 

м' 103,12 

 
 

3.2.1.2 Дограма: 

Съществуващо състояние :  

При огледа се установи  че прозорците и вратите по фасадите на сградата са  

дървени слепени прозорци и врати  и метални единичноостъклени витрини и 

портали. Дограмата е силно амортизирана  вследствие на което инфилтрацията на 

въздух е значителна и топлинните загуби през нея са големи. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване /Uw обобщен/ през дограмата 

на зоната е 5,15 W/m2K. 

 

Описание на мярката: 

 

Предвижда се помяна на дограмата в зоната с нова от PVC профили с пет или 

повече камери, и остъкление с двоен стъклопакет с вътрешно нискоемисионно 

стъкло  с обобщен коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент (Uw 

< 1,40W/m2K). 

Подмяна на метални витрини и врати с AL с прекъснат термомост  и 

остъкление с двоен стъклопакет с вътрешно нискоемисионно стъкло  с обобщен 

коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент (Uw <   70 W/m2K). 

За подмяна са предвидени и прозорците на подземния етаж с такива от AL 

профили с прекъснат термомост  и остъкление с двоен стъклопакет с обобщен 

коефициент на топлопреминаване през прозоречния елемент (Uw <   70 W/m2K). 

Ефектът се изразява в намаляване на коефициета на топлопреминаване през пода 

над неотопляемия подземен етаж. 

След реализация на мярката обобщеният коефициент на топлопреминаване 

/Uw обобщен/ през прозорци и врати на зоната се променя от 5,06 W/m2K на      

W/m2K и инфилтрация на външен въздух от 0,77 h-1 до 0,50 h-1. 

Финансов анализ: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 44 
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№ ДЕЙНОСТИ Мярка Количество 

1 ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ В ЗОНА 1     

1.1. Демонтаж и монтаж на метални решетки  бр. 5 

1.2. 

Демонтаж на 2  бр. метална дограма  
доставка и монтаж на 2  бр. врати и 
витрини от Al профили с прекъснат 
термомост и стъклопакет от 
нискоемисийно/бяло стъкло  с 
коефициент на топлопреминаване U w < 
1,70 W/m2K 

м
2
 136,5 

1.3. 

Демонтаж на   бр.дървена дограма  
доставка и монтаж на   бр. прозорци и 
врати от 5 камерни PVC профили със 
стъклопакет от нискоемисийно/бяло 
стъкло  с коефициент на 
топлопреминаване U w < 1,40 W/m

2
K 

м
2
 18,17 

1.4. 
Доставка и монтаж на външни прозоречни 
первази от ламарина с полимерно 
покритие  с широчина    см 

м' 46 

1.5. 
Вътрешно обръщане с мазилки около 
сменена дограма 

м' 405,12 

1.6. 

Демонтаж на 2  бр. метални и дървени 
прозорци от сутеренни стени  доставка и 
монтаж на 2  бр. прозорци от Al профили 
с прекъснат термомост и стъклопакет от 
бяло/бяло стъкло  с коефициент на 
топлопреминаване U w < 1,70 W/m2K 

м
2
 20,86 

 

 

Забележка: Не е предвидена за подмяна съществуващата PVC дограма с 

обща площ 39,64 м2, която е в добро състояние. Дограмата на неотопляемия 

подземен етаж също не е включена в моделното изследване на сградата, защото 

участва единствено при определянето на коефициентът на топлопреминаване 

през неотопляемия подземен етаж. По този начин в модела и количествената 

сметка са отразени за подмяна общо 154,67 м2 дограма. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Покрив: 

 

Съществуващо състояние: 

Зоната има един тип покрив  

 

Тип 1 - "топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация. Формира се от 

покрива на едноетажните уширения на първо ниво и е с коефициент на 

топлопреминаване 1,54 W/m2K. 
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Описание на мярката: 

 Предлага се топлинно изолиране на топъл плосък покрив с топлоизолационен 

материал от екструдиран пенополистирол с дебелина  2  мм с коефициент на 

топлопроводност = 0,032 W/mK  последваща армирана циментова замазка и два 

пласта хидроизолация. Топлоизолацията се полага от горната страна на покривната 

плоча. Ефектът се изразява в намаляването на коефициента на топлопреминаване 

през покривния елемент от      до   22 W/m2K с отчитане влиянието на топлинните 

термомостове. 

 

Финансов анализ: 

     Таблица 45 

№ ДЕЙНОСТИ Мярка Количество 

        

1 ТОПЛОИЗОАЦИИ ПО ПОКРИВИ     

1.1. 

Доставка и полагане на топлоизолация от 
екструдиран пенополистирол (XPS) с 
дебелина 120 mm  експлоатационен 

коефициент на топлопроводимост  < 
    2 W/m.K  с армирана замазка и 
битумна хидроизолация (за покрив Тип 2 ) 

м
2
 363,5 

 
 
3.2.2 Описание на мерките в зона-2 

 

Мерки по ограждащите елементи 

 

Топлоизолация на външните стени: 

Съществуващо състояние: 

Външните стени на зона-2 са два типа:  

Тип 1 - Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон с дебелина 0,20м. 

Основен тип стена за зоната. 

Тип 2 - Олекотен фасаден панел от керамзитоперлитобетон с дебелина 0,20м с 

топлоизолация EPS 0,08 м. Такива са северната калканна стена и два участъка от 

запад от 2ри до 8ми етаж. 

Описание на мярката: 

 Топлинно изолиране на външни стени (неизолирани) с експандиран 

пенополистирол (EPS) с дебелина 10  мм и коефициент на топлопроводност < 

0,035 W/m.K. Топлоизолацията се полага от външната страна на стената. 

Положената топлоизолация се дюбелира. Върху нея се изпълнява шпакловка с PVC 

мрежа и тераколово лепило. Върху шпакловката се полага финишно покритие – 

минерална мазилка. Не се предвижда полагане на допълнителна топлоизолация 

върху вече изолираните стени на зоната. 
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За конструктивното завършване на фасадните елементи е необходимо да бъдат 

топлоизолирани и страничните бордове на терасите  както и оформяне на надзид и 

борд на покрив. 

 Външното обръщането около дограмата и външните врати се изпълнява с 

топлоизолация (EPS с коефициент на топлопроводност < 0,035 W/m.K ) с дебелина 

2  мм, шпакловка на PVC мрежа и минерална мазилка. 

Ефектът от изпълнението на предложените мерки се изразява в редуциране 

на обобщения коефициент на топлопреминаване през външните стени на зоната от 

1,23 W/m2K до 0,30 W/m2K  който покрива изискванията на чл.    а от Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №   от 2    г. за енергийна ефективност на 

сгради от 2 .  .2   г. 

 

Финансов анализ 

                    Таблица 46 

№ ДЕЙНОСТИ Мярка 
Количес

тво 

1 
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ и ОБРЪЩАНЕ с EPS ПО 

СТЕНИ Тип 1  
    

1.1. 

Доставка и полагане на топлоизолационна 
система по стени Тип   с EPS 80 мм  с 
експлоатационен коефициент на 

топлопроводимост       W/m.K  шпакловка 
на мрежа и минерална мазилка   в т.ч.   2 м

2
  

конструктивно  за дооформяне на надзид и 
бордове на покрив Тип    на челни стени на 
машинното от запад  и    м

2
 за довършване на 

странични бордове на тераси 

м
2
 1690,41 

1.2. 
Външно боядисване на челни бордове на 
тераси и страничните стени на машинното 

м
2
 650 

1.3. 
Външно обръщане с топлоизолация EPS    2 m 
около дограма  с шпакловка на мрежа и 
минерална мазилка. 

м' 1497 

1.4. 

Доставка и обръщане с EPS 2  мм  шпакловка 
на мрежа и минерална мазилка  по странични 
бордове на тераси- за прекъсване на 
термомостове образувани от същите 

м
2
 580 

1.5. 
Доставка и подмяна на външни прозоречни 
первази от ламарина с полимерно покритие  с 
широчина    см. 

м 323 

1.6. Фасадно тръбно скеле с височина до    м м
2
 2390 

1.7. Изнасяне и извозване на строителни отпадъци м
3
 5 

 

 

3.2.2. Покрив: 

 

Съществуващо състояние: 

Зоната има два типа покривни конструкции:  
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Тип   - "студен" плосък покрив с PVC хидроизолация. Такъв е основният тип 

покрив на зоната и блока. Въздушният слой в подпокривното пространство е 

вентилиран  с приведена височина      m. Надзидът е от ст.бетонови панели   2  m. 

По таванската плоча е насипан слой от керамзит. Хидроизолацията е защитена със 

слой филц  който на места е отстранен при ремонти. Ламаринените обшивки са 

силно корозирали. На участъци обшивките липсват. Покривът тече на много места. 

Тип 2 – "топъл" плосък покрив с битумна хидроизолация. Формира се от 

покрива над стълбищната клетка. Много лошо състояние вследствие на течове 

 

Описание на мярката: 

 Предлага се топлинно изолиране на студен плосък покрив (Тип  ) с 

топлоизолационен материал от редена минерална вата /на дюшеци/ с плътност 60 

kg/m3  с дебелина     mm  с експлоатационен коефициент на топлопроводимост  < 

0,037 W/m.K и пароизолационна мембрана. 

За прекъсване на термомост, формиран от еркерно наддаване над терасите на 

последно ниво се предвижда полагане на същия топлоизолационен материал но с 

дебелина   см. 

 Като съпътстваща дейност при изпълнението на мярка е необходимо да се 

подмени съществуващата хидроизолация на покривната плоча с нова такава. 

 Топлинно изолиране на топъл плосък покрив  граничещ с външен въздух с 

топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол с дебелина  2  мм с 

коефициент на топлопроводност = 0,032 W/mK  последваща армирана циментова 

замазка и два пласта хидроизолация. Топлоизолацията се полага от горната страна 

на покривната плоча.  

 Ефектът от изпълнението на предвидените СМР се изразява в намаляването 

на коефициента на топлопреминаване през покривния елемент от 0,8  до   17 

W/m2K с отчитане влиянието на топлинните термомостове. 

  

 

 

Финансов анализ: 

     Таблица 47 

№ ДЕЙНОСТИ Мярка Количество 

        

1 ТОПЛОИЗОАЦИИ ПО ПОКРИВИ     

1.1. 

Доставка и полагане на редена 
минерална вата /на дюшеци/    kg/m

3
  с 

дебелина 150 mm  с експлоатационен 

коефициент на топлопроводимост  < 
      W/m.K и пароизолационна 
мембрана (за покрив Тип   ). 

м
2
 745,2 

1.1. 

Доставка и полагане на редена 
минерална вата / на дюшеци /    kg/m   с 
дебелина 50 mm  експлоатационен 

коефициент на топлопроводимост < 
      W/m.K за прекъсване на термомост 

м
2
 30,96 
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формиран от еркерно наддаване над 
терасите на последно ниво  

1.1. 
Демонтаж  доставка и подмяна на шапки 
от алуминиева ламарина по бордове 

м.л. 110 

1.1. 
Демонтаж  доставка и подмяна на 
хидроизолации по покрив Тип   /ремонт 
на покриви/ 

м
2
 776,16 

1.1. 

Доставка и полагане на топлоизолация от 
екструдиран пенополистирол XPS с 
дебелина 120 mm  експлоатационен 

коефициент на топлопроводимост  < 
    2 W/m.K  с армирана замазка и 
битумна хидроизолация (за покрив Тип 2 ) 

м
2
 20,88 

1.1. 
Изнасяне и извозване на строителни 
отпадъци на регламентирани места 

м
3
 35 

 
 
 
 

3.2.1.4. Енергоспестяващи мерки по инсталация за БГВ 

 
Съществуващо състояние: 

 

Топлоснабдяването на сграда на „Общежитие Блок 30” на Висше училище по 

телекомуникации и пощи гр. София е централизирано, а захранването с 

топлоносител – гореща вода е от топлофикационната мрежа на „Топлофикация 

София” ЕАД. 

 

Битово горещо водоснабдяване 

Подгряването на водата за битови и санитарни нужди в сградата се извършва 

посредством пластинчат топлообмен апарата с топлинна мощност 200 kW. 

В сградата е изградена инсталация за централизирано подаване на гореща 

вода. За всеки апартамент е предвидено отделно захранване на санитарния възел и 

самостоятелен кухненски бокс. Предвиден е захранващ тръбопровод за гореща вода 

и линия за осигуряване на нормално налягане в исталацията, както и водопровод за 

студена вода. Тръбната мрежа е изпълнена изцяло със стоманени тръби. Част от 

тръбните участъци са топлоизолирани – основно в АС и сутерена. Същата е с 

нарушена цялост на много места. Всички отстанали вертикални щрангове, 

разположени в инсталационни шахти са без топлоизолация, вследствие на което през 

тях се губи значително количество топлина. 

Необходимото налягане в инсталацията се осигурява от циркулационна помпа 

Biral AG CH-3110 с инсталирана мощност 215 W. Работния и режим е непрекъснат, 

целогодишен. 
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Описание на мярката : 

 

За повишаване на енергийната ефективност на сградата се предвижда 

подмяна на съществуващата централна водопроводна инсталация за битова гореща 

вода с нова. Мярката включва демонтаж на същестуващите водопроводна 

хоризонтална и вертикална тръбна разводка на топла, студена и рециркулационна 

лиция и изпълнение на нова такава. Новата инсталация да се изпълни с 

полипропилетови тръби със съответния диаметър и микропореста топлоизолация с 

минимална дебелина 13 мм, вкл. кранови възли. Укрепването се изпълнява с 

подходящи крепежни скоби. 

След изпълнението на мярката се правят 72 часови проби и донастройка на 

абонатната станция при необходимост. 

Препоръчва се монтаж на контролен топломер, отчитащ разхода на топлинна 

енергия за битова гореща вода. 

Ефектът от изпълнението на мярката се изразява в намаляването на 

топлинните загуби в разпределителната мрежа. 

 

 

Оценка на ефективността на разпределителната мрежа за битова 

гореща вода  

Ефективността на разпределителната мрежа за битова гореща вода е оценена 

чрез определянето на топлинните загуби през тръбната водопроводна инсталация.  

 

Топлинният поток през цилиндрична тръба е в пряка зависимост от коефициентът на 

топлопреминаване през тръбата. 

 

       = 0,387 W/mK - коефициент на топлопреминаване през тръба 1” без 

топлоизолация, отнесен към 1 m. 
         = 0,331 W/mK - коефициент на топлопреминаване през тръба ¾” без 

топлоизолация, отнесен към 1 m. 
           = 0,455 W/mK - коефициент на топлопреминаване през тръба ¾”без 

топлоизолация, отнесен към 1 m. 
 

Топлинния поток през тръбата към околния въздух е определен при следната 

зависимост: 

      (                  )        

където: 

  вода   55 оС. – температура на топлоносителя. 

  ок  в-х   температура на околния въздух. За отоплителен период е приет 10-15 оС, а 

извън 20-25 оС. Средногодишна температута в инсталационните шахти и сутерена на 

сградата е 20 оС. 
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            – за тръба 1” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 483 м – 6,53 kW 

                – за тръба ¾” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 483 м – 5,6 kW 

            – за тръба 1 ¼” 

Топлинни загуби през тръбен участък с дължина 110 м – 1,75 kW 

Общо топлинни загуби през разпределителната мрежа – 54 968 kWh. 

Общ базов разход за топлинна енергия за БГВ 747 796 kWh. 

Топлинни загуби – 7,57 %, ефективност на разпределителната мрежа ≈ 92,43 %. 

Таблица 48 

№ ДЕЙНОСТИ  Мярка 
 Коли 
чество 

3 
Мерки по битово горещо 

водоснабдяване 
    

3.1. 

Демонтаж, доставка и подмяна на 

вертикални щрангове за вода (студена, 

топла и циркулация) с дължина 23 м'  с 
микропореста топлоизолация с 

минимална дебелина 13 мм. 

бр. 21 

3.2. 

Демонтаж, доставка, подмяна и 

изолация на хоризонтални щрангове за 

вода (студена, топла и циркулация) с 
микропореста топлоизолация с 

минимална дебелина 13 мм. 

м' 55 

 

 

3.2.1.4. Енергоспестяващи мерки по отопление 

 
Съществуващо състояние: 

 

Описание на мярката : 

За повишаване на енергийната ефективност на сградата и осигуряване на 

нормативния микроклимат в нея се предвижда подмяна на съществуващата 

отоплителна инсталация. Препоръчва се мярката да се изпълни на IIри етап. 

На базата на извършения топлинен баланс на сградата и изчислените 

топлинни загуби за отопление през зимния период се вижда, че мощността на 

съществуващия топлообменен апарат покрива топлинните загуби на сградата. 

Предвижда се новата отоплителна инсталация да се изпълни с пластмасови 

тръби. Всички тръбни участъци преминаващи през неотопляеми обеми (основно в 

сутерена) да бъдат топлоизолирани. Останалата част от тръбната мрежа се монтира 
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открито. Необходимо е да се предвиди и зоново регулиране на топлоподаването, с 

цел икономия на енергия и отделяне на зона-1.  

За осъществяването на ефективен енергиен мониторинг се предвижда 

доставка и монтаж на самостоятелни топломери за двете зони, както и за вторичния 

кръг на битовото горещо водоснабдяване. В допълнение към енергийния мониторинг 

е необходимо да се монтират и контролни електромери за всяка обособена зона. 

За обезопасяване и поемане на температурните разширения на водата в 

инсталацията се предвижда затворен разширителен съд с предпазен клапан към 

него. 

Предвижда се демонтаж на съществуващите отоплителни тела – радиатори и 

лири. Новите топлителни тела  да се комплектоват задължително с термостатични 

вентили. Термовентилите се фиксират с цел да не се допука преотопляване на 

помещенията, чрез пломбиране и поставяне на ограничител на максималната 

зададена стойност на температура.  

За подмяна са предвидени общо 209 броя отоплителни радиатора в 

апартаментите и коридорите и 77 броя тръбни отоплителни тела ( тип лири ) в 

мокрите помещения. 

 

 

 

След изпълнението на мярката да се направят 72 часови проби. 

Таблица 49 

№ ДЕЙНОСТИ  Мярка 
 Коли 
чество 

4. 
Подмяна на панелни радиатори, лири и 

ОВ щрангове  
    

4.1. 

Демонтаж  доставка и монтаж на радиатори в 
жилищни стаи и стълб. клетки  в т.ч: 
укрепителни конзоли отоплително 
тяло секретен кран  термовентил  тапа и 
обезвъздушител 

бр. 182 

4.2. 

Демонтаж  доставка и монтаж на радиатори в 
коридори и фоайета поетажите  в т.ч: 
укрепващи стойки отоплително 
тяло секретен кран  термовентил  тапа и 
обезвъздушител 

бр. 27 

4.3. 

Демонтаж  доставка и монтаж на тръбни 
отоплителни тела / лири / в бани  в т.ч: 
укрепителни конзоли  тръбно отоплително 
тяло секретен кран  термовентил  тапа и 
обезвъздушител 

бр. 77 

4.4. 
Демонтаж  доставка и монтаж на вертикални 
щрангове за отоплителна инсталация  вкл. 
спирателни кранове и укрепващи елементи 

м 1334 

4.5. 

Демонтаж  доставка и монтаж на 
хоризонтална тръбна разводка на 
отоплителна инсталация  вкл. спирателни 
кранове и укрепващи елементи и 
топлоизолация 

м 135 

4.6 
Доставка и монтаж на контролни топломери 
за отопление и БГВ за обособените зони 

бр. 4 
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4.7 
Доставка и монтаж на контролни 
електромери за обособените зони 

Бр. 2 

 

 

Препоръка: да се монтира самостоятелен електромер за всяка 

обособена зона. 

 

3.5. Технико - икономическа оценка на мерките: 

Технико – икономическата оценка на избраните енергоспетяващи мерки е 

извършена с помощта на софтуерния продукт ЕНСИ „Финансови изчисления”. 

Софтуерът е разработен за изчисляване на икономическите параметри на проекти за 

енергийна ефективност. При анализът са приети следните икономически показатели - 

лихвен процент 7 % и инфлация 3,0 %. Изчислен е реалният лихвен процент = 2,9 

%. Цените на използваните до момента енергоносители са както следва: 

- 0,083 лв/kWh без ДДС за топлинна енергия от ТЕЦ (средна цена за 

избрания референтен период); 

- 0,205 лв/kWh без ДДС за електроенергия (средна цена за избрания 

референтен период). 

 
фиг.    

 

 
фиг.    
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На следващите фигури са показани основните екрани от софтуерния продукт 

„ЕНСИ Финансови изчисления” за всяка мярка и зона. 

 

фиг. 57 Икономически показатели – Подмяна на дограма 

 

фиг. 58 Икономически показатели – Топлоизолация на покрив 
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фиг. 59 Икономически показатели – Топлоизолация на стени 

Срокът на откупуване на мерките е 8,4 г. 

Срок на изплащане при реален лихвен процент 3,9 % - 10,4 г. 

Нетната сегашна стойност – проектът е печеливш при NPV > 0 

Всички приложими мерки в зоната са рентабилни. 

Зона-2 – жилищна част 
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фиг. 61 Икономически показатели – Подмяна на БГВ инсталация 

 

фиг. 62 Икономически показатели – Топлоизолация на покрив 
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фиг. 63 Икономически показатели – Топлоизолация на стени 

 

фиг. 64 Подмяна на отоплителна инсталация 
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Срокът на откупуване на мерките е 7,2 г. 

Срок на изплащане при реален лихвен процент 3,9 % - 8,7 г. 

Нетната сегашна стойност – проектът е печеливш при NPV > 0 

Всички приложими мерки в зоната са рентабилни, с изключение на 

отоплителната инсталация. Предлага се тази мярка да бъде изпълнена на втори етап 

от проекта. 

 

3.6. Оценка на екологичния ефект на избраните мерки : 

    

Таблица 49 – отопляема зона-1 – административна част 

Мярка/ 
Енергоносител 

Икономия 
Еталон 

екологичен 
еквивалент 

Спестени Икономия 
Еталон 

екологичен 
еквивалент 

Спестени 
Общо 

Спестени 

ТЕЦ gCO2 / kWh емисии EE gCO2 / kWh емисии емисии 

kWh ei t CO2 
 

ei t CO2 t CO2 

Топлоизолация на 
външни стени 

38581 0,29 11,19 2238 0,819 1,83 13,02 

Топлоизолация на 
покрив 

33245 0,29 9,64 1928 0,819 1,58 11,22 

Подмяна на 
дограма 

63754 0,29 18,49 3698 0,819 3,03 21,52 

Общо 135579 
 

39,32 7865 
 

6,44 45,76 

 

 

 

 

 

 

Таблица 50 – отопляема зона-2 – жилищна част 

Мярка/ Енергоносител 

Икономия 
Еталон 

екологичен 
еквивалент 

Спестени Икономия 
Еталон 

екологичен 
еквивалент 

Спестени 
Общо 

Спестени 

ТЕЦ gCO2 / kWh емисии EE gCO2 / kWh емисии емисии 

kWh ei t CO2 
 

ei t CO2 t CO2 

Топлинно изолиране 
на стени 

133557 0,29 38,73 31275 0,819 25,61 64,35 

Топлинно изолиране 
на покриви 

35498 0,29 10,29 8313 0,819 6,81 17,10 

Подмяна на 
отоплителна 
инсталация 

53880 0,29 15,63 12617 0,819 10,33 25,96 

БГВ инсталация 345816 0,29 100,29 
   

100,29 

Общо 568751 
 

164,94 52205 
 

42,76 207,69 
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4. Класифициране на сградата  

 

Класифицирането на сградата е извършено, съгласно скалата на класовете 

реглементирана в прил. № 10 от Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в сила от 

20.11.2015 г. 

След детайлното обследване и анализа на сградата са оценени интегрираните 

показатели за енергийна ефективност за всяка зона по отделно - чл. 7 ал.2: 

 

За зона-1 – административна  

 Потребна енергия при действително състояние на зоната 

EP = 251 144 kWh или 222,70 kWh/m2 

 Първична енергия при действително състояние на зоната 

EP = 373,239 MWh или 331,03 kWh/m2 

 Потребна енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 107 699 kWh или 95,6 kWh/m2 

 Първична енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 173 390 MWh или 153,95 kWh/m2 

Интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика) на зоната в 

действително състояние е 331,03 kWh/m2, следователно същата попада в клас „C“ 

от скалата на класовете на енергопотребление за „Административни сгради“.  

                    
Фиг. 66 Актуално състояние                  Фиг. 67 След ЕСМ 

 

След реализиране на енергопоспестяващите мерки интегрираният 

показател (интегрирана енергийна характеристика) на сградата ще бъде 153,95 

kWh/m2, следователно сградата ще попадне в клас “B” от скалата на класовете на 

енергопотребление за „Административни сгради“. 

 

Енергийни характеристики на сградата по зони 

C 

B 
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Tаблица 51 – Енергийна характеристика на отопляема зона-1 

Параметри 
 

Отопление БГВ Помпи Осветление Разни Общо 

Коефиент на 
преобразуване 

ei 1,3 3 1,3 
 

3 3 
 

По действащи 
към момента 

норми 

Потребна енергия, 

kWh/m2 
51,80 

 
0,70 

 
6,10 6,90 65,50 

Първична енергия, 

kWh/m2 
67,34 

 
0,91 

 
18,30 20,70 107,25 

Актуално 

състояние 

Потребна енергия, 
kWh/m2 

196,88 11,42 1,40 
 

6,10 6,90 222,70 

Първична енергия, 

kWh/m2 
255,94 34,26 1,82 

 
18,30 20,70 331,03 

След ЕСМ 

Потребна енергия, 

kWh/m2 
76,75 4,45 1,40 

 
6,10 6,90 95,60 

Първична енергия, 
kWh/m2 

99,77 13,36 1,82 
 

18,30 20,70 153,95 

 

За зона-2 – Жилищна част  

 Потребна енергия при действително състояние на зоната 

EP = 1 282 700 kWh или 245,9 kWh/m2 

Първична енергия при действително състояние на зоната 

EP = 1 970,42 MWh или 377,78 kWh/m2 

Потребна енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 661 742 kWh или 126,9 kWh/m2 

Първична енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 1 074,42 MWh или 206,08 kWh/m2 

 

Интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика) на зоната в 

действително състояние е 377,78 kWh/m2, следователно зоната попада в клас „F“ от 

скалата на класовете на енергопотребление за „Жилищни сгради“.  

 

                    
Фиг. 68 Актуално състояние                  Фиг. 69 След ЕСМ 

 

F 

C 
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След реализиране на енергопоспестяващите мерки интегрираният 

показател (интегрирана енергийна характеристика) на сградата ще бъде 206,08 

kWh/m2, следователно сградата ще попадне в клас “C” от скалата на класовете на 

енергопотребление за „Жилищни сгради“. 

 

Tаблица 52 – Енергийна характеристика на отопляема зона-2 

Параметри 
 

Отопление БГВ Помпи 
Осветлени

е 
Разни Общо 

Коефиент на 

преобразуване 
ei 1,3 3 1,3 3 3 3 

 

По действащи 
към момента 

норми 

Потребна енергия, 

kWh/m2 
26,40 

 
73,00 1,60 6,30 9,30 116,60 

Първична енергия, 
kWh/m2 

34,32 
 

94,90 4,80 18,90 27,90 180,82 

Актуално 
състояние 

Потребна енергия, 

kWh/m2 
72,52 16,98 139,20 1,60 6,30 9,30 245,90 

Първична енергия, 

kWh/m2 
94,27 50,95 180,96 4,80 18,90 27,90 377,78 

След ЕСМ 

Потребна енергия, 
kWh/m2 

29,82 6,98 72,90 1,60 6,30 9,30 126,90 

Първична енергия, 

kWh/m2 
38,76 20,95 94,77 4,80 18,90 27,90 206,08 

 

 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на 

сградата и системите на топлоснабдяване, тя не се експлоатира според нормативните 

изисквания за такъв тип сгради. 

В обследването сградата е разгледана като две зони с различно 

предназначение – административна и жилищна. 

За административната зона се предвижда полагане на топлоизолация на 

външните стени и покривните елементи, както и подмяна на дограмата.  

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи 

за отопление в зоната с 143 444 kWh/y, с екологичен еквивалент 45,76 тона 

спестени емисии  CO2. 

След детайлното обследване и анализ на сградата са оценени интегрираните 

показатели за енергийна ефективност в следните състояния на зона-1: 

 

Потребна енергия при действително състояние на зоната 

EP = 251 144 kWh или 222,70 kWh/m2 

 Първична енергия при действително състояние на зоната 

EP = 373,239 MWh или 331,03 kWh/m2 
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 Потребна енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 107 699 kWh или 95,6 kWh/m2 

 Първична енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 173 390 MWh или 153,95 kWh/m2 

Интегрираната енергийна характеристика на зоната в действително състояние 

е 331,03 kWh/m2 и същата попада в клас „C“ от скалата на класовете на 

енергопотребление за „Административни сгради“.  

След реализиране на енергопоспестяващите мерки интегрираният показател на 

сградата ще бъде 153,95 kWh/m2 и попада в клас “B” от скалата на класовете на 

енергопотребление за „Административни сгради“. 

 
За жилищната зона се предвижда полагане на топлоизолация на външните 

стени и покривните елементи, подмяна на централизирана водопроводна инсталация, 

както и вътрешната отоплителна инсталация, която да се изпълни на II-ри етап. 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи 

за отопление в зоната с 620 957 kWh/y, с екологичен еквивалент 207,69 тона 

спестени емисии  CO2. 

 

След детайлното обследване и анализ на зоната са оценени интегрираните 

показатели за енергийна ефективност в следните състояния на зона-2: 

Потребна енергия при действително състояние на зоната 

EP = 1 282 700 kWh или 245,9 kWh/m2 

Първична енергия при действително състояние на зоната 

EP = 1 970,42 MWh или 377,78 kWh/m2 

Потребна енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 661 742 kWh или 126,9 kWh/m2 

Първична енергия след реализиране на ЕСМ на зоната 

EP = 1 074,42 MWh или 206,08 kWh/m2 

 

Интегриран показател на зона-2 в действително състояние е 377,78 kWh/m2 и  тя 

попада в клас „F“ от скалата на класовете на енергопотребление за „Жилищни 

сгради“. 

След реализиране на енергопоспестяващите мерки интегрираният показател на 

зоната ще бъде 206,08 kWh/m2, и същата ще попадне в клас “C” от скалата на 

класовете на енергопотребление за „Жилищни сгради“. 
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Приложение 1 – моделно изследване на отопляема зона-1  

 

 
Фиг.  .  Модел на сградата  

 

 
Фиг.  .2 Еталонни данни 
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Фиг.  .  Климатична база данни и празници 

 

 
Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада север 
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Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада изток 

 
Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада юг 
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Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада запад 

 
Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на покрив 
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Фиг.  .  Геометрични и топлофизични характеристики на под 

 

 
Фиг.  .   Обобщени данни 

 

 
Фиг.  .   Битово горещо водоснабдяване 
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Фиг.  . 2 Помпи  вентилатори и осветление 

 

 
Фиг.  .   Отопление 
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Фиг.  .   Разни влиящи и невлияещи на топлинния баланс 

 

 
Фиг.  .   Енергиен бюджет 
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Фиг.  .   Енергоспестяващи мерки 

 

 
Фиг.  .   Мощностен бюджет 
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Фиг.  .   ЕТ „Крива” 

 
Фиг.  .   Годишно разпределение 
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Приложение 2 – моделно изследване на отопляема зона-2 

 

 
Фиг. 2.  Модел на сградата  

 

 
Фиг. 2.2 Еталонни данни 
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Фиг. 2.  Климатична база данни и празници 

 

 
Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада север 
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Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада изток 

 

 
Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада юг 
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Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на фасада запад 

 

 
Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на покрив 
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Фиг. 2.  Геометрични и топлофизични характеристики на под 

 

 
Фиг. 2.   Обобщени данни 

 

 
Фиг. 2.   Битово горещо водоснабдяване 
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Фиг. 2. 2 Отопление 

 

 
Фиг. 2.   Помпи  вентилатори и осветление 
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Фиг. 2.   Разни влиящи и невлияещи на топлинния баланс 

 

 
Фиг. 2.   Енергиен бюджет 
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Фиг. 2.   Енергоспестяващи мерки 

 

 
Фиг. 2.   Мощностен бюджет 
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Фиг. 2.   ЕТ „Крива 

 
Фиг. 2.   Годишно разпределение 
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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 енергийния мониторинг се контролира поддържането на 

енергопотреблението на предвиденото нормативно  ниво. Анализът 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 

мониториг 

 

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 подаващия и връщащия 

топлоносител (вътрешен отоплителен кръг); 

4. Уред за измерване на разхода на енергия поотделно за всяка зона ; 

5. Електромери за дневна и нощна енергия поотделно за всяка зона 

6. Уреди за отчитане на наработените часове.  

 

Предписания за разположение на термометрите 

 

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

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

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

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията 

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

разпределителния колектор. Добре е да има такива и на представителни етажи 

(последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо 

небесната ориентация. 

 

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица 

за сградните инсталации 

 

Отговорните за сградите  технически лица трябва да притежават копие от 

издаденият сертификат, след изпълнение на Енергоспестяващите мерки /ЕСМ/, 
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предписани от одитиращата фирма, за всяка конкретна сграда и да се придържат 

стриктно към енергийните показатели вписани в него. 

 Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната 

програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до 

ръководството на обекта с  копие до одитиращата фирма: 

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

проверка на отделните измервателни уреди. 

2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на 

фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично. 

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

кръг - седмично.  

5. Отчита и се регистрира разхода на енергия – седмично. 

6. Отчита се регистрира потребената енергия от електромера. 

7. Отчитат се и се регистрира наработените часове на основни системи или 

консуматори, които се следят. 

 

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг 

 

1. За съответната седмица се пресмята средната температура. 

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

изчислява специфичното потребление на енергия. 

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни 

помещения. 

4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за 

нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация.  

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на 

съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.  

 

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с   

които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават 

 

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените 

параметри според световния опит са: 

-         грешна настройка на термостатите 

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол 

- голям процент отворени прозорци 

- повреда в регулиращите вентили 

- течове в разпределителната мрежа 

- повреди във вентилационните системи 

- неправилно пълнене на инсталацията, което води до навлизане на 

въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на 

параметрите на микроклимата, и т.н. 
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При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се 

открият дефектите в системите или в настройките своевременно, без това да доведе 

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

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

за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи. 

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно 

допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до 

откриване на причините и остраняването им. 

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на 

инсталациите 

 Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото 

на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който 

отговаря за сградните инсталации;  

 Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди; 

 Проверяват се  системите за поддържане на микроклимата в сградите. 

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

възглавници; 

 Проверяват се електрическите инсталации; 

 Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, 

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

своевременно се остраняват; 

 Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се 

информира за необходимите параметри на микроклимата, които трябва да се зададат 

в сградата и  да се поддържат през отоплителния сезон; 

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

на топлина; 

  Задължително трябва да се контролира и отчита разхода на енергия от 

отоплителната инсталация.  

 Всяка седмица трябва да се отчитат данните за разход на енергия, 

средноседмичната температура на външния въздух, средноседмичната температура в 

представителните помещения и да се предоставя информацията на фирмата 

извършила енергийния одит. 

 При нередности в измервателните прибори своевременно да 

информират, за да се избегнат неточности в данните; 

 След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със 

задълженията си. 

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал 

отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа 

носи отговорност. 

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

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

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

изискуемите енергийни показатели. 


