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Резюме 

Този документ представя накратко информация за текущото състояние на десет различни по възраст, 

размер, вид и географско разположение многофамилни сгради в пет пилотни държави. За всяка от тях 

тях се предлагат мерки за обновяване, разделени в две големи групи: (а) намаляване на 

потреблението на енергия и (б) въвеждане на възобновяеми източници. Повечето от мерките могат 

да бъдат предложени за всички сгради, с леки вариации поради различия в тяхното текущо състояние 

(например сградна обвивка и отоплителна система) и климат. Някои от тях са приложими само за една 

сграда или няколко от тях. 

В началото е даден и описан подробен подход и методология, използвани в този документ. Той е 

предназначен да се използва като насока за стъпки за обновяване на десетте сгради, обхванати от 

него. Този документ не е нито предварителен, нито подробен енергиен одит, като предназначението 

му е да се използва от сдружения на собственици, служители на общини, енергийни мениджъри в 

комунални компании, като затова трябва да бъде лесно разбираем за хора без специализирана 

квалификация. Поради това той не съдържа подробни технически описания на системите, а кратка 

информация за мерките и прогнозните спестявания на енергия и пари (ако е възможно). За всяка 

сграда е дадена обзорна таблица, съдържаща наличните данни за всички предложени мерки, така че 

всеки (включително живущите) може да има представа за предложените мерки и спестявания. 
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1. Въведение 

Наличието на енергия на достъпна цена е ключов фактор за постигане на социално-икономическо 

развитие. От друга страна производството и потреблението на енергия оказва значително негативно 

влияние върху околната среда, което се изразява в замърсяване на въздуха на местно равнище и води 

до глобално затопляне и изменение на климата. Устойчивото развитие, което осигурява сигурност на 

енергийните доставки, като същевременно намалява отрицателното влияние върху околната среда, е 

глобално предизвикателство. 

Различните видове сгради потребяват голямо количество енергия, което от друга страна предлага и 

възможности за големи икономии на енергия. По тази причина енергийната ефективност в сградите е 

станала приоритет в обществения сектор и е довела до значителни икономии на енергия и парични 

средства. В последно време енергийната ефективност в сградния сектор, както при еднофамилните 

къщи, така и в многофамилните жилищни сгради, също привлича интереса на собствениците на 

жилища, обитателите, фирмите за комунални услуги и инвеститорите. 

Наред с другото, ползите от повишената енергийна ефективност на сградите са намаленото 

замърсяване и глобалното затопляне. Важно е обаче да се подчертае, че енергийната ефективност не 

може да се разглежда само чрез намаляване на потреблението на енергия. Такова намаляване винаги 

включва определени недостатъци, напр. неадекватна вътрешна температура или неподходящо 

осветление, докато ефективността означава поддържане на оптимална вътрешна температура, 

вътрешен климат и нива на осветление чрез използване на по-малко енергия. 

Фигура 1. По-широки ползи от енергийноефективните подобрения (IEA, 2014) 
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От повишената енергийна ефективност има множество ползи в зависимост от вида на интервенцията. 

Те могат да бъдат: 

• намаляване на тежестта на разходите върху домакинствата при повишаване на цените на 

енергията; 

• повишаване на енергийната сигурност; 

• намаляване на инвестициите, необходими за доставената енергия; 

• намаляване на местното замърсяване на въздуха и на емисиите, свързани с промените на 

климата на глобално равнище; 

• разширяване на заетостта на неквалифицирана и квалифицирана работна ръка; 

• намаляване на разходите за енергия в националните и общинските бюджети;  

• подобряване на икономическата конкурентоспособност. 

Интервенциите в енергийна ефективност на сградния сектор могат да доведат до значителни 

подобрения в условията на живот чрез намаляване на разходите за енергия и на въглеродните 

емисии. Интервенциите при индивидуалните сгради зависят в голяма степен от размера и формата на 

сградата, материала на сградната обвивка, строителните технологии, местоположението и навиците 

на обитателите (всички могат да варират в значителна степен), което прави общата класификация на 

мерките и анализа им сравнително трудни. При многофамилните жилищни сгради обаче определени 

типове, които могат да се използват и които правят анализа на мерките за енергийна ефективност като 

цяло по-лесен. 

1.1. Мерки за енергийна ефективност 

В енергийните обследвания и консултации могат да се предлагат различни мерки за енергийна 

ефективност в зависимост от типа сграда и годината на построяване, както и от текущото й състояние 

и броя на обитателите. Мерките варират от прости и евтини до сложни и (често) скъпи, които 

допринасят за дълбоко енергийно обновяване. Те са насочени към няколко основни категории: 

• законодателни и поведенчески мерки; 

• сградна обвивка; 

• отоплителна система; 

• производство на топла вода за битови нужди; 

• потребление на електроенергия. 

Някои от тези мерки могат сравнително лесно да бъдат предложени и изпълнени в повечето сгради 

(напр. топлоизолация на стените или смяна на дограмата), докато други изискват значителни 

инвестиции и детайлен анализ (напр. въвеждане на термопомпи за отопление, охлаждане или 

производство на топла вода за битови нужди). Намирането на оптималния пакет от мерки, които да 

се предложат за определена сграда, може да бъде сложна задача, която често включва не само 

инженерни, но и правни и поведенчески аспекти. 
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Фигуара 2 – Схематично представяне на възможни мерки за приложение в една сграда (ImgBin, 2018) 

 

В някои случаи, при правилна комбинация на мерките, потреблението на енергия може да бъде 

намалено значително и дори малкото количество енергия, необходимо за сградата, може да се 

задоволи до много голяма степен от възобновяеми източници, включително от източници на самото 

място или в близост до него. Това би направило сградата „почти нулево енергийна”, което означава, 

че сградата е с изключително високи енергийни характеристики. 

Важно е да се има предвид, че енергийните характеристики също зависят от вида на топлогенератора 

и разпределителната система. Това е особено вярно за сгради, в които между апартаментите се 

използват различни източници на топлина (например топлофикация, електрическа енергия и 

природен газ). Компонентите на отоплителната система (например котли, клапани, циркулационни 

помпи) се подлагат на по-кратки цикли на ремонт или пълна промяна. 

Таблица 1 – Предложени мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

Група мерки Сложност Основни ефекти и ползи 

Поведенчески и 
законодателни 

Прости Парични и енергийни спестявания 

Сградна обвивка Прости до умерено сложни 

Подобрен топлинен комфорт, парични и 
енергийни спестявания, подобрен 
комфорт и качество на живот, по-висока 
стойност на недвижимите имоти  Производство на 

топла вода за битови 
нужди 

Сравнително сложни 
Подобрен комфорт на обитаване, 
парични и енергийни спестявания  

Отоплителна 
система 

Умерено сложни до сложни  
Подобрен топлинен комфорт и качество 
на живот, намаляване на замърсяването, 
по-висока стойност на недвижимите 
имоти 

Електрически 
системи  

Прости до сложни 
Парични и енергийни спестявания, 
подобрено равнище на контрола на 
потреблението на енергия 

Супер изолация 
Соларен колектор 
(незадължителен) 

Троен стъклопакет 
 

Двойно нискоемиси-онно стъкло 

Входящ 
въздух Изходящ 

въздух 

Изходящ 
въздух 

Входящ 

въздух 

Нов вход 
за въздух 

Извличане на мръсния въздух 

Топлообменник с кръстосан поток (вентилацонна 
система с рекуперация на топлината) 

Подземна термопомпа 
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При сградите, свързани със системата на топлофикация, преминаването от отчитане на площ към 

отчитане на фактическо потребление, е една от специфичните (и желани) мерки. Тази мярка не изиска 

задължително промени в сградите, но все пак води до промени в поведението на обитателите. Тя ще 

подобри енергийната ефективност, тъй като потребителят ще е отговорен за разумното потребление 

на енергия. 

1.2. Цел на документа 

Целта на този документ е да се използва като насока за обновяване и повишаване на енергийната 

ефективност на десет многожилищни жилищни сгради в пет пилотни държави. Всяка пилотна страна 

е избрала две сгради по свое усмотрение. Важно е да се спомене, че този документ не представлява 

никаква форма на енергиен одит, нито предварителен, нито подробен. 

Целта на този документ е да анализира всички възможни мерки, водещи до повишаване на 

енергийната ефективност. Мерките се определят за всяка сграда поотделно, като се има предвид 

текущото състояние на сградата. За всяка сграда е дадена следната информация: 

• Основна информация за сградата: местоположение, брой апартаменти и обитатели. 

• Описание на текущото състояние и състоянието на обвивката на сградата, системите за 

отопление и БГВ. 

• Информация за система за фактуриране за отопление, БГВ и електричество. 

• Описание на предложените мерки за енергийна ефективност с прогнозни количества 

материали и работа, необходими за изпълнение, и възможни спестявания на енергия и пари. 

• Преглед на мерките и спестяванията на енергия и финансови средства, с цел да се даде 

възможност за създаване на сценарии. 

Първата част на този документ съдържа описание на методологията и подхода за изчисляване на 

спестяванията за всяка предложена мярка. Той предоставя подробности относно ограниченията, 

оценките и възможните опростявания при изчисленията.  

Втората част съдържа гореспоменатата информация за десетте сгради в пет пилотни страни, както и 

прегледни таблици със спестявания, необходими за разработването на сценарии. 
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2. Подход и методология 

Десетте сгради в пет пилотни държави бяха посетени, за да се получат всички данни, необходими за 

съставяне на пътни карти за тяхното обновяване. Част от информацията е събрана и подготвена от 

местните партньори, а посещенията предоставят (допълнителна) полезна информация за изчисляване 

на топлинните нужди и загуби. 

Методологията, използвана в този документ, е разработена по време на подробни енергийни одити 

на повече от 150 многожилищни жилищни сгради с приблизително 170 000 м2 отоплително 

пространство и предварителни енергийни одити на около 2 700 многожилищни жилищни сгради с 

приблизително 2,9 милиона м2 отоплителна площ, обхващаща всички видове сгради, построени през 

последните 130 години. Целта на подробностите, изброени по-долу, е да дадат представа за това как 

се правят изчисленията и какви приближения, пренебрегвания и опростявания са използвани за 

оценка на възможните спестявания. 

2.1. Сгради 

Отопляемата площ (м2) при всички изчисления се счита за площта, предназначена за използване, но 

реално не се използва цялата. За да илюстрирате това, помислете за апартамент, който има две стаи, 

предназначени за използване, а жителите използват само една стая през отоплителния сезон, за да 

намалят разходите за отопление. За изчисляване на нуждите, загубите, спестяванията и инвестициите 

площта на целия апартамент се счита за отопляема площ. Също така счита, че всички апартаменти в 

сградите се използват активно, т.е. няма свободни апартаменти. 

Някои специфични аспекти на сградната обвивка са пренебрегнати. Така например се пренебрегва 

дали сградата има само няколко затворени балкона и повечето са такива. В този случай не е възможно 

да се разбере какви са причините за тяхното затваряне (напр. дали се използват като зимна градина 

или спалня, тъй като тези две имат съществено различни параметри на изчисление), или вида на 

материала, използван за затварянето им (напр. тухлени блокове, панели). Освен това балконите и 

терасите в повечето случаи изобщо не са предназначени за отопляемо пространство. 

Частите от различни видове прозорци (например дърво, PVC, стомана) са оценени във всички случаи, 

когато е било невъзможно или непрактично да се получат точните числа. Влизането в такива 

подробности би увеличило незначително точността, но значително ще увеличи времето за 

изчисление и анализ. Изключения са случаите, когато партньорите предоставят пълен подробен 

списък на всички прозорци. 

Общите помещения се считат за отопляеми помещения, което се потвърждава от радиаторите, 

монтирани в някои от анализираните сгради. Следователно всички мерки се предлагат и за тези 

пространства, напр. смяна на прозорци и врати. 

Проектната вътрешна температура за апартаменти се счита за 20 °C, а за общите пространства 15 °C. 

Когато е възможно, наличните национални типологии за жилищни сгради са използвани за 

контролиране на изчислените енергийни потребления чрез сравняване на изчислените стойности с 

тези, изброени в типологиите за същия тип и възраст на сграда. 
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2.2. Изчисления 

За изчисляване на топлинните нужди, печалби и загуби в текущо състояние и след прилагане на всяка 

мярка върху сградната обвивка е използван специализиран софтуер KI Expert. Входящите климатични 

данни, използвани в софтуера, са или предоставени от местните партньори, или са изтеглени от 

налични източници в интернет. 

Взема се предвид само естествена вентилация, напр. редовно отваряне на прозорци и врати за обмен 

на застоял с чист въздух. Не е взета предвид принудителна вентилация, осигурена от специфични 

системи. 

Отчитат се само изчислените топлина и консумация, а не действителните. Например, ако 

изчислението покаже, че 50 000 kWh са достатъчни за поддържане на проектната вътрешна 

температура в текущото състояние, това се приема за базова линия, а не действителната консумация 

на енергия, отчетена от жителите, която може да бъде по-висока или по-ниска. След това оценката на 

мерките по отношение на енергия и пари се прави чрез сравнение с базовата линия. По този начин се 

избягват изкривявания по отношение на потреблението на енергия, причинено от поведението на 

жителите. 

Цените на енергията и горивата са предоставени от пилоти по време на посещения и поради това се 

считат за точни към момента на публикуване на този документ. 

Някои от анализираните сгради са свързани към топлофикационна система и фактурирането е на 

базата на отопляемата площ, т.е. евро/м2. В такива случаи няма пряка връзка между единичната цена 

на енергията (евро/kWh) и общата сума, която трябва да се плати за отопление. От друга страна се 

приема, че вътрешната температура в сградата се постига и поддържа през отоплителния сезон. 

Следователно единичната енергийна цена се изчислява като се раздели общата годишна сума на 

всички сметки за всички апартаменти в сградите (в евро) на топлината, необходима за поддържане на 

вътрешната температура в текущо състояние (т.е. първична енергия, в kWh). По този начин единичната 

цена на топлинната енергия в евро/kWh се определя и използва за изчисляване на финансовите 

спестявания. 

Годишната енергия, необходима за подгряване на битова гореща вода, обикновено се изчислява, като 

се вземе предвид годишното потребление на топла вода (m3/година), температурата на горещата 

вода (°C), топлинния капацитет на водата и плътността. Въпреки това, потреблението между сградите 

може да варира значително в зависимост от навиците на обитателите и оборудването в баните. Тя 

може да бъде от 30 до 90 литра на човек на ден или между 0,5 и 3 литра на м2 на ден. От друга страна, 

температурата на топлата вода варира между 40 и 85 °C. Следователно необходимата топлина за 

приготвяне на битова гореща вода се изчислява по опростен начин, като се умножи отоплителната 

площ (в м2) със специфичната стойност от 16 kWh/м2. Тази стойност представлява средната 

специфична консумация, определена чрез подробни енергийни обследвания на жилищните сгради. 

Електрическата енергия, необходима за осветителната система Qel (kWh/година) се изчислява като: 

 
=el
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където n е броят на електрическите крушки, P (W) електрическата мощност на една крушка и t 

(h/година) годишното време на използване на крушки. Ако се използват няколко вида крушки, общата 

консумация е сума от консумацията за всеки тип. 

2.3. Инвестиция 

Важно е да споменем, че точната инвестиция за определени мерки може да се определи само след 

задълбочено изследване на текущото състояние и състоянието на сградата. Това трябва да бъде 

направено преди започване на каквито и да било ремонтни работи и може да се извършва само от 

сертифицирани и оторизирани фирми. Това включва разработване на подробна документация за 

реконструкция, включително (но не само) основен проект, чертежи, скици и планове, подробна 

количествено-стойностна сметка и друга нетехническа (например административна) документация. 

Следователно, спецификацията на материалите и продуктите, дадена в този документ, може да се 

разглежда само като насока и за индикативни цели. 

Това важи особено за предлаганите мерки за инсталиране на слънчеви панели за битова топла вода 

и фотоволтаици, както и за смяна на цялата отоплителна система в сградите. Инвестицията за такива 

сложни мерки зависи от много фактори, някои от които зависят от местните закони или технически 

разпоредби, докато други от вътрешната конфигурация на сградата. Тя трябва да се оценява само от 

лицензирани професионалисти, които познават и разбират местния пазар, и то само след като 

подробният проект вече е разработен. Такъв подход осигурява по-точна оценка на инвестицията във 

всеки един момент, което е особено важно предвид текущите значителни колебания в цените на 

материалите и работната сила. 

2.4. Мерки за намаляване потреблението на енергия 

Тези мерки са насочени към намаляване на потреблението на енергия, използвана за отопление на 

жилищно пространство и електрическа енергия, използвана за приготвяне на битова гореща вода 

(където е приложимо), осветление, домакински уреди и други процеси/дейности. Повечето от 

мерките в тази група се прилагат към обвивката на сградата, намалявайки топлинните загуби (през 

зимата) или печалбите (през лятото), а тяхното изпълнение е сравнително сложно. 

Спестяванията на енергия за мерки върху сградната обвивка се изчисляват като: 

saving in energy = Qcurrent – Qafter measure 

където Qcurrent (in kWh/година) е топлина, необходима за поддържане на топлинен комфорт в сградата, 

и Qafter measure (in kWh/година) е необходима топлина след прилагане на определена мярка. 

Финансовите спестявания се изчисляват просто чрез умножаване на спестяванията на енергия с 

цената на енергията. 

saving in money = saving in energy × unit price of energy 

Прилагането на всяка мярка води до определени спестявания, докато чрез тяхното комбиниране 

може да се постигне по-голяма икономия. В този случай, предложените мерки са топлоизолация на 

външни стени, топлоизолация на таван/покрив, смяна на външни врати и прозорци и топлоизолация 

на таван на мазето (където е приложимо). Всички изчисления се извършват в съответствие с ISO 13790, 

който е заменен с ISO 52016-1 през 2017 г. 
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Подобен подход се използва и за мерки по отношение на потреблението на електрическа енергия. 

Спестяването на енергия, постигнато чрез прилагане на мярката, се изчислява като разлика между 

текущото състояние на потребление и състоянието след прилагане на мярката. 

saving in energy = Qel – QLED 

Тук, Qel (in kWh/година) е електрическата енергия, консумирана в момента от осветителните 

устройства в сградата, а QLED (in kWh/година) е необходима електрическа енергия след смяна на 

всички съществуващи крушки с LED. 

След това финансовите спестявания се изчисляват чрез умножаване на спестяванията на енергия по 

единичната цена на електрическата енергия. 

saving in money = saving in energy × unit price of electrical energy 

Предложената замяна на конвенционалните крушки с нажежаема жичка са LED, с подобни светлинни 

характеристики. Понастоящем в сградите е инсталирана комбинация от електрически крушки с 

различни мощности, но е достатъчно точна, за да се прецени, че средната мощност е 75 W. Това може 

да бъде заменено с 10 W LED крушка, 1200 lми подходяща цветова температура (напр. 2700 K, топло 

бяло). При осветлението спестяването е пряко следствие от намалената мощност на крушките 

(режимът на използване не се променя). 

Предложената мярка за електрически бойлери (където е приложимо) е да се монтират нагреватели с 

технология с два резервоара и за предпочитане интелигентно управление. Поради постоянното 

наблюдение на потока и температурата на водата, както и намалената електрическа мощност на 

нагревателя (обикновено 1,5 kW вместо обичайните 2,0 kW), той теоретично може да намали 

консумацията на енергия с до 25%. В действителност обаче спестяванията са приблизително 10%. 

Въпреки че тази мярка е лесна за изпълнение (това е проста смяна на бойлер), не е известно дали 

някой от тези нагреватели са вече инсталирани и дали жителите са готови да направят тази промяна. 

Поради високата цена на такива бойлери (от 200 до 350 евро, в зависимост от капацитета) и 

относително ниските спестявания, тази мярка не се анализира. 

Всички мерки по отношение на отоплителната система водят до спестяване на енергия чрез 

повишаване на ефективността на системата или нейните компоненти. Чрез инсталиране на нови 

радиатори, тръбопроводи, регулиращи вентили и циркулационни помпи ефективността на цялата 

система може да се увеличи до 15%, но средно е около 10%. Всъщност смяната на всеки компонент 

повишава ефективността до известна степен. Въпреки това, за да се знае точно кой компонент трябва 

да бъде сменен или заменен, трябва да се направи подробен преглед на отоплителната система на 

сградата. Ако една сграда е свързана към топлофикационна система, могат да бъдат предложени само 

ограничен брой мерки, тъй като ключовите (например мерки за котли, горелки, помпи, балансиране 

и др.) са отговорност на топлофикационната компания, а не на жителите. 

Монтирането на термостатични вентили на радиатори обикновено може да намали консумацията на 

енергия с 5%, тъй като няма да има прегряване на жилищното пространство и всяка стая ще се затопли 

до подходящата температура. 

Една от мерките, които могат да доведат до спестяване на енергия за сгради, свързани към 

топлофикационната система, е преминаването от таксуване за отопляема площ (евро/м2) към 

фактуриране за действителна консумация на топлинна енергия (евро/kWh). Спестяването се постига, 
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защото потребителите ще се грижат за консумацията на енергия, като по този начин ще намалят, 

например, ненужното отваряне на прозорци или други действия, водещи до загуба на енергия. Смята 

се, че спестяването на енергия може да бъде до 10%. 

При домакинските уреди спестяването е резултат от въвеждането на по-ефективни устройства 

(например индукционна вместо конвенционална електрическа печка). Въпреки това е изключително 

трудно да се обмисли тази мярка без подробни познания за използваните в момента домакински 

уреди, напр. какъв брой, видове и видове се използват, каква е тяхната възраст и режим на 

използване. Разумно е да се предположи, че живущите вече са сменили част от уредите с ефективни, 

а останалите ще бъдат подменени в близко бъдеще. Като цяло съвременните високоефективни 

домакински уреди са скъпи, а спестяванията, които предлагат, са в най-добрия случай умерени. 

Следователно, осъществимостта на тази мярка трябва да бъде внимателно анализирана, преди да се 

предложи. Поради всички посочени причини, тази мярка не се предлага или разглежда в този 

документ. 

Една от мерките, които също могат да доведат до намалено потребление на енергия, е обучението на 

жителите. По този начин те могат да се научат как правилно да използват енергията и как да променят 

навиците си или да ги коригират, за да съответстват на реалното състояние на сградата. Трудно е да 

се оцени спестяванията в този случай, тъй като е много субективна и зависима от много фактори. Като 

цяло, по-голямата сграда означава по-голяма икономия, въпреки че спестяването е трудно 

постижимо. Обикновено то е до 10% в необновени сгради и до 2% в напълно реновирани сгради. 

Инвестициите също зависят от много фактори, включително формата и продължителността на 

обучението, броя на обучаемите и обучителите. 

2.5. Мерки за въвеждане на възобновяеми енергийни източници 

За приготвяне на битова гореща вода (БГВ) като базова стойност е използвана препоръчителната 

средна стойност от 16 kWh/м2 годишно. Възможните спестявания, постижими чрез инсталиране на 

слънчеви колектори, се изчисляват, като се вземе предвид средната инсолация в местоположението 

на сградите. Предполага се, че колекторите ще бъдат монтирани на покрива, наклонени под 

оптимални ъгли, а тръбопроводната система и котлите ще бъдат разположени на подходящи и удобни 

места в сградата. Цялото количество енергия, получено чрез използване на колектори, се счита за 

спестена енергия, а финансовото спестяване се изчислява чрез умножаване на това количество 

енергия по нейната единична цена. В някои случаи изчисленията показват, че е възможно да се 

подгрее повече битова гореща вода от слънчеви панели, отколкото е необходимо в текущото 

състояние (т.е. изчислено като изходно ниво). Такъв е случаят, ако има достатъчно покривна площ за 

панели и ако инсолацията е достатъчно интензивна. 

По отношение на електрическата енергия е предложено инсталирането на фотоволтаични (PV) панели 

на покрива на сградата. Важно е да се спомене, че спестяването се изчислява въз основа на наличната 

инсолация на мястото на сградата и средните стойности на ефективността на такива системи. 

Спестяването, постижимо чрез тази мярка, е просто количеството електрическа енергия, което е 

възможно да се произведе на обекта на сградата. Няма подробности относно това какво да се прави 

с енергията, произведена на място. Причината за това е различното законодателство във всяка 

пилотна страна, що се отнася до производството на електрическа енергия чрез PV. Тази енергия може 

да се съхранява в батерии и да се използва при необходимост, да се продава изцяло на пазара или да 
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се използва в комбинация с нетно измерване. Това зависи от няколко фактора и това решение трябва 

и може да бъде взето само след внимателно разглеждане на законодателството и техническите 

аспекти за всяка сграда поотделно. Въпреки това, за да се даде финансова стойност на тези 

спестявания, те се умножават с текущата цена на електрическата енергия. 

Важно е да се спомене, че на покрива на сградата трябва да се монтират както слънчеви колектори, 

така и фотоволтаични панели. В случай, че има достатъчно място на покрива за монтиране и на двете, 

приоритет се дава на колекторите (в количество, което е достатъчно за покриване на нуждите от 

битова гореща вода), а останалите покривни площи са предназначени за използване за 

фотоволтаични панели. Въпреки това, в случай, че няма достатъчно място за инсталиране и на двете, 

инвеститорът(ите) трябва да вземат решение какво да се инсталира. 

2.6. Комбиниране на мерки за енергийна ефективност 

Всяка мярка изисква инвестиране и дава спестявания на енергия и пари. Възможно е обаче да се 

комбинират няколко мерки за постигане на още по-големи спестявания. Например, разумно е 

едновременното изпълнение на всички мерки за обвивката на сградата да се комбинират, тоест 

едновременно да се изолират стени, покрив и таван на мазето и да се подменят прозорци и врати. По 

този начин значително се подобрява състоянието на сградата. Разбира се, инвестициите в такива 

случаи могат да бъдат значително по-високи. 

Тази комбинация от мерки може да се счита за сценарий и може да съдържа две или повече мерки. 

Възможно е да се направят няколко сценария за всяка сграда, които често умишлено да имат доста 

различни резултати. За по-добро разбиране на сценариите може да бъде полезен преглед, даден в 

таблица 2. 

Таблица 2 – Сценарии за прилагане на мерки за енергийна ефективност 

Мярка 
Инвестиция 

Икономии 
на 

топлинна 
енергия 

Икономии 
на електро-

енергия 

Спестени 
разходи за 
топлинна 
енергия 

Спестени 
разходи за 
електро-
енергия 

Кратък 
срок на 

възвращае
мост 

евро kWh/год. kWh/год. евро/год. евро/год. години 

Мярка 1 I1 HESe1 EESe1 HESm1 EESm1 SPP1 

Мярка 2 I2 HESe2 EESe2 HESm2 EESm2 SPP2 

Мярка 3 I3 HESe3 EESe3 HESm3 EESm3 SPP3 

СУМА I HESe EESe HESm EESm SPP 

 

Краткия период на изплащане (SPP) за сценарий, който включва мярка 1, мярка 2 и мярка 3 (Таблица 

2), може да се изчисли като: 

=
+

SPP
HESm EESm

I
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където I (евро) е обща инвестиция, а HESм (евро) и EESм (евро) спестявания в пари съответно за 

топлинна и електрическа енергия. Общата инвестиция е сума от инвестициите за отделни мерки, или 

= + +1 2 3I I I I  

По същия начин, икономиите на пари за топлинна и електрическа енергия се изчисляват като суми от 

съответните спестявания за отделни мерки, или 

1 2 3HESm HESm HESm HESm= + +  

1 2 3EESm EESm EESm EESm= + +  

По този начин е възможно да се комбинират мерки, фокусирани върху топлинната енергия, с тези, 

фокусирани върху електрическата енергия. Като цяло, не е необичайно различните сценарии да имат 

доста различни прости периоди на изплащане. 

Освен простия период на изплащане, има няколко други, по-усъвършенствани икономически 

индикатора, използвани за анализ на инвестициите и бъдещите парични потоци, като вътрешна 

норма на възвръщаемост (IRR) или нетна настояща стойност (NPV). Въпреки това, тъй като този 

документ не съдържа информация за инвестиции и като се има предвид, че разбирането на 

споменатите индикатори изисква знания, които повечето потребители на този документ може да 

нямат, те не се анализират. Въпреки това е силно препоръчително да ги разгледате, след като 

инвестицията е известна, т.е. след изготвяне на подробен проект за реконструкция на сградата и 

количествена сметка. По този начин е възможно напълно да се обосноват мерките или тяхната 

комбинация преди започване на реконструкцията. 

В определени случаи е необходимо да се внимава за логиката на комбинациите от мерки, включени 

в сценария. Може да се случи така, че някои мерки да изключват други. Например подмяната на 

цялата отоплителна система не е възможна да се комбинира с монтаж на термостатични вентили, тъй 

като първата включва и втората. Освен това, когато има промени в отоплителната система, трябва да 

се вземат предвид точната цена на енергията и ефективността на системата, за да се изчислят 

правилно спестяванията в сценария. Такъв е случаят, когато например се преминава от природен газ 

към пелети. 

Всички мерки за всички сгради, представени и предложени в този документ, могат да бъдат взаимно 

комбинирани във всяка подредба. Това е направено умишлено, тъй като този документ няма да се 

използва само от инженери. 

Важно е да се отбележи, че изпълнението на мерките може да включва спомагателни работи, които 

не са пряко свързани с подобрената енергийна ефективност. Пример може да бъде смяната на 

дъждовни улуци, които са в лошо състояние, които, ако останат непроменени, могат бавно да 

повредят изолираните стени поради неконтролиран воден поток по време на дъжд, което води до 

увеличени топлинни загуби и намалена енергийна ефективност. Такива спомагателни работи се 

препоръчват, но не се изискват за завършване на процеса на обновяване на обвивката на сградата. 

Поради това те често не са включени в инвестицията за мярка, а по-скоро са изброени отделно. Силно 

препоръчително е да се включат всички спомагателни работи в инвестицията, когато се обмисля всяка 

мярка за енергийна ефективност. 
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3. България 

3.1. ж.к. Славейков 1 B, Бургас 

Текущо състояние 

Снимките показват сградите в тяхното текущо състояние. 

Фигура 3 – Сграда в ж.к. Славейков 1 B, Бургас 

    

    

Следващите таблици дават подробности за отоплителната система на сградата и сградната обвивка. 

Таблица 3 – Основна информация за сградата 

Адрес Блок 1 B, ж.к. Славейков, Бургас 

Местоположение 42.516258372665924, 27.459818045856927 

Година на построяване 1975 

Брой апартаменти 256 

Брой живущи 576 

Отопляема площ 24 319 м2 

Забележки На партерното ниво има 8 малки магазина. 
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Таблица 4 – Информация за сградната обвивка 

Вид на външните стени Сглобяеми блокове от лек бетон, 20 cm 

Площ на външните стени 13 360 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, единичен и двоен стъклопакет 1 609 м2 
PVC рамка двоен стъклопакет 1 567 м2 
PVC рамка, троен стъклопакет 454 м2 
Алуминиева рамка, двоен или троен стъклопакет 495 м2 
Всичко 1 397 прозорци и врати с 4 124 м2 

Вид на покрива Плосък покрив 

Конструкция Стоманобетон 12 cm, керамзит 5 cm, хидроизолация. 

Площ на покрива 2 931 м2 

Тип на етажа приземен 

Таблица 5 – Информация за отоплителната система 

Отопилителна система Топлофикация 

Гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

25 октомври 

Край на отполителния 
сезон 

19 април 

Забележки 

Отоплителната централа регулира температурата на подаваната вода в 
зависимост от външната температура. Захранващата станция извършва 
втора настройка на температурата на подаващата вода в сградата в 
зависимост от външната температура.  
Датите на работа са приблизителни, но обикновено зависят от външната 
температура и прогнозата за времето. Обикновено причина за 
стартиране на отоплението е средна дневна температура от 7 °C или по-
ниска.  
Всички радиатори са оборудвани с термостатични вентили. Някои 
апартаменти са оборудвани с климатици, които понякога се използват и 
за отопление. 

Таблица 6 – Информация за осветлението 

Крушки в апартаментите 
Средната мощност на апартамент е около 290 W (1×100 W и 2×75 W с 
нажежаема жичка, 4×10 W LED), всички с база E27. 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки, по 2 на етаж на вход. 
Автоматично се изключват след 30 до 60 секунди. 

Таблица 7 – Информация за системата за битово горещо водоснабдяване 

Източник на енергия Електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 

 

Таблица 8 – Потребност от енергия в текущото състояние 
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Отопление 1 965 118 kWh/година, 80,81 kWh/м2година 

Гореща вода за 
домакински нужди 

389 104 kWh/година 

Осветление 130 836 kWh/година, 5,38 kWh/м2година 

Таблица 9 – Информация за цените на енергията и горивата 

Природен газ 160 лв./MWh 

Пелети 151 лв./MWh 

Топлофикация 90 лв./MWh 

Електричество 175 лв./MWh (средно), 205 лв./MWh (дневна), 115 лв./MWh (нощна) 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително икономии, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (лв./година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в глава 2. 

Таблица 10 – Мерки за сградната обвивка 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (12 см) и 
XPS панели (12 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите.  
Завършване според спецификацията на производителя. 13 360 м2 

Количество 605 412 kWh/година, 24,89 kWh/м2година, 30,81%  

Спестявания 54 487 лв./година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (12 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 2 931 м2 

Спестявания 319 499 kWh/год, 13,14 kWh/м2год, 16,26% 
28 755 лв./година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови троен стъклопакет с 
нискоемисионна PVC дограма, с Uw=1,0 W/м2K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с термична раздяла, с Uw=1,2 W/м2K. 

Количество 3 671 м2 

Спестявания 332 990 kWh/година, 13,69 kWh/м2година,16,95% 
29 970 лв./година 

Таблица 11 – Мерки за отопление, БГВ и осветителна система на сградата 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 768 LED крушки, 15 W 

Спестявания 77 582 kWh/година, 3,19 kWh/м2година, 59,30% 
13 576 лв./година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за битова гореща вода (БГВ). 
Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
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топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 20 000 литра.  
Включва регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 350 м2 колектори, резервоари с вместимост 20 000 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект. 
 

Спестявания 298 935 kWh/година, 12,29 kWh/м2 година, 
76,83% 52 325 лв./год 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 220 kW. 
Мярката включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за контрол и автоматизация 
и тестване на оборудването. 

Количество 1 500 м2 фотоволтаични панели, мощност 220 kW 
 

Спестявания 297 000 kWh/година, 12,21 kWh/м2год 
51 975 лв./год 

Забележки 

Както можете да видите, необходимата енергия за отопление се намалява с 64% чрез пълна изолация 

на обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която 

намалява нуждите от топлина с 31%. Преминаването към LED крушки може да намали консумацията 

на електрическа енергия за осветление с 59%. Слънчевите панели, монтирани на покрива, биха могли 

да осигурят 76% от нуждите от битова гореща вода на сградата. 
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3.2. ж.к. Зорница 7, Бургас 

Текущо състояние 

Снимките показват сградите в тяхното текущо състояние. 

Фигура 4 – Сграда, ж.к. Зорница 7, гр. Бургас 

       

       

Следващите таблици дават подробности за отоплителната система на сградата и сградната обвивка. 

Таблица 12 – Основна информация за сградата 

Адрес Блок 7, ж.к, Зорница, Бургас 

Местоположение 42.516621260938365, 27.46416386281341 

Година на построяване 1975 

Брой апартаменти 57 

Брой живущи 83 

Отопляема площ 3 021 м2 

Забележки - 
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Таблица 13 – Информация за сградната обвивка 

Вид на външните стени 
Сглобяеми блокове от лек бетон 20 см 
Сглобяеми блокове от лек бетон, 20 см, с изолация 5 см 

Площ на външните стени 
1 776 м2 

785 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, единичен и двоен стъклопакет 182 м2 
PVC дограма, стъклопакет 261 м2 
Алуминиева рамка, двоен или троен стъклопакет 23 м2 
Общо 213 прозорци и врати с 466 м2 

Вид на покрива Плосък покрив 

Конструкция 
Стоманобетон 12 см, въздух 2 см, експандирана глина 5 см, 
стоманобетон 12 см 

Площ на покрива 262 м2 

Тип на етажа Неотопляемо мазе, изцяло подземно 

Таблица 14 – Информация за отоплителната система 

Отопилителна система Централно отопление 

Гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

25 октомври 

Край на отполителния 
сезон 

19 април 

Забележки 

Централната отоплителна система регулира температурата на 
подаваната вода в зависимост от външната температура. Захранващата 
станция извършва втора настройка на температурата на подаващата 
вода в сградата в зависимост от външната температура. 
Датите са приблизителни, но обикновено зависят от външната 
температура и прогнозата за времето. Обикновено причината за 
стартиране на отоплението е средна дневна температура от 7 °C или по-
ниска.  
Всички радиатори са оборудвани с термостатични вентили.  
Някои апартаменти са оборудвани с климатици, които понякога се 
използват и за отопление. 

Таблица 15 – Информация за осветителната система 

Крушки в апартаментите 
Средната мощност за апартамент е около275 W (3×75 W с нажежаема 
жичка, 2×10 W LED, 2×15 W LED), всички с база E27. 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки, по 2 на етаж на вход. 
Автоматично се изключват след 30 до 60 секунди. 

Таблица 16 – Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 
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Таблица 17 – Потребност от енергия в текущото състояние 

Отопление 232 484 kWh/година, 77,62 kWh/м2година 

Гореща вода за 
домакинството 

48 336 kWh/година 

Осветление 21 781 kWh/година, 7,21 kWh/м2година 

Таблица 18 – Информация за цените на енергията и горивата 

Природен газ 160 лв./MWh 

Пелети 151 лв./MWh 

Топлофикация 90 лв./MWh 

Електричество 175 лв./MWh (средна), 205 лв./MWh (дневна), 115 лв./MWh (нощна) 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително икономии, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (лв./година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в глава 2. 

Таблица 19 – Мерки за обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (10 см) и 
XPS панели (10 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите. Завършване според спецификацията на производителя. 

Количество 2 561 м2 

Спестявания 81 043 kWh/година, 28,15 kWh/м2годинаr, 36,27% 
7 294 лв./година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (10 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 262 м2 

Спестявания 38 235 kWh/година, 12,66 kWh/м2година, 16,31% 
3 441 лв./година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови троен стъклопакет с 
нискоемисионна PVC дограма, с Uw=1,0 W/м2K. 
Подмяна на входни врати с нови алуминиеви врати с термична раздяла, 
с Uw=1,2 W/м2K 

Количество 466 м2 

Спестявания 29 893 kWh/година, 9,90 kWh/м2година, 12,75% 
2 690 лв./година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см, с други спомагателни работи. 

Количество 262 м2 

Спестявания 5 311 kWh/година,1,76 kWh/м2година, 2,26% 
477 лв./година 

Таблица 20 – Мерки за отопление, БГВ и осветителна система на сградата 



 

25 
 

 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 171 LED крушки, 15 W 

Спестявания 14 078 kWh/година, 4,66 kWh/м2година, 64,63% 
2 464 лв./година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за битова гореща вода (БГВ). 
Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 6 000 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 100 м2 колектори, резервоари с вместимост 6 000 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 88 257 kWh/година, 29,21 kWh/м2годинаr, 182% (повече от 
необходимото) 
15 446 лв./година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 15 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за контрол и автоматизация 
и тестване на оборудването. 

Количество 100 м2 панели, капацитет 15 kW 

Спестявания 19 800 kWh/год, 6,55 kWh/м2год 
3 465 лв./год 

Забележки 

Както може да се види, необходимата енергия за отопление се намалява с 68% чрез пълна изолация 

на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която намалява нуждите 

от топлина с 36%. Това не е неочаквано, като се има предвид геометрията на сградата, т.е. висока, със 

значително по-голям дял на външните стени от покривната повърхност в обвивката. Изолацията на 

покрива допринася само с 16% от общите спестявания, поради относително малка площ в сравнение 

със стените. Преминаването към LED крушки може да намали консумацията на електрическа енергия 

за осветление с 65%. Слънчевите панели, монтирани на покрива, могат да осигурят 183% от битовата 

гореща вода в сградата, т.е. значително повече от необходимото. 
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4. Унгария 

4.1. Sramli utca 1-5, Будапеща 

Настоящо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 5 – Сграда на Sramli utca 1-5, Будапеща 
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Следващите снимки показват подробности за отоплителната система, използвана в сградата. Освен 

тръбите на отоплителната система, на фигура 6 е възможно да се види тръбопровод за битова гореща 

вода, тъй като се предоставя от същото комунално дружество като топлофикацията. 

Фигура 4 – Подробности за отоплителната система в сградата и апартаментите 

    

    

Следващите снимки показват осветителната система в сградата и електрическите крушки. Частично е 

реновирано осветлението в общите помещения (монтирани LED крушки и сензори за движение). За 

осветлението в апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема жичка 

и LED, като последните се използват все по-често. 

Фигура 5 – Детайли за осветителната система в общите помещения и апартаменти 

    

Фигура 6 – Термография на сградата 
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Таблица 21 – Обща информация за сградата 

Адрес Sramli utca 1-5, Будапеща 

Местоположение 47.59659538953291, 19.04716519422033 

Година на построяване 1975 (2016 г. частично реновиран) 

Брой апартаменти 96 

Брой живущи 150 

Отопляема площ 5 392 м2 

Забележки Сградата има 5 отделни входа 

Таблица 22– Информация за обвивката на сградата 

Външни стени Два слоя стоманобетон с изолация между 38 см 
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Два слоя стоманобетон с изолация между 38 см, EPS 10 см 

Площ на външните стени 
3 516 м2 

1 857 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, единичен и двоен стъклопакет 389 м2 
PVC дограма, двоен или троен стъклопакет 450 м2 
Алуминиева рамка, двоен или троен стъклопакет 8 м2 
Общо 353 прозорци и врати с площ 847 м2 

Тип покрив Плосък покрив 

Конструкция на покрива Стоманобетон 15 см, топлоизолация 5 см, битум 

Покривна площ 1 269 м2 

Тип под Неотопляема изба, 1,0 м под земята и 1,3 м надземна 

Таблица 23– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

Гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни, но обикновено зависят от външната 
температура и прогнозата за времето. Честа причина за стартиране на 
отоплението е средна дневна температура от 10 ° C или по-ниска. 
Отоплението е намалено през нощта от 22 до 7 часа. 
Един топломер за цялата сграда. Подстанцията не е достъпна, освен за 
оторизиран персонал. Съдържа топлообменник, циркулационни помпи, 
клапани и топломери. 
Тръбопроводите в мазето са в добро състояние, но изолацията не е. 
Всички радиатори са оборудвани с термостатични вентили. 
Някои апартаменти са оборудвани с климатици, които понякога се 
използват и за отопление. 

Таблица 24– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 360 W (4×75 W нажежаема 
жичка, 4×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки. Сензори за движение. 

Таблица 25– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Природен газ 

Описание на системата 

Местното комунално дружество използва районна система за 
подготовка и разпределение на битова гореща вода. Консумацията се 
измерва за всеки апартамент поотделно. В сградата няма монтирани 
отоплителни уреди. 



 

30 
 

 

Таблица 26– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 950 212 kWh/година, 176,23 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 86 272 kWh/година 

Осветление 33 215 kWh/година, 6,16 kWh/м2 година 

Таблица 27– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 9 344 HUF/MWh 

Битова гореща вода 9 344 HUF/MWh 

Електричество 37 460 HUF/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (HUF/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 28– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (12 см) и 
XPS панели (12 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите. Довършителни работи според спецификацията на 
производителя. 

Количество 3 516 м2 

Спестявания 233 489 kWh/година, 43,30 kWh/м2 година, 24,57% 
2 181 721 HUF/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (10 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 1 269 м2 

Спестявания 100 822 kWh/година, 18,70 kWh/м2 година, 10,61% 
942 081 HUF/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 846 м2 

Спестявания 160 680 kWh/година, 29,80 kWh/м2 година, 16,91% 
1 501 394 HUF/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см. 

Количество 1 269 м2 

Спестявания 35 587 kWh/година, 6,60 kWh/м2 година, 3,75% 
332 525 HUF/година 

Таблица 29– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 
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Количество 384 LED крушки, 15 W 

Спестявания 21 460 kWh/година, 3,98 kWh/м2 година, 64,61% 
803 892 HUF/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за подгряване на битова гореща 
вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 6 300 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 100 м2 колектори, резервоари с вместимост 6 300 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 83 804 kWh/година, 15,54 kWh/м2 година, 97,14% 
783 065 HUF/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 72 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 

Количество 500 м2 фотоволтаични панели, мощност 72 kW 

Спестявания 89 700 kWh/година 
3 360 162 HUF/година 

Забележки 

Както може да се види, необходимата енергия за отопление се намалява с 56% чрез пълна изолация 

на обвивката на сградата. Това не е толкова, колкото може да се очаква, но значителна част от този 

блок вече е изолиран. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която намалява 

нуждите от топлина 25%. Преминаването към LED крушки може да намали консумацията на 

електрическа енергия за осветление с 65%. Слънчевите панели, монтирани на покрива, могат да 

осигурят 97% от битовата гореща вода в сградата, т.е. почти цялата топла вода. 
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4.1. Ул. Тимар 15, Будапеща 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 7– Сграда на ул Tímár 15, Будапеща 

    

    

    

 

Следващите снимки показват подробности за радиаторите и котлите, използвани за отопление на 

апартаменти, както и тръбопроводите, използвани за газоразпределение в апартаментите. 
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Фигура 8– Детайли за отоплителната система в сграда и апартаменти 

    

Следващите снимки предоставят подробности за състоянието на сградата чрез термография. По този 

начин е възможно да се даде качествена оценка на състоянието на обвивката. 

Фигура 9– Термография на сградата 

    

    

 

Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 30– Обща информация за сградата 

Адрес улица Тимар 15, Будапеща 

Местоположение 47.534729194714956, 19.038644957816526 
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Година на построяване 1899 г 

Брой апартаменти 36 

Брой жители 50 

Отопляема площ 1 463 м2 

Забележки  

Таблица 31– Информация за обвивката на сградата 

Вид на външните стени Шпакловка 5 см, масивна тухла 65 см 

Площ на външните стени 2 348 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, единичен и двоен стъклопакет 215 м2 
PVC рамка, двоен или троен стъклопакет 151 м2 
Стоманена рамка, без остъкляване 5 м2 
Общо 96 прозорци и врати с площ 372 м2 

Вид на покрива 
Неотопляем и вентилиран таван, дървена покривна конструкция, 
покрита с керемиди 

Конструкция Дървени греди, дървени плоскости, пълнеж от глина, чакъл и шлака 

Площ на покрива 570 м2 

Тип на етажа Неотопляема изба, 1,6 м подземно и 0,6 м надземно 

Таблица 32– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Индивидуални газови пещи и комбинирани кондензни котли 

Гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон При необходимост за всеки апартамент поотделно. 
Край на сезона 

Забележки 
Някои апартаменти са оборудвани с климатици, които понякога се 
използват и за отопление. 

 

Ремонтирано е осветлението в общите помещения (монтирани LED крушки и таймери). За 

осветлението в апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема жичка 

и LED, като последните се използват все по-често. 

Таблица 33– Информация за осветителната система 

Крушки в апаратите 
Средната мощност на апартамент е около 195 W (2×75 W нажежаема 
жичка, 3×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки, сензори за движение. 

Таблица 34– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Природен газ, електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални газови и електрически котли 
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Таблица 35– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 243 271 kWh/година, 166,28 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 23 408 kWh/година 

Осветление 7 681 kWh/година, 5,25 kWh/м2 година 

Таблица 36– Информация за цените на енергията и горивата 

Природен газ 10 314 HUF/MWh 

Електричество 37 460 HUF/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (HUF/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 37– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (10 см) и XPS 
панели (10 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи около 
отворите. Довършителни работи според спецификацията на производителя. 

Количество 1 319 м2 

Спестявания 89 150 kWh/година, 60,94 kWh/м2 година, 36,65% 
919 493 HUF/година 

Описание Топлоизолация на тавана към неотопляем таван. Изолация с панели от 
минерална вата (10 см), покрити с дървени плоскости. 

Количество 570 м2 

Спестявания 14 091 kWh/година, 9,63 kWh/м2 година, 5,79% 
145 335 HUF/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 372 м2 

Спестявания 53 975 kWh/година, 36,89 kWh/м2 година, 22,19% 
504 342 HUF/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см. 

Количество 430 м2 

Спестявания 13 997 kWh/година, 9,57 kWh/м2 година, 5,75% 
130 788 HUF/година 

Описание Затваряне на стълби към атриума в централната част на сградата. Врати 
от алуминиеви профили с прекъснат термомост, Uw =1,2 W/м2 K. 

Количество 42 м2 

Спестявания 11 105 kWh/година, 7,59 kWh/м2 година, 4,56% 
103 765 HUF/година 
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Таблица 38– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 384 LED крушки, 15 W 

Спестявания 3 248 kWh/година, 2,22 kWh/м2 година, 42,29% 
121 670 HUF/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за подгряване на битова гореща 
вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 2 000 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 
Ако е необходимо, включване на поддържаща конструкция, която ще 
бъде свързана със съществуващата конструкция на сградата. 

Количество 30 м2 колектори, резервоари с вместимост 2000 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 25 141 kWh/година, 17,18 kWh/м2 година, 107,40% (повече от 
необходимото) 
259 304 HUF/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 14 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 
Ако е необходимо, включване на поддържаща конструкция, която ще 
бъде свързана със съществуващата конструкция на сградата. 

Количество 100 м2 фотоволтаични панели, мощност 14 kW 

Спестявания 17 928 kWh/година, 12,25 kWh/м2 година 
671 583 HUF/година 

Забележки 

Както можете да се види, необходимата енергия за отопление се намалява със 75% чрез пълна 

изолация на обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, 

която намалява нуждата от енергия с 37%. Малко по-малко, 27%, може да се постигне чрез подмяна 

на стари прозорци и врати и затваряне на стълбища във вътрешния двор. Преминаването към LED 

крушки може да намали консумацията на електрическа енергия за осветление с 42%. Слънчевите 

панели, монтирани на покрива, биха могли да осигурят 107% от битовата гореща вода в сградата, т.е. 

малко повече от необходимото. 
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5. Литва 

5.1. Gedimino gatve 30, Kaišiadorys 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 10– Сграда на Gedimino gatve 30, Kaišiadorys 
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Следващите снимки показват подробности за отоплителната система, използвана в сградата. Освен 

тръбите на отоплителната система, на Фигура 11е възможно да се види тръбопровод за битова гореща 

вода, която се предоставя от същото комунално дружество като топлофикацията. 

Фигура 11– Детайли за отоплителната система в сграда и апартаменти 

    

    

Следващите снимки показват осветителната система в сградата и крушките. Частично е реновирано 

осветлението в общите помещения (монтирани LED крушки и сензори за движение). За осветлението 

в апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема жичка и LED, като 

последните се използват все по-често. 

Фигура 12– Детайли за осветителната система в общите помещения и апартаменти 
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Фигура 13– Термография на сградата 

    

    

Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 39– Обща информация за сградата 

Адрес Gedimino gatve 30, Kaišiadorys 

Местоположение 54.86251278951356, 24.45611899820151 

Година на построяване 1971 г. (2019 г. частично реновиран) 

Брой апартаменти 26 

Брой жители 50 

Отопляема площ 1 832 м2 

Забележки Приземния етаж се използва за малки магазини. 

Таблица 40– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени Бетонови блокове и шпакловки, 45 см 

Площ на външните стени 1 368 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, единичен и двоен стъклопакет 13 м2 
PVC рамка, двоен или троен стъклопакет 256 м2 
Алуминиева рамка, двоен или троен стъклопакет 78 м2 
Общо 148 прозорци и врати с площ 347 м2 

Тип покрив Плосък покрив 



 

40 
 

 

Конструкция на покрива Стоманобетон 35 см, топлоизолация 5 см 

Покривна площ 503 м2 

Тип под Неотопляема изба, изцяло подземна 

Таблица 41– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Дървесни стърготини 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средна дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. Регулирането 
на температурата на водата се извършва ръчно от комунално дружество, 
след като жителите поискат повишаване/намаляване на температурата 
на водата. 

Таблица 42– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 270 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 3×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки. Сензори за движение. 

Таблица 43– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Дървесни стърготини 

Описание на системата 

Местното комунално дружество използва районна система за 
подготовка и разпределение на битова гореща вода. Консумацията се 
измерва за всеки апартамент поотделно. В сградата няма инсталирани 
устройства. 

Таблица 44– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 398 731 kWh/година, 217,65 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 29 312 kWh/година 

Осветление 8 958 kWh/година, 4,89 kWh/м2 година 

Таблица 45– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 73 евро/MWh 

Битова гореща вода 73 евро/MWh 

Електричество 164 евро/MWh 
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Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (евро/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 46– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (15 см) и 
XPS панели (15 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите. Довършителни работи според спецификацията на 
производителя. 

Количество 1 368 м2 

Спестявания 145 482 kWh/година, 79,41 kWh/м2 година, 36,49% 
10 620 евро/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (20 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 503 м2 

Спестявания 77 210 kWh/година, 42,15 kWh/м2 година, 19,36% 
5 636 евро/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови троен стъклопакет с 
нискоемисионна PVC дограма, с Uw =1,0 W/м2 K. 

Количество 13 м2 

Спестявания 1 614 kWh/година, 0,88 kWh/м2 година, 0,40% 
118 евро/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на изба с EPS панели с дебелина 15 
см. 

Количество 503 м2 

Спестявания 48 439 kWh/година, 26,44 kWh/м2 година, 12,15% 
3 536 евро/година 

Таблица 47– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 78 LED крушки, 15 W 

Спестявания 6 212 kWh/година, 3,39 kWh/м2 година, 69,34% 
1 019 евро/година 

Описание Пълна реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. 
Демонтаж на съществуващите тръби и радиатори, монтаж на нови, 
оборудвани с термостатични вентили. Монтаж на балансиращи клапани. 
Тестване и пускане в експлоатация на системата. 

Количество Изработване на основен проект и техническа документация за нова 
отоплителна система, демонтаж на цялата съществуваща отоплителна 
система, закупуване и монтаж на 135 нови стоманени панелни 
радиатора, 135 термостатни вентила, 30 балансиращи вентила, 
тръбопроводи и тръбопроводни елементи, тестване и пускане в 
експлоатация 



 

42 
 

 

Спестявания 51 180 kWh/година, 27,94 kWh/м2 година 
3 736 евро/година 

Описание Монтаж на вакуумни слънчеви колектори за приготвяне на битова 
гореща вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към 
съществуващата с топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен 
капацитет за гореща вода на резервоарите за гореща вода 1 900 литра. 
Включва регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 30 м2 вакуумни колектори, резервоари с вместимост 1 900 литра, 
монтаж и тръбопроводи по основния проект. 

Спестявания 25 141 kWh/година, 13,72 kWh/м2 година, 85,77% 
1 835 евро/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 43 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 

Количество 300 м2 фотоволтаични панели, мощност 43 kW 

Спестявания 43 330 kWh/година, 23,65 kWh/м2 година 
7 106 евро/година 

Забележки 

Както се вижда, чрез пълна изолация на обвивката на сградата, необходимата енергия за отопление 

се намалява с 68%. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която намалява 

нуждите от топлина с 36%. Покривът допринася с 19% от общите спестявания. Тъй като почти всички 

прозорци вече са сменени, тази мярка допринася незначително, с 0,40%. Преминаването към LED 

крушки може да намали консумацията на електрическа енергия за осветление с 65%. Значителни 

икономии могат да се постигнат чрез подмяна на цялата отоплителна система в сградата, с всички 

нейни компоненти. Слънчевите панели, монтирани на покрива, биха могли да осигурят 86% от 

битовата гореща вода в сградата, но те трябва да са вакуумен тип. 
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5.2. Žemaites gatve 3, Taurage 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 14– Сграда на Žemaites gatve 3, Taurage 

    

    

    

Следващите снимки показват подробности за отоплителната система, използвана в сградата. Освен 

тръбите на отоплителната система, на Фигура 15е възможно да се види тръбопровод за битова гореща 

вода, която се осигурява от същото комунално дружество като топлофикацията. 
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Фигура 15– Детайли за отоплителната система в сградата и апартаментите 

    

    

Следващите снимки показват осветителната система в сградата и крушките. Частично е реновирано 

осветлението в общите помещения (монтирани LED крушки и сензори за движение). За осветлението 

в апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема жичка и LED, като 

последните се използват все по-често. 

Фигура 16– Детайли за осветителната система в общите помещения и апартаментите 
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Фигура 17– Термография на сградата 

    

    

    

    

Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 
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Таблица 48– Обща информация за сградата 

Адрес Žemaites gatve 3, Taurage 

Местоположение 55.25455663657378, 22.29361651675398 

Година на построяване 1976 г. (2019 г. частично реновиран) 

Брой апартаменти 19 

Брой жители 40 

Отопляема площ 1 343 м2 

Забележки  

Таблица 49– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени Глинени (силициеви) тухли и мазилка, 35 см 

Площ на външните стени 863 м2 

Външни прозорци и 
врати 

PVC рамка, двоен стъклопакет 266 м2 
Общо 69 прозорци и врати с 266 м2 

Тип покрив Плосък покрив 

Конструкция на покрива Стоманобетон 35 см, топлоизолация 5 см, чакъл 8 см 

Покривна площ 264 м2 

Тип под Неотопляема изба, 0,6 м под земята, 1,8 м надземна 

Таблица 50– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Дървесни стърготини 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средната дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. Регулирането на 
температурата на водата се извършва ръчно от комунално дружество, след 
като жителите поискат повишаване/намаляване на температурата на водата. 

Таблица 51– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 255 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 2×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки. Сензори за движение. 

Таблица 52– Информация за системата за битова гореща вода 
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Източник на енергия Дървесни стърготини 

Описание на системата 

Местното комунално дружество използва районна система за 
подготовка и разпределение на битова гореща вода. Консумацията се 
измерва за всеки апартамент поотделно. В сградата няма инсталирани 
устройства. 

Таблица 53– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 216 562 kWh/година, 161,25 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 21 488 kWh/година 

Осветление 6 003 kWh/година, 4,47 kWh/м2 година 

Таблица 54– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 45 евро/MWh 

Битова гореща вода 45 евро/MWh 

Електричество 164 евро/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (евро/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 55– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (15 см) и 
XPS панели (15 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите. Довършителни работи според спецификацията на 
производителя. 

Количество 863 м2 

Спестявания 92 431 kWh/година, 68,82 kWh/м2 година, 42,68% 
4 159 евро/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (20 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 365 м2 

Спестявания 43 657 kWh/година, 32,51 kWh/м2 година, 20,16% 
1 965 евро/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на изба с EPS панели с дебелина 15 
см. 

Количество 365 м2 

Спестявания 16 426 kWh/година, 12,23 kWh/м2 година, 7,58% 
739 евро/година 

 

Таблица 56– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 
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Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 57 LED крушки, 15 W 

Спестявания 2 825 kWh/година, 2,10 kWh/м2 година, 47,06% 
463 евро/година 

Описание Частична реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. 
Монтаж на термостатични вентили. Тестване и пускане в експлоатация 
на системата. 

Количество Монтаж на 105 термостатни вентила, тестване и пускане в експлоатация 

Спестявания 31 015 kWh/година, 23,09 kWh/м2 година 
1 396 евро/година 

Описание Монтаж на вакуумни слънчеви колектори за приготвяне на битова 
гореща вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към 
съществуващата с топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен 
капацитет за гореща вода на резервоарите за гореща вода 1 600 литра. 
Включва регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 25 м2 вакуумни колектори, резервоари с вместимост 1 600 литра, 
монтаж и тръбопроводи по основния проект. 

Спестявания 20 951 kWh/година, 15,60 kWh/м2 година, 97,50% 
943 евро/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 28 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 

Количество 200 м2 фотоволтаични панели, мощност 28 kW 

Спестявания 28 886 kWh/година, 21,51 kWh/м2 година 
4 737 евро/година 

Забележки 

Както се вижда, необходимата енергия за отопление се намалява със 70% чрез пълна изолация на 

обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която намалява 

нуждите от енергия с 43%. Покривът допринася с 20% от общите спестявания. Преминаването към LED 

крушки може да намали консумацията на електрическа енергия за осветление с 47%. Слънчевите 

панели, монтирани на покрива, биха могли да осигурят 98% от битовата гореща вода в сградата, но 

трябва да са от вакуумен тип. Площта на покрива може да се използва за фотоволтаични панели, които 

могат да осигурят достатъчно електричество, за да покрият напълно потреблението на осветителната 

система в сградата. 
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6. Северна Македония 

6.1. Юрий Гагарин 49, Скопие 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 18– Сграда на Юрий Гагарин 49, Скопие 

    

    

    

Следващите снимки показват подробности за отоплителната система, използвана в сградата. 
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Фигура 19– Детайли за отоплителната система в сграда и апартаменти 

    

    

Следващите снимки показват осветителната система в сградата и крушките. Крушките в общите 

помещения са частично заменени с LED, но системата все още е ръчна с таймери. За осветлението в 

апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема жичка, 

флуоресцентни и LED. 

Фигура 20– Детайли за осветителната система в общите помещения и апартаменти 

    

 

Следващите снимки предоставят подробности за състоянието на сградата чрез термография. По този 

начин е възможно да се даде качествена оценка на състоянието на обвивката. 
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Фигура 21– Термография на сградата 

    

    

Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 57– Обща информация за сградата 
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Адрес Юрий Гагарин 49, Скопие 

Местоположение 41.99580374226422, 21.399333151077794 

Година на построяване 1972 г 

Брой апартаменти 52 

Брой жители 150 

Отопляема площ 4 335 м2 

Забележки  

Таблица 58– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени Глинени блокове и шпакловка, 30 см 

Площ на външните стени 2 185 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, двоен стъклопакет 30 м2 
PVC рамка, двоен или троен стъклопакет 750 м2 
Алуминиева рамка без разединяване, двоен стъклопакет 48 м2 
Общо 244 прозорци и врати с 828 м2 

Тип покрив Плосък покрив 

Конструкция на покрива Стоманобетон 12 см, чакъл 8 см 

Покривна площ 1 020 м2 

Тип под Неотопляема изба, 1,2 м под земята, 1,0 м надземна 

Таблица 59– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средна дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. 

Таблица 60– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 270 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 3×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки. Инсталирани таймери с ръчно управление. 

Таблица 61– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Електрическа енергия 
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Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 

Таблица 62– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 528 147 kWh/година, 121,83 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 69 360 kWh/година 

Осветление 20 331 kWh/година, 4,69 kWh/м2 година 

Таблица 63– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 29 евро/MWh 

Електричество 100 евро/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (евро/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 64– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (10 см) и XPS 
панели (10 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи около 
отворите. Довършителни работи според спецификацията на производителя. 

Количество 2 185 м2 

Спестявания 132 984 kWh/година, 30,68 kWh/м2 година, 25,18% 
3 857 евро/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (15 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 1 020 м2 

Спестявания 122 351 kWh/година, 28,22 kWh/м2 година, 23,17% 
3 548 евро/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с новите тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 78 м2 

Спестявания 3 913 kWh/година, 0,90 kWh/м2 година, 0,74% 
114 евро/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см. 

Количество 1 020 м2 

Спестявания 21 758 kWh/година, 5,02 kWh/м2 година, 4,12% 
979 евро/година 

Таблица 65– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 
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Количество 156 LED крушки, 15 W 

Спестявания 9 871 kWh/година, 2,28 kWh/м2 година, 48,55% 
987 евро/година 

Описание Частична реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. 
Монтаж на термостатични вентили. Тестване и пускане в експлоатация 
на системата. 

Количество Монтаж на 265 термостатни вентила, тестване и пускане в експлоатация 

Спестявания 17 366 kWh/година, 4,01 kWh/м2 година 
504 евро/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за приготвяне на битова гореща 
вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 5 000 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбопроводна 
разпределителна система. 

Количество 80 м2 панелни колектори, резервоари с вместимост 5 000 литра, монтаж 
и тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 70 606 kWh/година, 16,29 kWh/м2 година, 101,80% (повече от 
необходимото) 
7 061 евро/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 74 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 

Количество 500 м2 фотоволтаични панели, мощност 74 kW 

Спестявания 102 000 kWh/година, 23,53 kWh/м2 година 
10 200 евро/година 

Забележки 

Както се вижда, необходимата енергия за отопление се намалява с 53% чрез пълна изолация на 

обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените с 25% от общата 

икономия, докато покривът допринася малко по-малко, като намалява нуждите от енергия с 23%. 

Преминаването към LED крушки може да намали консумацията на електрическа енергия за 

осветление с 49%. Слънчевите панели, монтирани на покрива, биха могли да осигурят 102% от 

битовата гореща вода в сградата, малко повече от необходимото. 

 

6.2. Миле Поп Йорданов 70, Скопие 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 22– Сграда на Миле Поп Йорданов 70, Скопие 
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Крушките в общите помещения са сменени с LED, оборудвани със сензори за движение. За 

осветлението в апартаментите се използват различни видове крушки, обикновено с нажежаема 

жичка, флуоресцентни и LED. 

Фигура 23– Термография на сградата 
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Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 66– Обща информация за сградата 

Адрес Миле Поп Йорданов 70, Скопие 

Местоположение 41.995715771545925, 21.397344638593726 

Година на построяване 1970 г 

Брой апартаменти 50 

Брой жители 150 

Отопляема площ 3 771 м2 

Забележки  

Таблица 67– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени Глинени блокове и шпакловка, 30 см 

Площ на външните стени 2 305 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, двоен стъклопакет 38 м2 
PVC рамка, двоен или троен стъклопакет 659 м2 
Алуминиева рамка без разединяване, двоен стъклопакет 66 м2 
Общо 245 прозорци и врати със 763 м2 

Тип покрив Плосък покрив 

Конструкция на покрива Стоманобетон 12 см, чакъл 8 см 
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Покривна площ 429 м2 

Тип под Неотопляема изба, изцяло подземна 

Таблица 68– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средната дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. 

Таблица 69– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 270 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 3×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

LED крушки. Оборудван със сензори за движение. 

Таблица 70– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 

Таблица 71– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 373 234 kWh/година, 98,97 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 60 336 kWh/година 

Осветление 15 650 kWh/година, 4,15 kWh/м2 година 

Таблица 72– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 29 евро/MWh 

Електричество 100 евро/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (евро/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 
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Таблица 73– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (10 см) и XPS 
панели (10 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи около 
отворите. Довършителни работи според спецификацията на производителя. 

Количество 2 305 м2 

Спестявания 126 668 kWh/година, 33,59 kWh/м2 година, 33,94% 
3 673 евро/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (10 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 429 м2 

Спестявания 66 723 kWh/година, 17,69 kWh/м2 година, 17,88% 
1 935 евро/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 104 м2 

Спестявания 5 999 kWh/година, 1,59 kWh/м2 година, 1,61% 
174 евро/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см. 

Количество 429 м2 

Спестявания 20 712 kWh/година, 5,49 kWh/м2 година, 5,55% 
932 евро/година 

Таблица 74– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 150 LED крушки, 15 W 

Спестявания 10 483 kWh/година, 2,78 kWh/м2 година, 66,99% 
1 048 евро/година 

Описание Частична реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. Монтаж 
на термостатични вентили. Тестване и пускане в експлоатация на системата. 

Количество Монтаж на 260 термостатни вентила, тестване и пускане в експлоатация. 

Спестявания 12 272 kWh/година, 3,25 kWh/м2 година 
356 евро/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за приготвяне на битова гореща вода 
(БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за гореща 
вода на резервоарите за гореща вода 3 800 литра. Включва регулиране, 
колектори, разширителни съдове и тръбопроводна разпределителна 
система. 

Количество 60 м2 панелни колектори, резервоари с вместимост 3 800 литра, монтаж 
и тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 52 954 kWh/година, 14,04 kWh/м2 година, 87,77% 
5 295 евро/година 
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Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 30 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 

Количество 200 м2 фотоволтаични панели, мощност 30 kW 

Спестявания 40 800 kWh/година, 10,82 kWh/м2 година 
4 080 евро/година 

Забележки 

Както се вижда, необходимата енергия за отопление се намалява с 59% чрез пълна изолация на 

обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на стените, която намалява 

нуждите от енергия с 34%. Покривът допринася с 18% от общите спестявания. Тъй като почти всички 

прозорци вече са сменени, тази мярка допринася незначително, само с 1,60%. Преминаването към 

LED крушки може да намали консумацията на електрическа енергия за осветление с 67%. Слънчевите 

панели, монтирани на покрива, могат да осигурят 88% от битовата гореща вода в сградата. 
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7. Украйна 

7.1. Космонавтов 31, Одеса 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 24– Сграда на Космонавтов 31, Одеса 

    

    

    

Следващите снимки показват подробности за отоплителната система. 
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Фигура 25– Детайли за отоплителната система в сграда и апартаменти 

    

Следващите снимки предоставят подробности за състоянието на сградата чрез термография. По този 

начин е възможно да се даде качествена оценка на състоянието на обвивката. 

Фигура 26– Термография на сградата 

    

    



 

62 
 

 

    

    

Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 75– Обща информация за сградата 

Адрес Космонавтов 31, Одеса 

Местоположение 46.42505141565098, 30.707193301243436 

Година на построяване 1966 г 

Брой апартаменти 80 

Брой жители 125 

Отопляема площ 4 181 м2 

Забележки  

 

Таблица 76– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени 
Шпакловка 5 см, масивна тухла 50 см 
Частично изолиран с EPS 5 см 

Площ на външните стени 2 122 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, двоен стъклопакет 115 м2 
PVC дограма, двоен или троен стъклопакет 482 м2 
Стоманена рамка, без остъкляване 8 м2 
Общо 224 прозорци и врати с 605 м2 

Тип покрив Плосък покрив 
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Състав на тавана Стоманобетон 30 см, хидроизолация, чакъл 20 см 

Площ на тавана 984 м2 

Тип под Неотопляема изба, изцяло подземна 

Таблица 77– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Природен газ 

Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средна дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. 

 

За осветлението в общите помещения се използват предимно крушки с нажежаема жичка, 

оборудвани с таймери. За осветлението в апартаментите се използват различни видове крушки, 

обикновено с нажежаема жичка, флуоресцентни и LED. 

Таблица 78– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 255 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 2×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

Крушки с нажежаема жичка, ръчно активиране, оборудвани с таймери. 

Таблица 79– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 

Таблица 80– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 542 350 kWh/година, 129,72 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 66 896 kWh/година 

Осветление 16 222 kWh/година, 3,88 kWh/м2 година 

Таблица 81– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 1 058 UAH/MWh 

Електричество 1 680 UAH/MWh 
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Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (UAH/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 

Таблица 82– Мерки по обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (10 см) и 
XPS панели (10 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи 
около отворите. Довършителни работи според спецификацията на 
производителя. 

Количество 2 122 м2 

Спестявания 117 023 kWh/година, 27,99 kWh/м2 година, 21,58% 
123 810 UAH/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (15 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 984 м2 

Спестявания 132 911 kWh/година, 31,79 kWh/м2 година, 24,51% 
140 620 UAH/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 123 м2 

Спестявания 70 320 kWh/година, 16,82 kWh/м2 година, 12,97% 
74 399 UAH/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 
10 см. 

Количество 984 м2 

Спестявания 31 655 kWh/година, 7,57 kWh/м2 година, 5,84% 
33 491 UAH/година 

Таблица 83– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 240 LED крушки, 15 W 

Спестявания 7 818 kWh/година, 1,87 kWh/м2 година, 48,19% 
13 134 UAH/година 

Описание Частична реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. 
Монтаж на термостатични вентили. Тестване и пускане в експлоатация 
на системата. 

Количество Монтаж на 400 термостатни вентила, тестване и пускане в експлоатация 

Спестявания 51 782 kWh/година, 12,39 kWh/м2 година 
54 785 UAH/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за приготвяне на битова гореща 
вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
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топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 4 500 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбна система. 

Количество 70 м2 колектори, резервоари с вместимост 4 500 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 61 780 kWh/година, 14,78 kWh/м2 година, 92,35% 
103 790 UAH/година 

Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 58 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. 
Ако е необходимо, включване на поддържаща конструкция, която ще 
бъде свързана със съществуващата конструкция на сградата. 

Количество 400 м2 фотоволтаични панели, мощност 58 kW 

Спестявания 75 696 kWh/година, 18,10 kWh/м2 година 
127 169 UAH/година 

Забележки 

Както се вижда, необходимата енергия за отопление се намалява с 65% чрез пълна изолация на 

обвивката на сградата. Мярката, която допринася най-много е изолацията на покрива, която намалява 

нуждите от енергия с 25%. Изолацията на стените допринася с 22% от общите спестявания, докато 

подмяната на дограма допринася за 13%. Преминаването към LED крушки може да намали 

консумацията на електрическа енергия за осветление с 48%. Слънчевите панели, монтирани на 

покрива, могат да осигурят 92% от битовата гореща вода в сградата. 
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7.2. Семена Паля 94, Одеса 

Текущо състояние 

Следващите снимки показват сградата и текущото й състояние. 

Фигура 27– Сграда в Семена Паля 94, Одеса 
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Следващите снимки показват подробности за отоплителната система. 

Фигура 28– Подробности за отоплителната система в сградата и апартаментите 

    

    

Следващите снимки предоставят подробности за състоянието на сградата чрез термография. По този 

начин е възможно да се даде качествена оценка на състоянието на обвивката. 

Фигура 29– Термография на сградата 
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Следващата таблица дава подробности за отоплителната система на сградата и обвивката. 

Таблица 84– Обща информация за сградата 

Адрес Семена Паля 94, Одеса 

Местоположение 46.576036443727226, 30.795064830755503 

Година на построяване 1983 г 

Брой апартаменти 288 

Брой жители 511 

Отопляема площ 23 606 м2 

Забележки  

Таблица 85– Информация за обвивката на сградата 

Състав на външни стени 
Бетон с шпакловка 35 см 
Бетон с керамзит и шпакловка 35 см 
Масивна (силициева) тухла с шпакловка, 32 см 

Площ на външните стени 
4 505 м2 
4 505 м2 
428 м2 

Външни прозорци и 
врати 

Дървена рамка, двоен стъклопакет 6 м2 
PVC дограма, двоен или троен стъклопакет 4 897 м2 
Стоманена рамка, без остъкляване 19 м2 
Общо 1 554 прозорци и врати с 4 922 м2 

Тип покрив Плосък покрив над неотопляем таван 

Състав на тавана Стоманобетон 30 см, хидроизолация 

Площ на тавана 2 314 м2 

Тип под Неотопляема изба, 1,2 м под земята и 1,1 м надземна 

Таблица 86– Информация за отоплителната система 

Отоплителна система Топлофикация 

гориво Природен газ 
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Старт на отоплителния 
сезон 

15 октомври 

Край на отоплителния 
сезон 

15 април 

Забележки 

Датите са приблизителни. Честа причина за стартиране на отоплението 
е средна дневна температура от 10 ° C или по-ниска. Отоплението се 
намалява през нощта. 
Един топломер за цялата сграда. 
Радиаторите не са оборудвани с термостатични вентили. 

 

За осветлението в общите помещения се използват предимно крушки с нажежаема жичка, 

оборудвани с таймери. За осветлението в апартаментите се използват различни видове крушки, 

обикновено с нажежаема жичка, флуоресцентни и LED. 

Таблица 87– Информация за осветителната система 

Крушки в апартаменти 
Средната мощност на апартамент е около 270 W (3×75 W нажежаема 
жичка, 3×15 W LED). 

Крушки в общите 
пространства 

Крушки с нажежаема жичка, ръчно активиране, оборудвани с таймери. 

Таблица 88– Информация за системата за битова гореща вода 

Източник на енергия Електрическа енергия 

Описание на системата Индивидуални електрически бойлери 

Таблица 89– Потребност от енергия в текущо състояние 

Отопление 2 587 822 kWh/година, 109,63 kWh/м2 година 

Битова гореща вода 377 696 kWh/година 

Осветление 75 775 kWh/година, 3,21 kWh/м2 година 

Таблица 90– Информация за цените на енергията и горивата 

Топлофикация 1 058 UAH/MWh 

Електричество 1 680 UAH/MWh 

Предложени мерки 

Следващите таблици описват предложените мерки, приблизителни количества материали и работна 

сила (ако е възможно), необходими за тяхното изпълнение, включително спестявания, изразени в 

енергия (kWh/година) и пари (UAH/година). Всичко се изчислява в съответствие с методологията и 

условията, описани в Глава 2. 
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Таблица 91– Мерки за обвивката на сградата 

Описание Топлоизолация на външни стени с панели от минерална вата (12 см) и XPS 
панели (12 см) в зона на намокряне, с всички допълнителни работи около 
отворите. Довършителни работи според спецификацията на производителя. 

Количество 9 438 м2 

Спестявания 586 081 kWh/година, 24,83 kWh/м2 година, 22,65% 
620 074 UAH/година 

Описание Топлоизолация на проходим покрив с XPS панели (15 см) и поставяне на 
нова хидроизолация. Завършване с чакъл или бетонни плочки. 

Количество 2 314 м2 

Спестявания 467 868 kWh/година, 19,82 kWh/м2 година, 18,08% 
495 004 UAH/година 

Описание Подмяна на неадекватни прозорци и врати с нови тройни 
нискоемисионни PVC дограми, с Uw =1,0 W/м2 K. Подмяна на входни 
врати с нови алуминиеви врати с прекъснат термомост, с Uw =1,2 W/м2 К. 

Количество 4 922 м2 

Спестявания 529 071 kWh/година, 22,41 kWh/м2 година, 20,44% 
559 757 UAH/година 

Описание Топлоизолация на неотопляем таван на мазето с EPS панели с дебелина 10 см. 

Количество 2 314 м2 

Спестявания 306 482 kWh/година, 12,98 kWh/м2 година, 11,84% 
324 258 UAH/година 

Таблица 92– Мерки за отопление на сградата, БГВ и осветителна система 

Описание Смяна на крушки с нажежаема жичка с LED. 

Количество 864 LED крушки, 15 W 

Спестявания 45 379 kWh/година, 1,92 kWh/м2 година, 59,89% 
76 267 UAH/година 

Описание Частична реконструкция на отоплителната система в цялата сграда. 
Монтаж на термостатични вентили. Тестване и пускане в експлоатация 
на системата. 

Количество Монтаж на 1 440 термостатни вентила, тестване и пускане в 
експлоатация 

Спестявания 31 015 kWh/година, 1,31 kWh/м2 година 
32 814 UAH/година 

Описание Монтаж на плоски слънчеви колектори за приготвяне на битова гореща 
вода (БГВ). Системата трябва да бъде свързана към съществуващата с 
топлообменник, разположен в подстанция. Прогнозен капацитет за 
гореща вода на резервоарите за гореща вода 25 000 литра. Включва 
регулиране, колектори, разширителни съдове и тръбна система. 

Количество 400 м2 колектори, резервоари с вместимост 25 000 литра, монтаж и 
тръбопроводи по основния проект 

Спестявания 353 028 kWh/година, 14,96 kWh/м2 година, 93,47% 
593 087 UAH/година 
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Описание Монтаж на фотоволтаични панели, обща мощност 146 kW. Мярката 
включва разработване на основния проект и друга техническа 
документация, монтаж на FN модул, DC/AC инвертор, опори, всички 
необходими кабели и окабеляване, система за управление и 
автоматизация и тестване на оборудването. Ако е необходимо, 
включване на поддържаща конструкция, която ще бъде свързана със 
съществуващата конструкция на сградата. 

Количество 1 000 м2 фотоволтаични панели, мощност 146 kW 

Спестявания 189 240 kWh/година, 8,02 kWh/м2 година 
317 923 UAH/година 

Забележки 

Както можете да видите, необходимата енергия за отопление се намалява със 73% чрез пълна 

изолация на обвивката на сградата. Изолацията на стените, смяната на дограмата и изолацията на 

покрива допринасят почти еднакво, съответно с 23%, 20% и 18%. Преминаването към LED крушки 

може да намали консумацията на електрическа енергия за осветлението с 60%. Слънчевите панели, 

монтирани на покрива, могат да осигурят 93% от битовата гореща вода в сградата. Площта на покрива 

може да се използва за фотоволтаични панели, които могат да осигурят достатъчно електричество, за 

да покрият напълно потреблението на осветителната система в сградата. 
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8. Дискусия 

Този документ представя резултатите от оценката на различни мерки за енергийна ефективност, 

предложени за десет сгради в пет пилотни страни. По време на посещенията сградите са заснети 

(както стандартно, така и термографски) и са измерени. Събрана е и цялата друга информация относно 

отоплението, осветлението и подгряването на битова гореща вода. Текущото състояние на всяка 

сграда е използвано като базово. След това са предложени специфични мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Те са насочени към обвивката на сградата, отоплителната система и 

консумацията на електрическа енергия. Всички мерки могат да бъдат разделени на две големи групи, 

целящи (а) намаляване на потреблението на енергия и (б) въвеждане на възобновяеми източници. 

Следващите таблици обобщават потенциалните спестявания, постигнати чрез прилагането на мерки 

за обвивката на сградите. Поради доста дългите си пълни имена, те са съкратени в таблиците. 

Таблица 93– Преглед на спестяванията на енергия чрез мерки по обвивката на сградата 

Сграда 

Текущо 
състояние 

Изолация 
на стени 

Изолация 
на покрива 

Прозорци 
и врати 

Таван на 
мазето 

Общо 

kWh/год kWh/год kWh/год kWh/год kWh/год kWh/год 

ж.к. Славейков 1 Б, 
Бургас 

1 965 118 605 412 319 499 332 990 0 3 223 019 

ж.к. Зорница 7, Бургас 234 484 85 043 38 235 29 893 5 311 392 966 

ул. Sramli 1-5, Будапеща 950 212 233 489 100 822 160 680 35 587 1 480 790 

ул. Timar 15, Будапеща 243 271 89 150 14 091 65 080 13 997 425 589 

ул. Gedimno 30, 
Кайшадорис 

398 731 145 482 77 210 1 614 48 439 671 475 

ул. Žemaites 3, Таураж 216 562 92 431 43 657 0 16 426 369 076 

ул. Юрий Гагарин 49, 
Скопие 

528 147 132 984 122 351 3 913 21 758 809 153 

ул. Миле П. Йорданов 70, 
Скопие 

373 234 126 668 66 723 5 999 20 712 593 336 

ул. Космонавтов 31, 
Одеса 

542 350 117 023 132 911 70 320 31 655 894 259 

ул. Семена Паля 94, 
Одеса 

2 587 822 586 081 467 868 529 071 306 482 4 477 324 

 

 

 

Таблица 94– Преглед на спестяванията чрез мерки по обвивката на сградата 



 

73 
 

 

Сграда 

Изолация 
на стени 

Изолация 
на покрива 

Прозорци 
и врати 

Таван на 
мазето 

Сума 

% % % % % 

ж.к. Славейков 1 Б, Бургас 31 16 17 0 64 

ж.к. Зорница 7, Бургас 36 16 13 2 68 

ул. Sramli 1-5, Будапеща 25 11 17 4 56 

ул. Timar 15, Будапеща 37 6 27 6 75 

ул. Gedimno 30, Кайшадорис 36 19 0 12 68 

ул. Žemaites 3, Таураж 43 20 0 8 70 

ул. Юрий Гагарин 49, Скопие 25 23 1 4 53 

ул. Миле П. Йорданов 70, Скопие 34 18 2 6 59 

ул. Космонавтов 31, Одеса 22 25 13 6 65 

ул. Семена Паля 94, Одеса 23 18 20 12 73 

 

Следващата таблица обобщава икономиите, постижими чрез прилагане на мерки по осветителната 

система и системата за подгряване на битова гореща вода. 

Таблица 95– Преглед на енергоспестяващите системи за осветление и БГВ 

Сграда 

Осветителна система Подготовка на битова гореща вода 

Текущо 
състояние 

Запазване 
Текущо 

състояние 
Запазване 

kWh/годин
а 

kWh/годин
а 

% kWh/годин
а 

kWh/годин
а 

% 

ж.к. Славейков 1 Б, 
Бургас 

130 836 77 582 59 389 104 298 935 77 

ж.к. Зорница 7, Бургас 21 781 14 078 65 48 336 88 257 183 

ул. Sramli 1-5, Будапеща 33 215 21 460 65 86 272 83 804 97 

ул. Timar 15, Будапеща 7 681 3 248 42 23 408 25 141 107 

ул. Gedimno 30, 
Кайшадорис 

8 958 6 212 69 29 312 25 141 86 

ул. Žemaites 3, Таураж 6 003 2 825 47 21 488 20 951 98 

ул. Юрий Гагарин 49, 
Скопие 

20 331 9 871 49 69 360 70 606 102 

ул. Миле П. Йорданов 70, 
Скопие 

15 650 10 483 67 60 336 52 954 88 

ул. Космонавтов 31, 
Одеса 

16 222 7 818 48 66 896 61 780 92 

ул. Семена Паля 94, 
Одеса 

75 775 45 379 60 377 696 353 028 93 

Въпреки че сградите се различават по вид, размер, възраст и местоположение, като цяло може да се 

заключи, че основната мярка за енергийна ефективност е изолацията на стените. Тя предлага най-
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високите икономии на енергия за повечето сгради, средно 31%. Изолацията на покриви предлага 17% 

от спестяванията (средно). Подмяната на прозорци, една от най-честите мерки, извършвани от 

жителите, предлага само 11% от спестяванията (средно), с обикновено значително по-високи 

инвестиции от другите мерки. 
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9. Заключение 

Средното намаление на потреблението на енергия за десетте анализирани сгради, постижимо чрез 

мерки по обвивката, е 65%. Това може би не е толкова високо, колкото очакваме, но е необходимо да 

се има предвид, че много сгради вече имат значителен дял подменени прозорци, както и някакъв вид 

топлоизолация. Обикновено тези мерки са компромисни, но все пак имат ефект в сравнение с 

неизолираните сгради. Повечето от сградите могат да покрият, изцяло или в значителна част, нуждите 

от битова гореща вода чрез инсталиране на слънчеви панели на покрива. В някои случаи е възможно 

да се произведе дори повече топла вода, отколкото се изисква по изчисление, т.е. спестяването е по-

високо от 100%. В такива случаи е възможно тази вода да се запази като резерв (например чрез 

увеличаване на обема на резервоарите) или да се споделя със съседни сгради. В допълнение, 

пространството на покрива може да се използва за инсталиране на фотоволтаични панели и 

осигуряване на електричество за използване в сградата или за пазара, ако е възможно. 

Като цяло е доказано, че прилагането на сложна комбинация от мерки може да доведе до 

дългосрочна полза за жителите. Разбира се, в такива случаи инвестициите могат да бъдат много 

сериозни, но спестяванията на топлинна и електрическа енергия също ще бъдат много по-високи. 
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