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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на спортна зала 

„Тракиец” , находящасе в гр.Стамболийски, област Пловдиве изготвено въз основа на 

действащата в страната нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа за 

изискванията за енергийна ефективност, а именно: 

 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, свързани 

с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната политика 

при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги; 

 Закон за енергетиката. 

 

С Наредба №7/2004 г., изменение от 14.04.2015 г. на МРРБ се определят минималните 

изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за 

енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на 

топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на 

топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи. 

 

На основание на ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и Наредба № 

Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сгради. 

 

Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на 

обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и 

придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба №5 от 2005 г. към ЗЕ. 

 

Детайлното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна 

характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да 

набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат. 
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2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

 
 2.1. Основни климатични данни за района 

  

 

 
 

 

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №7 / ДВ брой 

85, 2009 г. за енергийните характеристики на обектите, гр. Стамболийски  принадлежи към 

Климатична зона 6, която се характеризира със следните климатични особености: 

 

 Продължителност на отоплителния сезон е 165 дни; 

 начало: 28 октомври; край: 6 април 

 Отоплителни денградуси (DD) – 2400 при средна температура в сградата 19 ºС 

(Наредба №7 / ДВ брой 85, 2009 г.) 

 Изчислителна външна температура: - 15 ºС 

 Надморска височина на обекта – 200 метра 

 

 Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни 

температури на външния въздух за населеното място за периода 2013 г. – 2015 г., по данни 

на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни 

средномесечни температури  на външния въздух за климатична зона 6. 

 

 

 

2.2. Описание на сградата 
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Строежа на обследваната сграда, находяща се в  УПИ XVII - спортен терен , кв.12, гр. 

Стамболийски, е въведен в експлоатация преди 1973 година. Представлява ансамбъл от две 

едноетажни сгради с връзка по между им. Спортната зала е изпълнена от основна сглобяема 

конструкция и ограждащи тухлени стени. Помощната сграда е монолитна, отново с 

ограждащи стени от тухлена зидария. В малка част от сградата се идентифицира сутерен, в 

който се разполагат различни по вид сградни инсталации. Покривът е плосък - частично 

изграден от сглобяеми “ТТ” панели ,а в другата си част с монолитна плоча. Дограмата е в 

лошо техническо състояние и не е подменяна от въвеждането на сградата в експлоатация.  

 

Таблица 1 – общи данни за обекта 

Данни за обекта 

Сграда (наименование) 
Спортна зала „Тракия” 

Адрес гр.Стамболийски, УПИ XVII - спортен терен , кв.12 

Тип сграда Сграда за спорт 

Собственост Общинска 

Година на построяване Преди 1973г. 

Брой обитатели + Персонал 30+2=32 

График обитатели час/ден График отопление час/ден 

Работни дни, час/ден 2 

Работни дни, 

час/ден 0 

Събота, час/ден 2 Събота, час/ден 0 

Неделя, час/ден 2 Неделя, час/ден 0 

 

 

 

 
 

 

Фигура 1 - схема на сградата 
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Изгледи на сградата – снимки 

 

 

  
Снимка 2 Фиг.1.1 Юг Снимка 3 Фиг.1.2 Север 

 

 

   
 

Снимка 4 Фиг.1.3 Източна фасадаСнимка 5 Фиг.1.4 Западна  фасада 

 

2.2.1. Геометрични характеристики на сградата 

Таблица 2 

 

* Обследваната площ е сума от отопляемата площ и  площта на неотопляемия сутерен. 

 

 

 

 

Застроена 

площ 

Обследваема 

площ 

Отопляема 

площ 

Отопляем 

обем бруто 

Отопляем 

обем нето 

m
2
 m

2
 m

2
 m

3
 m

3
 

1 117,90 1 213,80* 1 117,90 7 123 5 698 
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2.2.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасадни 

типове 

 

    Снимка 6                         Снимка 7 

 

След направения оглед се установяват  основно два типа външни стени, които са в 

контакт с външния въздух. Ограждащите стени са изпълнени от тухлена решетъчна зидария 

с дебелина 25 и 38 см. Стените на сутерена са почти изцяло вкопани и са стоманобетонови. 

Стените са в лошо техническо състояние. На много места има паднала и подкожушена 

мазилка. Това състояние на стените не може да осигури нормативно изискваните параметри 

за топлинен комфорт. 

 

Таблица 3 - площи на външните стени по типове и ориентация 
 

Разпределение на фасадните стени към отопляем обем: 

Тип Фасади 

№ - И З С Ю 

1 
A, m² 64,69 96,29 234,46 117,32 

U, W/m²K 1,54 1,54 1,54 1,54 

2 
А, m

2
 170,50 130,14 0,00 0,00 

U, W/m
2
K 1,14 1,14 1,14 1,14 

Aобщокъм отопл. площпо фасади,m² 235,19 226,43 234,46 117,32 

Aобщокъм отопл. площm² 813,40 

Uобщо W/m²K 1,39 

Uреф19.., W/m²K 1,61 

Uреф2015, W/m²K 0,28 
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Топлофизични характеристики на външните стени по типове: 

 

 

ТИП 1 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Реалният коефициент на топлопреминаване през плоска стена е по – висок с 10% от изчисления 

1,4W/m²K, заради наличието на топлинни мостове – U стена с 10% = 1,54 W/m
2
K 

 

 

 

ТИП 2 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Реалният коефициент на топлопреминаване през плоска стена е по – висок с 10% от изчисления 

1,04W/m²K, заради наличието на топлинни мостове – U стена с 10% = 1,14 W/m
2
K 

 

 

 

 

 

ТИП 1 
Външна 

мазилка 

Решетъчна 

тухла 

Вътрешна 

мазилка 

Шпакловка 

δ (m) 0,03 0,25 0,02 0,002 

λ, W/mK 0,87 0,52 0,70 0,90 

ТИП 1 
Външна 

мазилка 

Решетъчна 

тухла 

Вътрешна 

мазилка 

Шпакловка 

δ (m) 0,03 0,38 0,02 0,002 

λ, W/mK 0,87 0,52 0,70 0,90 

Външна мазилка 

 

Зидария от решетъчна тухла 

 

Вътрешна мазилка 

Шпакловка 

Външна мазилка 

 

Зидария от решетъчна тухла 

 

Вътрешна мазилка 

Шпакловка 



Обследване за енергийна ефективност на 

Спортна зала „Тракиец“, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 10/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

2.2.3. Строителни и топлофизични  характеристики на 

пода по типове 

Идентифицират се два типа под: под върху неотопляем сутерен и под върху земя. 

 

2.2.3.1. Строителни и топлофизични  характеристики на 

пода над неотопляем сутерен 

 

Таблица 4 

 Под над неотопляем сутерен 

Тип А 

А, m
2
 95,90 

Р, m 42,00 

w, m 0,27 

z, m 2,35 (под земя)  

h, m 0,15 (над земя) 

B’, m 4,57 

dt, m 2,04 

Ubw, W/m
2
K 0,04 

Uw, W/m
2
K 40,7 

Uf, W/m
2
K 1,57 

Ubf, W/m
2
K 0,39 

U, W/m
2
K 0,47 

Uреф 1969, W/m
2
K

 
0,41 

Uреф 2015, W/m
2
K 0,29 

 

Референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на пода са 

съобразени с нормативните изисквания за 1969. (таблица1 от Приложение 4 към чл. 16, ал. 

1 на НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите.). За пода референтните стойностите на 

коефициентите на топлопреминаване са доизчислени по външен въздух. 

 

Топлофизични характеристики на пода по типове: 

 

 

А/ Конструктивните и топлотехнически характеристики на подоватаплоча на 

неотопляемиясутеренсапредставени, кактоследва: 
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  Циментова замазка 

  Стоманобетон 

           Подложен бетон 

           Трамбован чакъл 

           Трамбована пръст 

 

ТИП А 
Цим. 

замазка 

Стомано-

бетон 

Подложен 

бетон 

Трамбован 

чакъл 

Трамбована 

пръст 

δ (m) 0,03 0,10 0,05 0,20 0,20 

λ, W/mK 0,93 1,63 1,45 1,16 1,15 

 

Конструктивните и топлотехнически характеристики на подоватаплоча над 

неотопляемиясутеренсапредставени, кактоследва: 

 

Дюшеме 

       Циментова замазка 

Стоманобетон 

  Вътрешна мазилка    

 

 

ТИП А 
Дюшеме Циментова 

замазка 

Стоманобетон Вътрешна 

мазилка 

δ (m) 0,02 0,03 0,15 0,02 

λ, W/mK 0,14 0,93 1,63 0,70 

 

Конструктивните и топлотехнически характеристики на стената в контакт със земята над 

нивото на теренасапредставени, кактоследва 

 

Бучарда 

 

Стоманобетон 

 

                                                                        Вътрешна мазилка 
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Конструктивните и топлотехнически характеристики на стена в контакт със земята под 

нивото на теренасапредставени, кактоследва: 

 

                                                                        Трамбована пръст 

 

Стоманобетон 

 

                                                                        Вътрешна мазилка 

 

 

ТИП 2А 
Трамбован

а пръст 

Стомано- 

бетон 

Вътрешна 

мазилка 

δ (m) 0,50 0,25 0,02 

λ, W/mK 1,15 1,63 0.70 

 

2.2.3.2. Строителни и топлофизични  характеристики на 

пода върху земя 

 

              Таблица 5 

 Под върху земя 

Тип B 

А, m
2
 1022,00 

Р, m 152,00 (граничещ с външен въздух) 

U, W/m2K 0,28 

Uреф1969, W/m2K 0,26 

Uреф 2015, W/m2K 0,4 

 

 

 

 

Дюшеме+Цимент. замазка 

ТИП 2 Бучарда 
Стомано- 

бетон 

Вътрешна 

мазилка 

δ (m) 0,03 0,25 0,02 

λ, W/mK 2,57 1,63 0,70 
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Стоманобетон 

         Подложен бетон 

         Трамбован чакъл 

         Трамбована пръст 

 

ТИП B 
Дюшеме Цим. 

замазка 

Стомано-

бетон 

Подложен 

бетон 

Трамбован 

чакъл 

Трамбована 

пръст 

δ (m) 0,02 0,03 0,10 0,05 0,20 0,20 

λ, W/mK 0,17 0,93 1,63 1,45 1,16 1,15 

2.2.4. Строителни и топлофизични характеристики на 

прозорците по фасади 

 

 
Снимка 8                                    Снимка 9 

 
Снимка 10                                    Снимка 11   

 

При направен оглед на дограмата се остановява, че тя не е подменяна от 

въвеждането на сградата в експлоатация. Рамките на дървените прозорци са изметнати, а 

тези на винкеловата дограма корозирали. Има множество счупени стъкла.  Необходима е 

цялостна подмяна. 
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Разпределение на прозоречните елементи по фасади 

 

 

Таблица 6 

 

Фасади И З С Ю 

TИП 1- Дървена слепена 

Площ, m
2
 37,01 41,13 1,70 0,00 

U, W/m
2
K 2,63 2,63 2,63  

g 0,51 0,51 0,51  

n,(брой ) 1 1 1 0 

TИП 2- С винкелова рамка 

Площ, m
2
 0,00 0,00 67,60 184,34 

U, W/m
2
K   6,66 6,66 

g   0,59 0,59 

n,(брой ) 0 0 1 1 

 

 

Разпределение на вратите по фасади 

 
 

Фасади И З С Ю 

TИП 1 – Метална  плътна с 50% остъкление 

Площ, m
2
 0,00 4,64 0,00 2,10 

U, W/m
2
K  6,66  6,66 

g  0,59  0,59 

n,(брой ) 0 1 0 1 

 

 

 А – площ на прозореца, m
2
 

 U – коефициент на топлопреминаване през прозореца, W/m
2
K 

 g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия през прозореца 
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Обощена таблица на дограмите на отопляем обем 

 

 

 

Фасади И З С Ю 

TИП 1-Метална плътна с 50% остъкление 

Площ, m2 0,00 4,64 0,00 2,10 

TИП 2- Дървена слепена 

Площ, m2 37,01 41,13 1,70 0,00 

TИП 3- С винкелова рамка 

Площ, m2 0,00 0,00 67,60 184,34 

 

 

2.2.5. Строителни и топлофизични  характеристики на 

покрива по типове 

 

 
  Снимка 12 Снимка 13 
 

 

Покривът на сградата е “топъл” плосък покрив. В спортната зала таванската плоча е решена 

чрез сглобяеми “ТТ” панели, докато в спомагателната сграда е изпълнена монолитна плоча. 

Има покритие от хидроизолация. Техническото състояние и на двата покрива е много лошо. 

Наблюдават се множество течове. 
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2.2.5.1. Строителни и топлофизични  характеристики на 

„топъл“ покрив покрив в основна сграда 

Таблица 7 

Покриви 

Тип А 

Площ на таванската плоча - А, m
2
 579,12 

Периметър на таванската плоча – Р, m /граничещ с външен въздух/ 98,90 

U, W/m2K 4,3 

Uреф 1969, W/m2K 0,93 

Uреф 2015, W/m2K 0,25 

 

 
 

 

 

 

 

ТИП А 
Хидроизо-

лация 
Замазка 

Стоманобетон 

δ (m) 0,005 0,03 0,05 

λ, W/mK 0,17 0,93 1,63 

 

2.2.5.2. Строителни и топлофизични  характеристики на 

„топъл“ покрив покрив в спомагателна  сграда 

Таблица 8 

Покриви 

Тип B 

Площ на таванската плоча - А, m
2
 538,78 

Периметър на таванската плоча – Р, m /граничещ с външен въздух/ 92,08 

U, W/m2K 2,79 

Uреф 1969, W/m2K 0,93 

Uреф 2015, W/m2K 0,25 

 

 

Хидроизолация 

Замазка 

Стоманобетон 



Обследване за енергийна ефективност на 

Спортна зала „Тракиец“, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 17/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

 

 

 
  

 

 

 

 

ТИП B 
Хидроизо-

лация 
Замазка 

Стоманобетон Вътрешна  

мазилка 

δ (m) 0,005 0,05 0,15 0,02 

λ, W/mK 0,17 0,93 1,63 0,70 

 

 

2.3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, СТУДОСНАБДЯВАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И 

КЛИМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДАТА 

 

2.3.1. Източник на топлина 

 

Сградата е била с централно топлоснабдяване .От няколко години сградата не се 

отоплява. 

 

2.3.2. Отоплителна инсталация 

 

Има изградена отоплителната инсталация, но е стара и амортизирана и е в лошо техническо 

състояние, липсват много от радиаторните отоплителни тела. Налице е необходимост от 

цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Хидроизолация 

Замазка 

Стоманобетон 
Вътрешна мазилка 
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2.3.3. Битово горещо водоснабдяване 

 

 
В сградата е изградена инсталация за централизирано подаване на гореща вода за битови 

нужди, но поради амортизирането и и липсата на топлоподаване е монтиран 2kW 

електрически бойлер 80l преди няколко месецаза осигуряване на минималните битови нужди. 

Нормативните изисквания за разход на гореща вода с температура 55 ˚С са посочени в 

Приложение №2 към чл.18, ал.2 – Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в 

обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради, в Наредба №4 от 

17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и 

канализационни инсталации. Референтната стойност за специфичното количество гореща 

вода за санитарно-битовинужди в сградата е пресметната, съгласно Приложение №3 към 

чл.18, ал.2 на Наредба№4/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, 

водопроводни и канализационни инсталации по норми за стадиони и спортни зали - 

нормено потребление на топла вода 60 литра на  спортист и 1 литър на зрител (50 броя 

места). 

Средно денонощно потребление по еталон стойност 

Норма за литри на денонощие (спортист+зрител) 70 
Средно обитатели (спортисти +зрители) 42 
Редуциращ коефициент на използваемост 0.4 
Работни дни (смени) 355 
Отопляема площ, кв.м. 1117,9 
Температура на загрятата вода, Т ˚С 55 
Температура на смесена вода, Т  ̊С 37,5 
Температура на студената вода,Т  ̊С 10 
Общо, л/кв.м. годишно на загрятата вода 373 
Общо, л/кв.м. годишно на смесената вода 610 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност на 

Спортна зала „Тракиец“, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 19/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

 

 
 

2.3.4. Вентилация 

  Спортната зала е  с 50 броя седящи места, но няма действаща вентилационна 
инсталация. 

Еталона за работата на вентилацията в сградата е изчислен, съгласно Приложение 
№2 към чл.8 на Норми за проектиране на отоплителнивентилационни и 
климатичниинсталации за зрителнизали на кина и театри по следната формула: 
 
Q. n /Au = 3,8m3/hm

2 

 
Q – минимално изискуем дебит на подавания въздух за един зрител, 80 m3/h; 
n – брой зрители, 50бр.;  
Au – отопляема площ на сградата, 1118 m2. 
 
 
 
При моделирането в софтуера, за работата на вентилацията са определени стойности, както 
следва: 
 

Таблица 7 

№ Параметър 
Стойност 
„Състояние” 

Стойност 
„Базова 
линия” 

1 Работен режим, ч/седм 0 40 
2 Дебит, m

3
/hm

2
 0 3,8 

3 Температура на подаване, ˚ С 0 18 
4 Вентилатори, едновременна специф.мощност, W/m

2
 0 1,14 
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2.4.  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ 

2.4.1. Електрозахранване и мерене на изразходената енергия, силова инсталация 

 

Електрическото захранване е изградено по схема на захранване на обект ІІІ категория. 

За сградата има монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение от 

градската електроразпределителна мрежа.Не са налични други консуматори на ел. енергия,   

освен осветлението и новомонтирания ел. бойлер. Съществуващата ел. инсталация е стара и 

амортизирана, липсва мълниезащитна, телефонна и компютърна такава. 

 

2.4.2. Осветителна инсталация 

    

Съществуващите осветителни тела са лампи с нажежаема жичка, луминисцентилампи, 

живачни лампи, които на  много места липсват. Освтителите са амортизирани. 

 

Осветлителни тела, влияещи върху топлинния баланс на сградата: 

Осветление бр W раб.ч/год Кед Кнат kWh/y 

Осветител тип „камбана”  

с живачна лампа 400 W 20 400 710 0,5 0,9 2556,000 

ЛОТ 1x36 27 36 710 0,5 0,9 310,554 

Осветител ЛНЖ 4x75 12 300 710 0,5 0,9 1150,200 

ЛОТ 3x42 3 126 710 0,5 0,9 120,771 

Общо: 62,000         4137,525 

Изчислителни енергийни характеристики 

Отопляема площ W инст. Р раб. Използваемост Р едновр 

м2 kW kW часа на седмица W/m2 

1213,8 12,95 5,828 14,000 4,80 
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Електроенергия за БГВ 

 

БГВ бр W раб.ч/год Кед Кнат kWh/y 

бойлер 80л 1 3000 834 0,9 1 2254 

Общо:       2254 

 

Баланс на текущото електропотребление 

 

Баланс на електропотреблението за 2015, kWh 

Осветление 4138 

БГВ 1917 

Общо: 6055 

 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност на 

Спортна зала „Тракиец“, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 22/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

 

3. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Разгледаният период обхваща последните три години - от 2013г. до 2015г. 

Използват се първични данни от счетоводни документи, предоставени от Възложителя. 

След проведената анкета се установи, че най близко до реалното потребление са 

количествата от 2015 година, която е приета за представителна. 

 

Месец 

2015г. 

Електроенергия 

 

kWh 
лв 

/С ДДС/ 

1 893,28 178,66 

2 878,24 175,65 

3 800,58 160,12 

4 495,34 99,07 

5 262,59 52,52 

6 244,59 48,92 

7 186,40 37,28 

8 116,13 23,23 

9 196,51 39,30 

10 500,02 100,00 

11 593,22 118,64 

12 888,11 177,62 

ОБЩО: 6055 1211 

 

 

 

4. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 

 

 

4.1. Калибриране на модела 

 

Тъй като сградата не се експлоатира в нормален режим, поради нейната цялостна 

амортизация  и липса на безопасни и здравословни условия за ползването и, тя неможе да 

се калибрира по реално потребление на енергия, при което симулацията на модела в 

програмния продукт EAB Software HC1.0 ще се извърши по нормализирано състояние 

(базова линия). 
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4.2. Принципи на моделиране на сградата 

 

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено на основата 

на метода от БДС EN 832. Методът е реализиран програмно като софтуерен продукт EAB 

Software v. 1.0HC.  Целта е получаване на действително необходимата енергия за 

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

сградата и при необходимост – определяне на възможни енергоспестяващи мерки, 

осигуряващи получаване на сертификат за енергийна ефективност. За целите на 

определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани 

системи, както е показано на фигурата по - долу, в които разходът на енергия е резултат на 

съвместното влияние на основните компоненти: 

 

 сградните ограждащи конструкции и елементи; 

 системите за поддържане на параметрите на микроклимата; 

 вътрешните източници на топлина; 

 обитателите; 

 климатичните условия. 

Фигура 2 
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Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и специфично 

описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни процеси. В случая е 

подходящо разглеждане на сградата като една топлинна зона. 

 

Националната методология за изчисляване на интегрираната енергийна характеристика 

включва задължително: 

 ориентацията, размерите и формата на сградата; 

 топлинните и оптическите характеристики, въздухопропускливостта, 

влагоустойчивостта, водонепропускливостта на сградните ограждащи 

конструкции, елементи и вътрешни пространства; 

 системите за отопление и гореща вода за битови нужди; 

 системите за климатизация; 

 системите за вентилация;  

 естествената вентилация; 

 външните и вътрешните климатични условия. 

 

Разпечатка на извършената симулация за отопление и охлаждане с еталони за 

годината на построяване и действащите към момента на извършване на обследването норми 

за показани в приложения към доклада. 
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5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ПРОЕКТА 

 

5.1. Описание на енергоспестяващите мерки 

ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата 

1. Съществуващо положение: 

Състоянието на външните стени е не добро и не отговаря на сега действащите 

нормативи. На местаса обрушени и навлажнени, има оронена или липсваща мазилка. 

Липсващи страници са спомогнали за увреждане на външната мазилка в участъци около 

съществуващата дограма.  

Поради тази причина, преди изпълнение на енергоспетяващите мерки, е наложително 

сваляне на отлепилата се мазилка от зидовете и замяна с нова, също и изпълнение на 

страници около новата и подменената дограма за ограничаване на достъпа на влага и 

валежи до топлоизолацията. Тези мерки са остойностени, защото са задължителен елемент 

преди реализирането на енергоспестяващите мерки. 

 

2. Описание на мярката: 

 

Мярката включва полагане навъншна топлоизолация с експандиран пенополистирол 

(EPS) с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,031 

W/mK(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и 

полагане на цветна екстериорна мазила) по фасадните стени, с площ 465,53 м
2
, както и 

полагане на тополоизолационна система, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина до 30 сm с коеф. на 

топлопроводност λ ≤0,031 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка)пo страници на 

прозорци, с площ 465,53 .Коефициентът на топлопреминаване на  стените след 

приложените мерки ще се намали от 1,39 W/m2K на 0,25 W/m2K.  

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката по стени 48 126.54 лв. 

 

 

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

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

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

индикативния бюджет, който следва да се изработи от архитект проектант. 
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ЕСМ №2 – Подмяна на дограмата на сградата 

 

1. Съществуващо положение: 

 

Старата дограма не е подменяна от въвеждането на сградата в експлоатация. 

Състоянието и е много лошо - рамките и ламаринените первази  на дървените прозорци са 

изметнати, а тези на винкеловата дограма корозирали. Има множество счупени стъкла.  

Необходима е цялостна подмяна. 

 

      2. Описание на мярката 

 

Мярката за подмяна на дограма включва: 

-  подмяна на 332,53  m
2 

стара дограма с нова PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм 

с едно високо енергийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m
2
K 

-  подмяна на  6,74  m
2 

метална врата с Алуминиева врата с прекъснат термомост с 

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

загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградата.  

-  замазка около прозорците, боядисване и монтиране на вътрешни и външни 

подпрозоречни перваз. 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ  по мярката за подмяна на дограма  94 963,43 лв. 

 

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

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

съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от индикативния бюджет, 

който следва да се изработи от архитект проектант. 

 

 

ЕСМ №3 – Топлоизолиране на под 

 

1. Съществуващо положение: 

 

Малка част (95,9 м2) от отопляемата част на сградата граничи с неотопляем сутерен с по- 

голям от референтния коефициент на топлопреминаванеи с  таванната плоча, която не е 

топлоизолирана.Останалата, по-голяма част от пода е директно граничещ със земя, с по- 

малък от референтния коефициент на топлопреминаване. 
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2. Описание на мярката: 

 

Мярката включва изпълнението на: 

Топлоизолация от EPS с дебелина 5 мм с коефициент на топлопроводност λ = 0,031 W/mK 

по таваните на в сутерена с площ 95,9 м
2
. В тази мярка се предвижда и топлоизолацията на 

прилежащите стени на сутерена граничещи с външен въздух (цокъла), - 10 м
2
 с външна 

топлоизолация секструдиранполистирол XPS с дебелина 100 мм и коефициент на 

топлопроводност не по-висок от λ = 0,03 W/mK. Така след изпълнението на тази мярка 

коефициентът на топлопреминаване на пода ще се подобри от 0,55 W/m
2
K на 0,21 W/m

2
K и 

ще допринесе за намаляване на топлинните загуби през сутерена  на сградата. 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката по подове e 5961,20 лв. 

 

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

които ще предотвратят компрометирането на новопоставената топлоизолация. Тези 

съпътстващи дейности ще бъдат определени и остойностени от индикативния бюджет, 

който следва да се изработи от архитект проектант. 

 

ЕСМ №4 – Топлоизолиране на покрива на сградата 

 

1. Съществуващо положение: 

Покривът на сградата е “топъл” плосък покрив. В спортната зала таванската плоча е 

решена чрез сглобяеми “ТТ” панели, докато в спомагателната сграда е изпълнена 

монолитна плоча. Има покритие от хидроизолация. Техническото състояние и на двата 

покрива е много лошо. Наблюдават се множество течове. 

 

2. Описание на мярката: 

Мярката за покрив, предвижда: 

 

- Демонтажнастара и доставка и монтажнанова LT-ламарина с деб.0,7 смс и площ1118м
2
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- Полагане топлоизолация над окачен таван в спортна зала(покрив тип 1) - 539 м
2
 от 

минерална вата с дебелина 100 mm с коеф. на топлопроводност λ = 0,035 W/m2K и направа 

на окачен таван "Кнауф" . 

-Полагане топлоизолация върху таванската плоча на обслужващите помещения (покрив тип 

2) - 579 м
2
от дюшеци от минерална вата с дебелина100 mm с коеф. на топлопроводност λ = 

0,035 W/m2K и направа дървена покривна конструкция.  

        Мярката ще подобри коефициентът на топлопреминаване на покрива от 3,57 W/m
2
K на 

0,23 W/m
2
K и ще допринесе за намаляване на топлинните загуби през него. 

Като съпътстващи СМР – подмяна на ламарина по бордове, водоотвеждащи съоръжения и 

хидроизолация на всички типове покриви. 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката по покриви: 158 831,99лв. 

 

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

които ще предотвратят компрометирането на новопоставената топлоизолация 

(подмяна на хидроизолация и други).Тези съпътстващи дейности ще бъдат определени и 

остойностени от индикативния бюджет, който следва да се е изработи от архитект 

проектант. 

 

ЕСМ 5 – Изграждане на котелна централа и вътрешната отоплителна и 

вентилационна инсталация 

 

1.Съществуващо положение 

В сградатанямаизграденаотоплителнаинсталация. Предвижда се проектиране и 

изгражадане на котелна инсталация на газ, която ще се захрани от градската 

газоразпределителна мрежа, включващо доставка и монтаж на газов кондензен котел , 

изграждане газоснабдяване на котелното,  изграждане на разпределителна мрежа в 

котелното, изграждане на отоплителна инсталация (тръби, щрангове, радиатори, подово, 

фитинги, арматура, обезвъздушители, и др.) на два кръга, изграждане на вентилационна 

инсталация .  

 

 2.Описание на мярката 

• Изготвяне на проект за котелна централа на газ ; 

• Направа на аварийна вентилация, сигнализация и осветление в котелното помещение; 



Обследване за енергийна ефективност на 

Спортна зала „Тракиец“, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 29/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

• Доставка и монтаж на кондензен котел на газ. (спрямо конвенционалните е с е с по-висока 

ефективност - до 111%, поради конденз (рекуперация) на изгорелите газове; 

• Изграждане на тръбната разводка в котелното 

• Доставка и монтаж на водоразпредели-телен и водосъбирателен колектор 

• Доставка и монтаж на разширителен съд, циркулаионни помпи, арматура и консумативи; 

• Изготвяне на проект за вътрешно отоплителна инсталация на два кръга за отопление и 

проект за вентилация на зрителната зала; 

• Доставка и монтаж на  отоплителни тела и въздуховоди по проект; 

• Изгражадане на вентилационна инсталация. 

• Доставка и монтаж на черна тръба, тръба с алуминиева вложка, спирателна арматура, 

автоматични обезвъздушители, фитинги и консумативи; 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката по подмяна осветление: 192 912 лв. 

 

 

ЕСМ №6– Въвеждане на енергоспестяващо осветление и обновяване на 

съществуващата ел. инсталация 

 

1.Съществуващо положение: 

 

Съществуващата ел. инсталация е стара и амортизирана и неотговаря на нормативните 

изисквания. Липсва мълниезащитна, телефонна и компютърна инсталация, съществуващите 

осветителни тела са лампи с нажежаема жичка, луминисценти лампи, живачни лампи, 

които на  много места липсват. Освтителите са амортизирани а осветеността е под 

нормативната.  Необходимо е проектирането и изграждането на нова електрическа, 

мълниезащитна, заземителна и слаботокова инсталация. 

 

 

1. Описание на мярката: 

 

Мярката включва: 

1. Изграждане на нова осветителна и силова ел. инсталация, като съществуващите 

осветители бъдат заменени с енергийно ефективни, а именно : Прожекторите тип камбана с 

живачни лампи 400 W, монтирани в спортната зала нови с LED 80W промишлени 

осветители, конвенционални лум. лампи Т8 с светодиодни LED "пури" Т8 със съответната 

по –ниска  мощност. В резултат от подмяната се очаква: 
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- подобряване  осветеността във залата и облужващите помещения  

- над 3 пъти по дълъг живот на лампите 

- намалена консумация на електроенергия до 50% 

- намалява се температурата на тялото премахване на досадното бръмчене 

- Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол от 

изпитвателна лаборатория. 

2. Изграждане на мълниезащитна, заземителна,  пожароизвестителна, телефонна и 

компютърна  инсталации 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката по подмяна осветление: 54 191,73 лв. 

 

Предвидените ЕСМ, техните приблизителни количества и бюджет не 

заместват изготвянето на инвестиционен проект с подробна техническа 

спецификация. За всяка от предвидените СМР следва да се изготви и одобри 

конкретно проектно решение от правоспособни специалисти в съответната област! 

 

ЕСМ №7  – Соларна система за БГВ 

 

 Следизвършваненаанализнавъзможноститезаоползотворяваненаенергиятаот възобновяеми 

източници и оценканаенергоспестяващияефектотоползотворяваненаприложимите възобновяеми 

източници, съгласно чл.12 (2) от НАРЕДБА № Е-РД-04-01 от 22.01.2016г., предлагамезаизпълнение 

ЕСМ поизползванена ВЕИ за БГВ /селективнислънчевиколектори/. 

Изчисляваненаколичествототоплинаотпреобразуваненаслънчеватаенергияпризагряваненаводазабит

овинужди е извършено съгласноприложение № 11 къмчл. 29 отНаредба №7 / приложение 2/. 

 

1. Съществуващо положение: 

 

Няма изградена централна инсталация за БГВ. Битово горещата вода се доставя от локално 

монтирани електрически бойлери в местата на черпене. 

 

2. Описание на мярката: 

 

Мярката включва  монтаж  на 4 броя вкуумно тръбни слъчеви колектори с обща ефективна 

площ 12  m
2 

и  66%  КПД ,  произвеждащи  13 647 kWh, с които може да се подпомогне 

системата за битово горещо водоснабдяване с 35 % спрямо необходимото базово 

потребление на топла вода в сградата.  
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№ Обект: ПГ „ТодорПеев“ - гр. Етрополе 

1 Брой обитатели (средно спортисти + зрители) брой 42 

2 Необходимо количество вода /55°С/ на обитател ltr/човек/ден 70 

3 Необходим бройколектори брой 4 

4 Обща абсорбернаповърхност на слънчевитеколектори m² 12 

5 Прогнозенгодишен добив от колекторите kWh/y 13 647 

 

 

Стойност за изпълнение на ЕСМ за мярката Соларна система за БГВ: 20 900 лв. 
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6. Пакети от енергоспестяващи мерки 
 

6.1. Пакет № 1 

 

1.Топлинно изолиране на външни стени; 

2. Топлоизолиране на под; 

3.Топлоизолиране на покрив 

4. Подмяна на дограма 

5. Изграждане на котелна централа и вътрешната отоплителна и вентилационна 

инсталация 

6.Въвеждане на енергоспестяващо осветление и обновяване на съществуващата ел. 

инсталация 

 

6.2. Технико – икономическа оценка на мерките от ПАКЕТ 1 

 

№ 

Наименование на 

енергоспестяващит

е мерки 

Енергоносител 

Същест-

вуващоположе

-ние 

След 

въвеждан

е на 

мерките Икономия 

Анализ 

Инвести-

ции Печалба 

Срок на 

откупуван

е 

  kWh kWh kWh % лв лв/год. години 

B1 

Топлинно изолиране 

на външни стени 

Топлинна 

енергия 509 605 463 711 45 894 9,01 48 126,54 3 672 13,11 

B2 Подмяна на дограма  

Топлинна 

енергия 509 605 418 111 91 494 17,95 94963,43 7 320 12,97 

B3 

Топлинно изолиране 

на покрив 

Топлинна 

енергия 509 605 325 663 183 942 36,10 158831,99 14 715 10,79 

B4 

Топлинно изолиране 

на под 

Топлинна 

енергия 509 605 507 942 1 663 0,33 5961,20 133 44,82 

C1 

Изграждане на 
котелна централа и 

вътрешната 

отоплителна и 
вентилационна 

инсталация 

Топлинна 

енергия 509 605 457 379 52 226 10,25 192912 4 178 46,17 

C2 

Въвеждане на 
енергоспестяващо 

осветление и 

обновяване на 
съществуващата ел. 

инсталация Ел.енергия 509 605 496 848 12 757 2,50 54191,73 2 551 21,24 

Общо:   509 605   387 976   554986,89 32 569 17,04 
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6.3. Оценка на екологичния ефект от мерките по ПАКЕТ 1 

 

 

 Установен е потенциал за намаляване на енергийния разход с 387 976kWh/година с 

екологичен еквивалент 103,15тона спестени емисии СО2. 

 

Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки 

ЕСМ 

# Мярка 

 Вид 

енергоносител Икономия 

Еталон 

екологичен 

еквивалент 

Спестени 

емисии 

      kWh gCO2 /kWh t 

B1 

Топлинно 

изолиране на 
външни стени Топлинна енергия 45 894 247 11,34 

B2 

Подмяна на 

дограма  Топлинна енергия 91 494 247 22,60 

B3 

Топлинно 

изолиране на 

покрив Топлинна енергия 183 942 247 45,43 

B4 

Топлинно 

изолиране на под Топлинна енергия 1 663 247 0,41 

C1 

Изграждане на 

котелна централа 

и вътрешната 

отоплителна и 

вентилационна 
инсталация Топлинна енергия 52 226 247 12,90 

C2 

Въвеждане на 

енергоспестяващо 
осветление и 

обновяване на 

съществуващата 
ел. инсталация Ел.енергия 12757 819 10,45 

  387976,00   103,13 
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6.4. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

След полагане на енергоспествяващите мерки сградата ще достигне клас на 

енергопотребление „А“и минимум 72 % спестявания. 

 

  ЕП 

ЕП-

първична ЕП СО2 

Отопление Топлинна енергия 100% 436202 1,1 247 429,18 107,74 

Вентилация отопление Ел.енергия 100% 4938 3 819 13,25 4,04 

БГВ Топлинна енергия 100% 38801 1,1 247 38,18 9,58 

Помпи вентил (отопл) Ел.енергия 100% 4480 3 819 12,02 3,67 

Осветление Ел.енергия 100% 16329 3 819 43,82 13,37 

Разни Ел.енергия 100% 8855 3 819 23,76 7,25 

Общо:     509605     560,21 145,66 

 

  ЕП ЕСМ 

ЕП ЕСМ-

първична 

ЕП ЕСМ-

СО2 

Отопление Топлинна енергия 100% 60984 1,1 247 60,00 15,06 

Вентилация отопление Ел.енергия 100% 4938 3 819 13,25 4,04 

БГВ Топлинна енергия 100% 38801 1,1 247 38,18 9,58 

Помпи вентил (отопл) Ел.енергия 100% 4480 3 819 12,02 3,67 

Осветление Ел.енергия 100% 3572 3 819 9,58 2,93 

Разни Ел.енергия 100% 8855 3 819 23,76 7,25 

Общо:     121630     156,80 42,54 

 

 

 енергийната характеристика на сградата ЕР = 560,21 kWh/m2y - общ годишен 

специфичен разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 

вода и осветление; 

 

 енергийната характеристика на сградата ЕРЕСМ = 156,8kWh/m2y - общ годишен 

специфичен разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 

вода и осветление; 
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Скалата с числови стойности на енергопотребление за сградата за спорт е както следва: 

 

 

 

 

6.5. Пакет № 2 
 

 

1.Топлинно изолиране на външни стени; 

2. Топлоизолиране на под; 

3.Топлоизолиране на покрив 

4. Подмяна на дограма 

5. Изграждане на котелна централа и вътрешната отоплителна и вентилационна 

инсталация 

6. Въвеждане на енергоспестяващо осветление и обновяване на съществуващата ел. 

инсталация 

     7. Соларна система за БГВ 

 

 

 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност 

                       Спортна зала „Тракиец”, гр.Стамболийски, обл. Пловдив 

_________________________________________________________________________ 
„Билденерджи“ ООД   Стр. 36/59 

Рег.№ 00446 / 29.01.2016г. 

 

6.6. Технико – икономическа оценка на мерките от ПАКЕТ 2 

 

№ 

Наименование на 

енергоспестяващите 

мерки 

Енергоносите

л 

Същест-

вуващоположе

-ние 

След 

въвеждан

е на 

мерките Икономия 

Анализ 

Инвести-

ции Печалба 

Срок на 

откупуван

е 

  kWh kWh kWh % лв лв/год. години 

B1 

Топлинно изолиране 

на външни стени 

Топлинна 

енергия 509 605 463 711 45 894 9,01 48 126,54 3 672 13,11 

B2 Подмяна на дограма  
Топлинна 
енергия 509 605 418 111 91 494 17,95 94963,43 7 320 12,97 

B3 

Топлинно изолиране 

на покрив 

Топлинна 

енергия 509 605 325 663 183 942 36,10 158831,99 14 715 10,79 

B4 

Топлинно изолиране 

на под 

Топлинна 

енергия 509 605 507 942 1 663 0,33 5961,20 133 44,82 

C1 

Изграждане на 
котелна централа и 

вътрешната 

отоплителна и 
вентилационна 

инсталация 

Топлинна 

енергия 509 605 457 379 52 226 10,25 192912 4 178 46,17 

C2 

Въвеждане на 

енергоспестяващо 

осветление и 

обновяване на 
съществуващата ел. 

инсталация Ел.енергия 509 605 496 848 12 757 2,50 54191,73 2 551 21,24 

C3 
Соларна система за 
БГВ 

Топлинна 
енергия 509 605 495 953 13 652 2,68 20900 1092 19,14 

Общо:   509 605   401 628   575886,89 33 661 17,11 
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6.7. Оценка на екологичния ефект от мерките по ПАКЕТ 2 

 

 

 Установен е потенциал за намаляване на енергийния разход с 401 628kWh/година с 

екологичен еквивалент 106,5тона спестени емисии СО2. 

 

 

 

 

Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки 

ЕСМ 

# Мярка 

 Вид 

енергоносител Икономия 

Еталон 

екологичен 

еквивалент 

Спестени 

емисии 

      kWh gCO2 /kWh t 

B1 

Топлинно 

изолиране на 
външни стени Топлинна енергия 45 894 247 11,34 

B2 

Подмяна на 

дограма  Топлинна енергия 91 494 247 22,60 

B3 

Топлинно 
изолиране на 

покрив Топлинна енергия 183 942 247 45,43 

B4 

Топлинно 

изолиране на под Топлинна енергия 1 663 247 0,41 

C1 

Изграждане на 

котелна централа 

и вътрешната 
отоплителна и 

вентилационна 

инсталация Топлинна енергия 52 226 247 12,90 

C2 

Въвеждане на 

енергоспестяващо 

осветление и 
обновяване на 

съществуващата 

ел. инсталация Ел.енергия 12757 819 10,45 

C3 

Соларна система 

за БГВ Топлинна енергия 13652 247 3,37 

  401628,00   106,50 
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6.8. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

 

 

След полагане на енергоспествяващите мерки сградата ще достигне клас на 

енергопотребление „А“и минимум 74,4 % спестявания. 

 

  ЕП 

ЕП-

първична ЕП СО2 

Отопление Топлинна енергия 100% 436202 1,1 247 429,18 107,74 

Вентилация отопление Ел.енергия 100% 4938 3 819 13,25 4,04 

БГВ Топлинна енергия 100% 38801 1,1 247 38,18 9,58 

Помпи вентил (отопл) Ел.енергия 100% 4480 3 819 12,02 3,67 

Осветление Ел.енергия 100% 16329 3 819 43,82 13,37 

Разни Ел.енергия 100% 8855 3 819 23,76 7,25 

Общо:     509605     560,21 145,66 

 

 

  ЕП ЕСМ 

ЕП ЕСМ-

първична 

ЕП ЕСМ-

СО2 

Отопление Топлинна енергия 100% 60984 1,1 247 60,00 15,06 

Вентилация отопление Ел.енергия 100% 4938 3 819 13,25 4,04 

БГВ Топлинна енергия 100% 25149 1,1 247 24,74 6,21 

Помпи вентил (отопл) Ел.енергия 100% 4480 3 819 12,02 3,67 

Осветление Ел.енергия 100% 3572 3 819 9,58 2,93 

Разни Ел.енергия 100% 8855 3 819 23,76 7,25 

Общо:     107978     143,36 39,17 

 

 енергийната характеристика на сградата ЕР = 560,21kWh/m2y - общ годишен 

специфичен разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 

вода и осветление; 

 

 енергийната характеристика на сградата ЕРЕСМ = 143,36kWh/m2y - общ годишен 

специфичен разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 

вода и осветление; 
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Скалата с числови стойности на енергопотребление за сградата за спорт е както следва: 

 

 

 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Извършеното енергийно обследване на сградата на Спортна зала „Тракиец” в гр. 

Стамболийски, показа, че при съществуващото състояние на сградата не се осигурява 

изискваните норми за енергиен разход. Причини за това са липсата на топлоизолация по 

стените, пода и покрива, липсата на ефективно отопление и осветление.  

 

Оценяването на икономически най-ефективният пакет е извършено спрямо показателя, 

съотношение "разходи-ползи", за постигане на минимално допустимия клас на 

енергопотребление. В случая мярката ВЕИ /слънчеви колектори/ за подготовка на БГВ в 

Пакет 2, е икономически целесъобразна, с малък срок на откупуване, тъй като разхода за 

топла вода в сградата за спорт е висок, а разликата между сроковете на откупуване е по-

малко от година. 

 

След извършения сравнителен анализ и съгласуване на пакетите е определен 

икономически целесъобразен пакет от мерки, а именно „ПАКЕТ 2”. 
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 След извършеното обследване, сградата попада в клас “Е” от скалата на 

енергопотреблението. Установено актуално състояние ЕП=560,21kWh/m2y, попадащо в 

границите на клас “Е”, а именно: EP min<451kWh/m2yи EP max=563kWh/m2y, склата на 

класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, Наредба № Е-РД-04-2 от 

22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради. 

При направеното обследване за енергийна ефективност на Спортна зала „Тракиец” в гр. 

Стамболийски, може да се обобщи, че при коректно изпълнение на предписаните 

енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори  изискванията за енергийна ефективност 

в съответствие с в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1 и Наредба № Е-РД-04-2 и ще 

достигне клас на енергопотреблениe “А”. Установеното състояние след изпълнение на 

предписаните енергоспестяващи мерки е ЕП ЕСМ=143,36kWh/m2y, попадащо в границите 

на клас “А”, а именно: EP min=88 kWh/m2y и EP max=175kWh/m2y, съгласно склата на 

класовете на енергопотребление за видовете категории сградина Наредба № Е-РД-04-2., за 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради. 

 

8. ПРЕПОРЪКИ – Няма такива 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ 

 

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните 

характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и 

осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на 

енергийните системи в обектите. 

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е 

необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, 

както и въвеждане на енергиен мониторинг.  

Чрез енергийният мониторинг се контролира поддържането на енергопотреблението 

на предвиденото нормативно  ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за 

вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и 

системите в тях. 

 

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг 

 

1. Термометър за измерване на  температура на външния въздух (препоръчително е 

да има  възможност за запис на данните); 

2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни 

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

3. Термометри за измерване на температурите на подаващия и връщащия 

топлоносител (вътрешен отоплителен кръг); 

4. Уред за измерване на количеството потребена топлина; 

 

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 и на представителни етажи ( последен и първи), както и в помещения с 

неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация. 
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Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за 

сградните инсталации 

 

Отговорните за сградата  технически лица трябва да притежават копие от 

издаденият сертификат за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към 

енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица 

попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и 

ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до 

нормативно позволеното. 

 Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, 

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

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. 

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

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

седмично.  

5. Отчита се потребената енергия от електромера. 

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

следят. 

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг 

 

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.  
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Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които 

трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават 

 

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените 

параметри  според световния опит са: 

-           грешна настройка на термостатите 

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол 

- голям процент отворени прозорци 

- повреда в регулиращите вентили 

- течове в разпределителната мрежа 

- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните  

отоплителни инсталации   и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата 

и т.н. 

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

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

финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се 

предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното 

потребление на енергия и свързаните с това разходи.  

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно 

допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на 

причините и отстраняването им. 
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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 

отстраняват; 

 Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се 

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

сградата и  да се поддържат през отоплителния сезон; 

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

топлина; 

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

седмичната температура на външния въздух, средно седмичната температура в 

представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила 

енергийния одит. 

 При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за 

да се избегнат неточности в данните; 

 След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със 

задълженията си. 

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. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРИМЕРНА БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТ ОТГОВОРНИК „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

 

Месец        

Януари-седмица I-ва 1.1 

8ч.    

18ч  

2.1 

8ч.    

18ч 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

.

.. 

7.1 

8ч.    

18ч 

Външна    температура, 
o
C (средна)        

Вътрешна температура,
o
C (средна) 

1. 

2. 

3. 

4. 

       

Разход на енергия, kWh        

Температура на входа на сградната инсталация, 
o
C ( вътрешен кръг ) 

       

Температура на изхода на сградната инсталация, 
o
C ( вътрешен кръг ) 
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Енергопотребление ЕАB Software 

 

12.2. Софтуерно моделиране 
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12.3. Въвеждане на ограждащите елементи 
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12.4. Въвеждане на вентилация, БГВ, осветление и разни, калибриране и 

нормализиране на модела 
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Енергоспестяващи мерки: 
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2. F,E3IOME HA CbClrOqHll4ETO HA GTPASIATA hlM lrfOlrlEHTA HA OEil]IE:IIBAHETO
2.1, O6UIO OflICAHI|E HA $fPMAltA: Cnopnn 3ana "Tpaxreq"- rp. Cran6onrlcnn
lGuuarrqna gona 6
DexnM Ha eKcnnoaTaqhR

qiaca / ApN 2

;1xu/cegunupc 7
Cpegno4xeeen 6pofi ua o6urarenrre 32
Tnn xa KoHcrpyKul4sra Momonnr
Epofi na ronnltHHure irrcHfli 1

llopegxocr Ha HacrontLqolo oFcnegaaxer I
l4onunxexn MepKlr 3a eH€rplocnecrsBaHe, npenqnltcaH{ nph nperqxoAHo o6cnegnane

l1,a tr HeE]
r-lacrnqno n

2.2, OCOEEHOCT14 HA tKOHGTpyKIlllfi IA, HA IIJIITTHHTE lll IIPO3PAqHIITE OrPA)l(IlAqn
E lEMEHTl,t, rPAllllrlElult C BbHutEht t3t3Ayx

2,2.1.(it€H]r
Cntpoexa na odcnedeaHarna oepada, Han)dnuqa ce a \/tll,t )(Vll - enopmeu ,nepeH , xe.12, ep. CmAidonuAcxu, e
aueoilen e eKcflnoamevun nrydu 1973 izcw)usa. flpedOmaenaea axca,utnn ctrn dee ednoemaxuu cepadu c epbsna
no uexdy uu. Cnopm,aa,ma itana € uSnz^tlHe.Hia om ecnoflHiz ceno1fieua xo+:cnTpywlun u oepaxdauqu myx.neHu
imhHu. flouot4uama c:epada e'MoHonumHa, omHoec, p oePasxdaqu omeHar o.fiI myxneHa eudapun. B panxa qacm
cm cepadama ce udenmufiiuwrya cymgrlleH, e xotrnp ce pa,gnonaeztm pas.nuttHu no eud cepadnu u,Hcmananluu.
floxpuetm e nnocbK - uactn.JvHo usap'eillen om cenQdnetilu oTT' naHeilu ,ia B alpyeama cu qacm c MoHonumHa
qnoqa. AoepaMama e e no,ulot mexHu.tar}tlo rct>ctftofrNlJe q He e notlueuaua ,om ebee'/KdaHemo Ha capadama e
?Kgnnoamauuf.

Cned nanpaeeuun oanc>d ce ycrinatoef,e'am ocHoaHO daat nluna einwuu emenu, ,tioumo ca I KoHmaKm c ebHutHun
eusdyx. Oepaxdaqume cm(rHrl ca usrrbJ,thtctHu om mrxneHa peauembLrHa sudapun c defienuua 25 u 38 cu.
Cmeuume Ha cymepeHa <::a noqmu usuf,lro gKon'aHu u oa crfiouauo1emouoeu. ()meuume ca e fiowo mexHuqecKo
cbc'mof,Hue. Ha uHoeo'MGtct,oE uMa nadnalna u'nodxoxyueila MagunKeL Taea cz,cr,nossue Ha cmeHume He Mox@
da ocueypu HopMamueua usu(ineaHume nflpaMempu sQ moflnuHeH rou$opm.

llpedcmaeumenHu cHun ,Ku aa cbafixctf,Huemo nd e';aulanume cnaHu, apaHwrc.4ume c ebHweH e;g|yx
uSmoK rDacada sanad



Hanpaser oaned )qa do,zpamama ce qe hE'ue e nctdueun,rra otn eueexdaHemo Ha
eKcnnoamatlua. Paumtrte na dapee4iutne npogolu.qu cQ ugMemHamu, a moau Ha euHKenoeama doagtaua
Koposupanu. Hua unotx:ecmso cLtyneHu nrnbrna. Heofixodpua e UnncrcmHa nodwflHa.



qVmepeH noO u aatrtxy seun

l',1 p e d c m a'eu,nn e [r H u c H Lt tf Ku a a cb(i m ofl H u e m o u,a n oil a

2.3. CI4CTEMH 3A OC]NTYPRBAHE }I/A

Crpagara e 6una c qeHffpanHo . Cr ngrqnxo roAilHn crpa,alaT'a He ce oronnf,aa. 3a qenra *l
co(:ryepnoro MoAent,rpirHe, MqAenbr Ha rpaAara qe 6une onpeAeneH no 6aaosa ruHl4s.

Exepruex pecypc 1

eHeoaroD na tonnuxet 1 l-lexrp;alno ronnocHa6ARaaHe
l4ncranupaxa MoulHocr 3il oronneH[e Hia reHeparop 1

neplroA Ha excnnoaraLlyrlr Hii reHeparop xa ronnnna 1, ro[.
Tonnoxocuren
PaooreH pexxM, qaca/ltieH : aHr/ceaM.
EdeKrileHocr Ha reHeoarioD Ha ronnuHa 1 Kntr. %) 100
J6eu. oronnnBeH or rr:lu€ro€rrour xa lonnrn.a 1 5698
OOU{a oqeHfia 3a cbcronHr4€rTo Ha ronnoo}ta6Af,BaHero or rgHeparoD Ha'tronJrinHa 1:

ilnlxoro ao6po, He ce Ftyltt.u.ae oI ECM LI
ilJloopg, H)D{q4ae ce or MepKu od p€Un!{F€rHe u no-
loeipo vnpaaneuue Ha ronnocxadaRBaH€rTol

T
gllouro, Hyr(4ae ce oy eHeprocnecreBaulm Meprn 3a
noAo6pnaaxe xa e6exrmsnocnla E





HeTeH O6eM, 06onvilBaH oT rDtr4cTeMrTe

u cneuudrLtKi? Ha cucmeMuffre 3a

Cnoprnara oana e c l5il) tSpos oeAf,qfl Mt€lcra, Ho HRilia Aeiig'eaqa
Erarnoxa ea paborara l.ta B{erHT!,tnaqngra B crl)agara e M3qucneH, cbillacHo
3a npoeKTfipaHe Ha oTorllnl4'renHH BeHTIfliiltlt4oHHl4 t4 l{Irhtt|,|aTuqHM HHgranaqnu i]a
no cneAHara Sopuyner:

n /Au = 3.8 m3/ hml2

- Ml4Hl4ManHO l43tlcKyrt:)['l p1e6ur xa flO,0;it]l3ElHlll BbgIl,Vx 3a eAhH 3puTen, 80 m3/h;
n - 6pofi spureflH, 50 l3ip.;

- oronnneMa flJrouJl l-t€l crpa4ara, 11'18 m2.

Nc2 rui, qn,8 xa

ncrrpe$nerue Ha lo,pe[la BoAia

roAull.tHo norpreonr:nue ra r0rprelul€l Bogiir B

'olnulHo norpe6nexur:r Hia cMeceHa Bo,{il c; Q:l/,

l4glo.tHilr na atgo6xont{eMa eHeor}tn. afto e

l4gloqunr ua gugo6uosqeMet eleprt,tr, amo e



on],|caHti|e, $qeH[a Ha

Enerrpuvecroro saxpitHBaHe e rcrpaAeHto no
MoHTr{paHo rnaBHo eneKrpouepHo ra6,no,
en€rKTpopa3npeAenltrernHa Mp€rxa. He ca mannqnu
HoBomoHnrpaH[e ea. 6oftnep. Cu4emayeau.pra
MbrlH[e3aqxrxa, reneSoHHa u KounrcrrtpHa
Hax(exaeMa x'tr{|(a, nyM]4HH cueHT]t naMnt,|, Ifi BaqHtl
aMopTr4S[paHh.

Ocaernemtae

Kareropxn. 3a crpagara unlta

or rpaAcKara
ocBeH oGBeTneHneTo u

H aMopTl€xpaHa, r,tncBa
Tena ca flaMnlt c

nfincBar. Ocerrrenme ca



Bsr+wtuprl*
Pa6orelr pexcru,

Egnospemenxa
Onucanue, prcrofir.rxero:

i'i



3. NOTPEFEHIA EHEPT}I'I

3.1. PEOEPEH'IHA rOIlhHA, flFIHE'lfA :!A l1PEn01'/\:lldTEnHA [:iryti!:-]
3.1.'N, Parnpe4)neHlte xa norp,oliinemtr€1rcf tlto Br/q(fB€ roprEa ]t $Heprun 3at peqbepeHrrxiilra t(rllrHa

:HE:PTTfi
EIHEPFOnO'f FrE6,IHH14E

ilh EHEPT}IEH PEC'!'l|:'C t Nm3 kwh
xivvnrt

klllrlhr/Nm3

neBartoH
nana/Nm3 neea/kVllh

1 t2 3 ,4 5 6 7 8
1 MA3YT
2 IH3ENOBO TOPilBO
? NPONAH.EYTI\H
4 nPONlt4UnEH fA3bo,.ll

NPilPOAEH ru\3
o Bb[NHUA
7 NEflETH
I IbPBA 3A ON}EB
9 [PYnd fuenucew ce')
10 ION'IUHHA EHEPTHJ;I
11 EIIEKf Pf L{EC ](A EHE:lP'rhu 6055 0.:

oEulo: 605€

3.1.2, Parnpe,qelrexne Hfi norpe$nelfneto, Ha eH€rprnrtt no B$.qoBe cncreurr

hh cl4cTEMA, clboP'b)t(EtitylE
Iogl4lt,ilEH F'A3XOJq

EHEPn4TF rfbrM itoilfi
HA OIFONEIBAHE:]

'il\
H:TA

i)

ll0lPl||rrnlffi UF AH f0llt4lllEH
pA3;(Oll H/\ EiHEPrilt

nPorHo3l4PAH PA3XOfl
HA EHEPTn CnEA

N3NbNHEH}IIE HAECM

cneqr$uqoH oth cn'eqr|*ffiqsH o6ll4 cneqr$nreu 06ul

kWh/rn" kl/v kWh/rrr2 t[w]h kWh/m? kwh
I CTONNEHLlE 390.2 ,436202 54. 60984

2 BEHTIIflAU14ff tl.4 4938 4.4 4938
3 5rB l1lll5,l ul.7 38801 22.5 25149
4 3EHTklflAToP[4. nOMfl !l 4 4484 4 4480

)CBETNEHUE 3,.4 r3801 141.6 16329 J.Z 3572
o YPEIII',I l',.9 8855 7.9 8855
7 )XNAXEAHE

oEul0: 5i..1 {r05 45!i.8 5{19605 98., 10797€

3.2. MOAEflHO U3CIEABAHE t.tA Crp/\gt,TA C H"r,AnOfi{H!4 [AtHtHilli!A:
BA,KHOI Ilput otruHo caro sa ilw,mtwo,lruat cepadu,,:,at Kotrrno Hr,MaI

cnana g,a erepeoflornptffiineariue c qucno€Nu aryanuq,ul

H/n roA.
H'N l'o&

YKA3AHHfl IlO T. 3:
1.3aacuqxrBiAoBefopyBacerlcl|n']bnBar|)/l!|ujHoTC}|l1o.rp,e6'leHl|eBHa1YpaJrH[e.4r!4H|{qt,|(k$|/|oJ1.,
2.3.aronnunHa].areneKTpl4qecKi:|lTaefepr'jl,tcenofbf8a
OTBbH, T. e. He 13 reHepullaH B priarMKl4'te Ha CirpaAar€il 3ia CMeTKa HA pa3xilAtsaHo rOpytBO, KOieTO Belte e nonbflHet{O rarO nOrpeoneHlre s
HFK0r or npeAx(,.qHnre p€EoBe.

3. B peg "06|I{0" no r.3.1.1. u3i.1l.tl. ca ts'bEeAeHH rlmpuynn aat oyMmpaHe na rl6ut,oro roAtnuHo enepronorpe6fleHme B kWh/nc4.
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min <451

exqrru[nnre

MOXeAa @
llle yAoBnerBopx
Ne H-P[-0&1 r
cbgroRHne cneA
nonaAaqo B

cfinaTa Ha

4. EHEPn4EH EAnAHC HACTPAInTA.

o€icnqpnane, crpaAara nonaga B
cbcronHlte EFI=560I,2 1

u EiP mar=563 kWh/m2y, crtnara
Karerop[lr crpagl/|, Ne E-P[-0,f-2:. or 22.01

Ha crpaAn.
flpn uanpaeenoro oa eHepr[iiHa

qe nplr Kope|(FHo [3nbnHeH]te
ga eHepnriiHa

Ne E-P[-04-2 u ilre
Ha npgAnlrcaHuTe

Ha rulac'A', a l|M€lttxo: EP
Ha eHeprpnorpe6neuue ea

noKasarenlrre 3a p{3xclA Ha enepn4n n eneprrfixure

auKema ge yomaHoetu, qe nalJ
e npupma 3a

Eananc fa enenrponolpeGnen 2015 r.
oru ffi }-ox

pean,{omo norltptinenue ca Kon uuecmaam a

I Pa*xu ef uneUr

I ParxN nialuneUn

r* Ocserrrlrlre

r 618

I Oronrefue

cKaaraTa Ha

B

Ha

i,l,ep*l e
UIEP

7rr Y'.v r rvY. rY

H€l tfiac "E', a nMenxo: EP
3a BTAOBeTe

pa:3xoA Ha eHeprus ,l

paruer;' a rp. Cram6onricxn,
MeprH cfpaAara

B OIOTBeTCTBUe C HapqA6a
'A'. YctaHoeexoro

E0M=143,36 kWh/m2y,
1715 kWh/m2y, cbrnacHo
Hapqn6a l& E-P[-04-2., aa

l*
s-4,



5. ilpEJFArAHt,t MtE:lpKlt 3/\ flOB!,flUlIAEtAHH HA EHEprHflUnrn HoEK,Ty|BHOCT

O3l{At{EHl,lE HA l,l36itrrl'Hll,lfl IAKET fii$liil i}A l,ffinlrnHEiHt}tE B C['p/\AtiI/\

5.1' KPATKO Olll,lCAHt4E l{A IIEPKUTII SA EHEPITCntrCT'IBAHIE CIT ]1|:3liilPAHtrf, nAKET

l-Trf

(ceo6ctdeu mexcm)

IBWa S Eneproenectnual4r Mspffi ea noflo6pn
l(OH CTpyl(|tHlt| }| eneMollTl,l

Mepra sa eneprooneorneame lBll Toruu:rnsonltpaHo nia {laca4n

Mnprara Brntogua nonaimHe n€l BbHutHa ronnolirconaqiln c eKcnanAltpaH neHoronmfi'upon (EPS) c ge6enraxer
100 utt u moe$nqueur Ha'ronfl,cnpoBoAr{crcir He no-Enoox ot A = 0,031 W/mh( (nm. nennno, apM. Mpexa,
brfloBl4 npoQnnm, Kpenerx(Hv]| eflr3MeHTH, t'Frr)'HAhpaHe H nenaraHe Ha LlBerHa eK{:trepnopHa uaauna) no
$aca4nure cTeHil, c nfloul rf65 i5:] u2, rarr,o t4 nonaraHe Ha Tonr)nou3onaquoFll{ia oytcTeMa, nan EPl3, d=2 cm,
uJr4pfiHa go 30 cm c roexlp. Ha rilnnonpolro,olHocr A s0,031 V\//rnF. (axn. nenuno, apxr. mpexa, una|fioErKa,
brnoBll npo$unm, KpentlxHyll eflt3MeHTlt, t'Fr,!'HA14paHe ]t nc,naraH(! Ha qBerHa efifi€pr4opHa nrasnnxa) n,c
crpiaHuqn Ha npffiopqtl, c nnoul 465,53 .lfu,e$uqueHT"br Ha'ronnot'tpemul{aBaHe Hair creHrre cneA
npunoxeHrre MepKu u4e cie Haitann or 1 31,!)!\f/m2K na 0,215 !V/lnZK.

Mn;rxa 3a eHeproenec:mnar{e 132: llognrllna Ha Aorpanra

Mnprara ga noAMf,Ha Hijl AorpaMa BtinoqBa:
- noAMHHa ra 3i32 53 rn2 srapa AorpaMa ci HoBa PV'C nermmepHa, ctc,crblriJtonaKet'24 uu c eAHo EtytcoKo
eneprulixo crbKno' c roe(uquex'r Ha roflnonpeMfiHaBaHe 1l ,40 \Ar/m2K
- noAMRHa Ua 6i,7,4 miil rtreTanma Bp€rTd rc lvry'l,rvrxueaa Bparer c fip€KbcHgT TeFrMOtr,rOCT C rOe$nquex'r xa
ronnonpeMllHaBaHe 1,'iz(.)r lffr'nn2l(, o Koero Lqe ce Haineflf,T lonnflHpttrre saryEin o.r lonnonpeM[HaBaHe ]l
nOCTbnBaHeTO Ha (ryAlilll.lylfl Bl'l{ueH Blr31{rfK B CrpaflaTa.
- 3aMa$Ka oKono npoSopl,{n1e, {ion4ncaarnll u liroHTl4llaHe HiE :rbl'peuHrrt !! Bbtxuil-n4 noAnpo3opeqsn nepB€t3.

Mnpra ga eneprocnectjnBaHo l3i3: Tonlcr,rtoflHpane Ha noJq
Mnprara BKnpqBa il3n$llHefi nero Ha:

Tonnonsonaqvtt o't' llif'Si c /te6enuxer tli rnu c roeSnqnenr r{a ronflonpoBoAt.tocrr A = 0,031 WmlK rro
TaBaHHre Ha B cyrepeHil o nnoq 95,9 t'l:il. [3 rirs]r MnpKa ce npeABtaxgp yt ronnom3rcJftaqrtnra Ha npynr]xaqxre
cTelHu Ha cyrepeHer rpaHil4qeu{u 0 B'bHuetH rBbS/lyx (qoxtna), - 10 u2 c E}b}iluH;a ]'Onlnolt3onaq}tfi c eKcrpyAnpaFt
nonl,lcrHpon XP{i c; 4e€i,emnna 100 uu n Kcrrel$llqnerfr Ha 'rofirnonpoBoltHo,GT He flr)-}}r4coK or A = 0,03 W/mK.
Taxa cne4 lt3nbJlHeHl4e'To Hfi TerBH unpxer lroe(uqueHTbr Ha ron,nonpcltMuHaBiaHe Hia noAa qe ce nqAcropu or
0,55 Wm2K Ha 0,211 Wlhn:2fil u u{e AonplrHerce sa HauannBeHe Ha ronfluFtHl4r'e::lary6'n npee o/repeHa Ha
crpaAaTa.

Mn;era sa enepro$necrnBaHe 134: Tonncr,rnonrpaHe Ha norptitB



Mnprala ga noKlore, nFf retnau4.q,a:

-,Qeuonrax Ha orapa t4 ;qocraBxa n MoHr?tl:NK Hia HoBa L'l--.nauapnxa c
- f'lonarane ronfiorconaUtrfi Ha,q oKaqeH TifiBaH B crTCFTt'to gflrn(
4e6ennna X 00 nnnr c roc{1. ila TonnonpoBoAHrccr A =, 0,035 V\//nr?K
- flonarale ronflousonaqiln Bbpy' TaBaHi:l(ifi:ara nnoqa Ha
or lloulequ or MnHepa,nma Bara c 4e6ennma 100 mnr c Kioe(p. Ha
HanpaBa AbpBeHa noKpt4tBH€t KoI{CTpyKqyltjf, ,

Mnpxara Ue noAo€iphloe(pr,tqraenrbt' Ha ronnonpeMuuaEaHe
il u.le AonpuHecc! sa HaiilaneBaHe Ha Tonr'11,,il{Hrre sarySu npe3 Herc.

Karo crnrlcraaqll OMIP -.noAMf,ltit Ha flaMapuHa no gop.oloBe,

xt4Apor4sonaquf, Ha BcytrrtKl4 lMnoBe noKpl4Ert/t.

IpyUit C: Enepnocpe$rntaaqu Mepxlt nto crcreu]t4 ." t
oro.nneHne, orurailAafi H, B4oHtflna qht, Ei,l'B r ocaerfre n{e
Mnpra 3a eneprccnec[]RnaHe 0ll ]lrrpra;lugaHe Ha Koron]ta
BeHTnnaqnoHHa uHcTatnfl ultq
Onucanue Ha Mflpfilara:
. Hoforesxe Ha npoem 0a KCDTefiHa LleHfllraL.na l{a rag ;

. Hanpaea na aeaprnfixa BeHrurraq[n, cutftlitflugaquf, ]t ooBernexue

. ,Qcrraaxa u MoHTiiDK ltat KolilAeFEeH KoTen Ha ra3. (cnpllto
go'l 1 1 o/o, nopa.qH KoHAe Hi] (pexyrrepaqranr) na marope n HTe rins)Be ;

. horpa4gane na rpr6xi:lra pasBo;lKa B fiorenHoro

. floc"raBKa H MoHTax Hit Eo/lop?3npeAer'n/t-refleH u

.,Qocraera r MoHTiax HilL pr6li11gy;1141'eneH c'hn, UltpxyfiauoHHl't t'totunil,

. lzl$rorBRxe Ha npoeKT itil RtrptiruJ]to oron,nilTenHa vtHct'anaqt,tF Ha
BeHTnnaquf Ha :tpHTenHaTia gajra;
. ,Qoctaara n MoHTi:Dr( Hit oToflfiildlfonHt4 n3]na u Bb3IlyxoBOAu no
. horpaxa4aHe Ha BeHTvtnalluotilHa t,rHcri!1fl:lqutf, "

. nQocraexa u MoHTI:DK Ha, r.,tepHa'rprr6a, T[t]l5a rc SJly[rt]tHt4rBB{t tt toxKa
o6eeeuagyururefi n, $nTunrul r KoHcyMarnutr;

Mnpra ga eHeprccnec'TtnnaHe 02: Brrero4qar'le na
Crrr{eGTByBaqara en. H HCiTAnAtqhf,

Mnprara BKnpqBa:
1. lzlsrpa44ane Ha HoBEr rcctslln4t'enHa n c[noBia en. ltHcranaqfif ,

3aMeHeHu c eneprnfrxo e(Denrnnnn, a nilteHHo : flpoxexr,opl,tre t"iln
MolrupaHu I cnop'rHara gala HoBr4 c LErO 80\/V npoMl4t.lneHll
cBeroAHoAHl4 LEID "nyprm" l'{li cr,rc ctrorB€ft4iara no -Fil4ct(€l MlotrlHogr.
- nogo6pneaHe ocBeremoclra BbB sanalat m o6npxeaulnre
- naA 3 nbru no,4rrrbr )ti[4tac,]r Hit naMnnre
- H8:M?J1€H3 KOHOyMaqUtfit HA eneKrpoeHeprile ito 50ol['
- H€;MOllf,B? Ce TeMnepitnrypatTa HaTRnOTo npeMaxBAHe Hia

- Bcuqrm cBernore:xHr4llclcKu nafraMerplt t{iilt ocnerurenn ce
naG'oparopHF.
2. lzlsrpil(AaHe Ha rMbn Hmesi:u{!rn{:1, 3agenlmrenHa, rene$oxua u

Mn;rra Ba eHeprocnecrnBaHe Oil: GonaLprrra oficreMa sa S|FB
Mnprara arnovaa:Mnpxiiara BKno\.tFa MoHTat( xa 5 6po:r BKyl/MHo
e$exruana nnoq 12 miil t,t t$6o4 K.fl,Q, n;::rrruerBeryau{H 136,47
c[creMara ga 6uro'Eo riopeulio BoAocHa6,tlrrtgale c 3!i % cnp,qllo
BoAa B CrpaAara.

0,7'cltrrt (i il nnou{ 1118 u2
rnn 1l) - 1539 u2 or Mr,tHepanHa Bara c

Hanpana fira or€lqen TaBaH "KHa,/S" .

norufeLqetrn4n (noKpr,rB run2) - 579 u2
A = 0,035 WlmZR n

noKpr4Fra cn i3,57 Wm2K Ha 0,23 Wm2K

cbopbxeHurt t4

ma r{runurnalcryg r no cilergMrre 3a

H B'bTIrer||HATa OTOnn$T$nHa l|

e cl e ic no-Bl4coKa eQ{lKTt4BHoffi -

KOneKTO,p,

u KoFrcyMaTnBH;

Kpbrfl 3a o"ronrneHHe u npoeKr 3a

apMarypa, atsroMaTlrqHil

OCBETNEHNo H O6HOBRBAHE HA

cbu4ec;TEry'B3lu{l4Te ocBeTurenu 6t4ar
C)K$BtaqHt4 naMnn 400 V1/.

rior-r Belr4noHanHu nyu.,naunu T8
peSyrlT€rt1' o'r noAMnHaTa ce oqaKBa:

ropbMqreH€)

c np|or0Kon oT t43nl4TBaTe^nHa

t4hlrcTanaqull

CJlbr{eBH KOneKTOpl,l C O6Ula

, c Kon'ro iroixe.qa ce noAnoMo[He
6ao0eto norpe6neHile Ha ronna



6.2. TEXHI,IKO.I'IKOHOIIHI{ECK}I NAPAftTETPU HA MEPI(IITE 3A EHEPru$NEC]rRBAHE

Tonn[HHo xoon]rgaHe Ha
gLHult{[ cteHn

TonngiHHo rgonnoaHe Ha

BblD€Ufi' CTgHtr

TonI|}lHHo I'lgontpaHg Ha

nOXplriB

TonnlHHo rconrpaHe Ha
noa

noAMrHa Ha npffopr+l ra

Bpar!l



EHeprocnecrrBaql
npr reHoptrpaHoro

Ha ronnlrHa. oronner{re
tr seHTynaLM9,

EHgprOCflOCHBaqx

Ha cryA. Oxna(AaHe,

EHepfocngcriEaqlr
MgP|(x 3a nOAMtHa HA

noMnx. BEHflfiaTopx !l
apyM sneMoHrH flpl4

roHep[paH€To Ha
ronnHHa h/tr'l|1 cryA

EHeprocnecrqBau.F
MepM sa noAoopgBaHe

Ha oHepilfiHt,l'€
xaparrgphcnM Ha
rpboHa Mporc 3a

rpaHcnopTrpaHa Ha
ronnoHocfiTen fop€qa

Bora $,/Hnt1 Ha



Mepnr noq4cr$rrf€ 3a
rsraop6aH€,

caicr€|ailTa 3a
aBmrafrtq{4d, to}fipon

Ha nap€l€lpl't I
Ha6nqAc{'ra Ra roruro x

cryaoo{eqAnrafiEfo,
rcrro uerrTl,ilolorrll'

Ha €H€pnrr



CIIECTEH}I

EHeprocnecrnBaqr
Mepxt1 no cycreMa?a 3a

RTR

EHeprocfiogrssaqn
M6p(n 3a

onon3oTBopf,Bahe Ha

eHoprug ot
Bb306HO8reMX

x3TOcH|1r.{r4

EHEprccnosrRaau.y
MSprM no cilcreMrTe 3a

OCBETNSHtrE

EHepro€nocrnBalllt.l
MApM 3a nqaMrHa Ha

ovftoaviypaAy'nlt nyi
oorc o6opyAgaHe,

norp€6i6€u{,t et{€piln

6



€i. ElffIl, H3B}PUHn OECIIEgBAHETO

cPolil{,A I Pq$4.ltr/[$l
oTrurlvE/siE I Eil4clrrcq

l--:i;trLi:=_r6'rTFi*:-::

oE|4o roAnurHo
CflECT'BAHE HA
EHEPffi C'IEA

TNbNHEHIIE HA
ECXqKU EC$ OT

}I3EPAH14' NAIET

&b;

llirfl rq flroprosocrff1lnnrrr r3nor|.aiHn npr
x3{rGfitH{tta Hr cpottt Hr crflryttylaHa rr

HEMhE

3r4A gHeproltocl,lf$rl ,rgsirrofl
naee/Nmi

roHrn(Wlr

,A3YT

IHSEIOEO rOsrlBO

1rcn 'EWAI
rPoMttulIEH rAsbon
lPHPOtrEH T,!(} 0.o€
)brnhu.lA

IilEIN

lP\trh(wt@)
'onnl4HHA EHEPfl,ttl o


