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Цели на презентацията

Придобиване на знания и умения относно:
-принципите на моделиране и симулиране на 
енергопотреблението в сгради;
-изисквания на националното законодателство за 
енергийните одити;
- насоки при оценка на качеството на енергийните 
одити.
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Историческо развитие

Основното изискване е постигане на минимална 
стойност на общото топлинно съпротивление на пренос 

на топлина, така че да не се причини кондензация на 
водни пари по вътрешната повърхност на сградната 

обвивка по време на най-студените зимни дни

• Качество на вътрешния 
микроклимат
Първите нормативни изисквания за 
топлоизолация в България са приети 
през 1961 г. 

Източник: Национална програма за обновяване на жилищните сгради в 
Република България, 2005



Историческо развитие

След петролните кризи от края на 70-те сградните характеристики на 
панелните сгради в България са подобрени. През 1987 са приети нови 
нормативни изисквания, които повишават топлоизолационните изисквания 
с около 35-40%. От 1987 г. е въведен общ коефициент на 
топлопреминаване през сградите. 

• Икономически причини – петролните кризи от 70-те



Историческо развитие

• Екологични и социални аспекти

Намаляване емисиите на парникови газове, 
 Устойчиво развитие, 
Използване на ВЕИ, нови работни места 
Проекти и субсидии в тази област – сигурност на 

доставките и независимост
Предимства за гражданите – намаляване на 

разходите за отопление, подобрен комфорт 



Историческо развитие
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Европейско законодателство

• Директива за строителните продукти 
(89/106/EEC)
Европейска техническа спецификация за 
строителните продукти

Анекс 1: Съществени изисквания
Механична устойчивост и стабилност
Пожаробезопасност
Хигиена, здраве и микроклимат 
Безопасност при използване
Защита от шум
Съхраняване на енергията 

Строежите и техните отоплителни, 
охладителни и вентилационни 
инсталации трябва ад са проектирани  и 
изградени по такъв начин, че 
необходимото количество енергия да 
бъде малко, като се имат предвид 
климатичните условия на населеното 
място и обитателите.



Европейско законодателство

• Директива за енергийните характеристики 
на сградите (EPBD) - (2002/91/EC)

• Изисквания за енергийни характеристики –
методи за изчисляване и сертифициране

• Инспекция на инсталациите –
отоплителните и климатични 



Европейска политика и 
законодателство

Директива за крайното потребление на 
енергия и енергийни услуги (2006/32/EC) 

• Предоставя необходимите цели, механизми, инициативи 
и институционални, финансови и законови рамки за 
премахване на съществуващите пазарни бариери и 
стимулиране на ефективното използване на енергията.

• Намаляване на енергопотреблението с поне 9% за период 
от 9 години (2008-2016)

• ЕСКО услуги, доброволни споразумения, други



Европейско законодателство

Директива за поощряване на 
използването на енергия от ВЕИ, 
2009/28/EC
Посочва принципите, по които страните 
членки да осигурят дела на ВЕИ в крайното 
потребление на енергия на ЕС да достигне 
поне 20% до 2020 и поставя национални 
цели за всяка страна.



Европейско законодателство

Страните членки трябва да: 
• Зададат минимални нива на енергия от ВЕИ в 

нови/съществуващи сгради, които се реновират 
основно;

• Осигурят, че обществените сгради ще играят ролята на 
пример за използване на ВЕИ;

• Популяризират използването на ВЕИ в системите за 
отопление, вентилация и климатизация и термопомпи;

• Окуражат използване на технологии за 
оползотворяване на биомаса с ефективност ≥70-85%  



Европейско законодателство

Страните членки трябва да осигурят:
• Схеми за сертифициране и квалификация за инсталатори, 

например на слънчеви фотоволтаични, термални системи, 
термопомпи

• Информация за мерки за подкрепа, ползите, разходите и 
ефективността на системите с ВЕИ, списъци с 
квалифицирани и сертифицирани инсталатори

• Ръководства например за архитекти, проектанти и други за 
разглеждане на възможността от използване на ВЕИ при 
териториално планиране и проектиране на сгради

Страните членки трябва да предоставят възможност за 
приоритетно присъединяване към мрежата на системи, които 
генерират електроенергия от ВЕИ 



EPBD преработена версия 2010/31/EU

 Принципите на първоначалната директива са запазени 

с малки подобрения 

 Предоставя само рамка и дава възможност на страните 

членки да съобразяват изпълнението и спрямо 

местните условия

 Предоставя холистичен подход към енергоефективни 

сгради

 Администрацията трябва да играе водеща роля в 

областта на енергийните характеристики на сградите 

 Срок за транспониране 2012

Европейско законодателство



Европейско законодателство

Страните членки трябва да осигурят, че:

• до 31 декември 2020, всички нови сгради ще са 
почти с нулева консумация на енергия (много висока 
енергийна ефективност); 

• След 31 декември 2018, новите сгради, в които се 
помещава и които са собственост на обществени 
власти са почти с нулева консумация на енергия.

• Останалите енергийни нужди се покриват главно от 
ВЕИ в сградата или наблизо.



• Засилване на качеството на инспекциите на отоплителните и 
климатични системи

• Финансови механизми за инвестиции в сградите

• Поощряване на интелигентни измервания

• Засилване на ролята и качеството на сертификатите чрез:

• Показване на сертификати в обществени сгради > 500m2; 
и 250m2

• Задължение за използване на показатели за енергийни 
характеристики при отдаване под наем и рекламиране

Европейско законодателство



• Енергийна стратегия 2020 – приета през 2011 
• Стратегия за енергийна ефективност – в процес 

на изработка
• Национален план за действие за енергийна 

ефективност (2011-2013), 3% намаление на 
крайното потребление за периода

• Национална дългосрочна програма за енергийна 
ефективност до 2015

• Национален план за действие за енергията от  
възобновяеми източници

• Национален план за сгради с близко до 
нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Национална политика



Закон за енергийна ефективност – 2004, 2008, 2015
Наредби за: 
• Енергийни характеристики на сградите
• Обследване за енергийна ефективност
• Сертифициране на сгради
• Проектиране на технически системи и инсталации в 

сгради
• Технически паспорти
• Инспекция на котли и климатични системи

Национално законодателство



Чл. 38. (1) Всяка сграда в експлоатация може да бъде обследвана и сертифицирана, с изключение на:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;
5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през 
ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от 
очакваното при целогодишно използване;
6. сградите с разгъната застроена площ до 50 кв.м.
(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, могат да бъдат 
обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото изпълнението на някои 
минимални изисквания за енергийни характеристики не води до нарушаване на архитектурните и/или 
художествените характеристики на сградата.
(3) Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м, а от 9 
юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м, подлежат на задължително обследване и 
сертифициране с изключение на сградите по ал. 2.
(4) Собствениците на сгради по ал. 3 са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално 
изискващия се клас на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от 
датата на приемане на резултатите от обследването.
(5) Собствениците на сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв.м, а от 9 юли 
2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м, за които има издаден сертификат за енергийни 
характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.

Национално законодателство



Чл. 31. (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, 
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 
25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на 
сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се 
променят енергийните характеристики на сградата, трябва да 
съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в 
този закон и в Закона за устройство на територията.
(2) Инвестиционните проекти за нови сгради по ал. 1 трябва да са 
съобразени с техническата, екологичната и икономическата 
осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации и системи 
за използване на:
1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия 
от възобновяеми източници;
2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия;
3. инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и 
на такива, които изцяло или частично използват енергия от 
възобновяеми източници;
4. термопомпи.

Национално законодателство



Чл. 50. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации 
с водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на 
помещения над 20 kW.
(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия 
отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна 
периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
1. всеки 8 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително и на 
природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително;
2. всеки 4 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
3. всеки три години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните 
инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системите за 
управление на топлоподаването и циркулационните помпи;
2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли - само за водогрейни 
котли с единична номинална мощност над 50 kW;
3. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление 
на сградата.

Национално законодателство



Чл. 51. (1) На проверка по реда на този закон подлежат 
климатичните инсталации в сгради с номинална електрическа 
мощност над 12 kW.
(2) Климатичните инсталации подлежат на задължителна 
периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 
4 години, която включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на достъпните части от 
климатичната инсталация;
2. коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;
3. оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с 
нуждите от охлаждане на сградата.
(3) Оценката по ал. 2, т. 3 не се извършва, ако в периода между две 
проверки не са извършени промени в инсталацията или не са 
променени изискванията към охлаждането на сградата, когато 
инсталацията работи в режим охлаждане.

Национално законодателство



Глава 3 Раздел V. Управление потреблението на енергия

2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други мерки, които водят до 
изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;
2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии и 
потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и 
горива;
3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;
4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
(4) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на енергийната ефективност.

Глава 3, Раздел VI.
Предоставяне на енергийноефективни услуги
Чл. 65. Енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране доставката на енергия с енергоефективна 
технология и/или с действие, което обхваща експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими 
за предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната 
ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси.

Глава 4 Раздел II.
Договори с гарантиран резултат
Чл. 73. (1) Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна 
ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние 
на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на 
предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление - обект на 
договора.

Национално законодателство



Закон за енергията от възобновяеми 
източници

Чл. 11 (2) Органите на държавната власт и органите на местното 
самоуправление предприемат мерки, за да осигурят, че считано от 1 януари 
2012 г. новите сгради за обществено обслужване, както и съществуващите 
сгради за обществено обслужване, в които се извършва реконструкция, 
основно обновяване, основен ремонт или преустройство, изпълняват ролята на 
образец за постигане целите на този закон. Това задължение може да бъде 
изпълнявано чрез спазване на стандартите за жилищни сгради с нулево 
потребление на енергия или посредством осигуряване използването на 
покривите на такива сгради или сгради със смесено предназначение, 
включително за обществено обслужване, от трети лица за инсталации за 
производство на енергия от възобновяеми източници. 

"Енергия от възобновяеми източници" е енергията от възобновяеми неизкопаеми 
източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на 
топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия, съхранявана под 
формата на топлина под повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, 
енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води -
хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, 
газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води. 



Национално законодателство

Актуализация на Наредба 7
1.Въвеждане на скали с числени стойности за класовете на 
енергопотребление за 10 категории сгради
2.Правила за определяне на кондиционираната площ
3.Нови стойности за коефициента на преобразуване в 
първична енергия и коефициента на екологичен еквивалент
4.Нови референтни стойности за коефициентите на 
топлопреминаване през ограждащите елементи (стени, 
покрив, прозорци)
5.Методика за изчисляване на топлинни мостове
6.Методика за изчисляване на икономическата ефективност и 
ефикасност на ЕСМ и пакети от ЕСМ за периода на жизнения 
им цикъл
7.Методика за изчисляване на дела на слънчевата енергия в 
системи за БГВ
8.Въведена дефиниция за сгради с близко до нулевото 
потребление на енергия.



Сграда с “близко до нулата потребление на енергия“ е сграда, която отговаря 
едновременно на следните условия:

1. Енергопотреблението на сградата, определено като потребна 
първична енергия без енергията за уредите, отговаря на клас А от скалата на 
класовете на енергопотребление за съответния тип сгради,

2. Не по-малко от 55% от потребната (доставена) енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и 
осветление, е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на 
ниво сграда или в близост до сградата. 

Възобновяема енергия „в близост“ е енергията произведена от източник, 
който е с максимална отдалеченост до 15 километра включително на мястото 
за добив на възобновяемата енергия от границата на собственост на сградата.

Национално законодателство



Национално законодателство



НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 
Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г. 

Енергийни обследвания



Енергийни обследвания

Отоплителните денградуси (DD) за пресмятане на показателите за разход на 
енергия и енергийните характеристики се изчисляват за всеки месец като 
произведение от броя на дните в месеца и разликата между средната 
температура на въздуха в сградата и средномесечната температура на външния 
въздух.

Климатични зони
1. Северно Черноморие
2. Добруджа
3. Сев.България, 

поречието на р.Дунав
4. Сев.България –

централна част
5. Южно Черноморие
6. Южна България –

централна част
7. София и 

Подбалканската 
долина

8. Южна България
9. Югозападна 

България



Енергийни обследвания

Характеристики на зоната
• Брой отоплителни дни – за отделните градове 

(Габрово - 190)
• Отоплителни денградуси (DD) за пресмятане на 

показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики се изчисляват за всеки месец като 
произведение от броя на дните в месеца и 
разликата между средната температура на въздуха 
в сградата и средномесечната температура на 
външния въздух. За цялата година – сума (2800 за 
Габрово)



Енергийни обследвания

• Изчислителен метод - БДС EN ISO 13790: 2008 е приет за основен при 
определяне на енергийните характеристики на сградите и формира част от 
националните нормативни актове в тази област. Той е основан на 
стационарен енергиен баланс, като динамиката на топлинните товари се 
отчита чрез фактор на оползотворяване на топлинните печалби.

Включва изчисления за:
• топлинните загуби на сградата, когато се отоплява при постоянна 

температура;
• годишната потребна топлина за поддържане на определени нормативни 

температури в сградата;
• годишната потребна енергия за отоплителната система на сградата.
• На основата на този метод, върху платформата на съществуващата програма 

за ключовите стойности на енергийните разходи, създадена от фирмата ENSI –
International Норвегия, е разработен софтуер за моделно изследване на 
енергопотреблението и оценка на потенциала за намаляване разходите за 
енергия в сгради EABSoftware, версия НС 1.0. 



Енергийни обследвания

Входна информация

-Измервания (търговско мерене) – данни от 
измервателни уреди, фактури, 
доставки и изразходени количества (за твърди горива)
-Данни за системите – ОВК, осветление, к.п.д.
-Данни за уреди – режим на ползване, мощност
-Данни за вътрешна и външна температура
-Данни за горивата (калоричност и др.)
-Режим на обитаване
-Обитатели и активност



• Коефициент на топлопреминаване, W/m2K
• КПД на генератора на топлина/студ, %
• Топлинна мощност на с-мата за отопление,

kW
• Годишен разход на енергия, kWh
• Специфичен разход на енергия, kWh/m2
• други

Показатели за разход на енергия



Показатели за разход на енергия

Източник: НПДСПНПЕ 2015-2020



Показатели за разход на енергия

Коефициентът на топлопреминаване U [W/m2K] измерва топлинния 
поток. Колкото е по-малка неговата стойност, толкова по-малки са загубите 
през ограждащите елементи на сградата.

коефициент на топлопроводност λ, [W/(m.K)]. Той изразява количеството 
топлина, преминаващо за 1 секунда през 1 м2 от материала с дебелина 1 
метър при температурна разлика между двете повърхности от 1 К (Келвин).

Колкото по-малка е стойността на ламбда λ за даден материал, то толкова 
по- добри изолационни свойства той притежава. Материалите с коефициент 
на топлопроводност по-нисък от 0,25 W/m.K, се приемат за 
топлоизолационни.



Топлинни мостове

Обусловени от 
използвания материал. 

Геометрични
Смесени - обусловени 
от материала и 
геометрията



Топлинни мостове

4,1 W/mK 1,4 W/mK

Стоманобетонен 
балкон
● За нереновирана 
структура топлинните 
загуби са 4.1 W/mK: 30 
cm тухла, λ = 0.8 W/mK 
и 0.72 W/mK за 
стоманобетона. 
● С външна
термоизолация с
дебелина 12 cm
топлинният мост
остава непокътнат, но
топлинните загуби от
външната стена са 1.4
W/mK. Икономията е
около 68%.
И вътрешните
повърхностни
температури нарастват



Инфрачервена термография



Енергийни обследвания

Режим на обитаване



Енергийни обследвания

Анализ на данните

Източник: Наръчник за управление на ЕЕ в предприятия, 2015

Баланс на потреблението на електоенергия



Енергийни обследвания - пример



Енергийни обследвания - пример



Енергийни обследвания - пример

Моделно изследване – еталони към момента на построяване и по сегашните норми



Енергийни обследвания - пример

Моделно изследване



Енергийни обследвания - пример

Моделно изследване – разход на енергия



Енергийни обследвания - пример

Моделно изследване



• Описание на мярката по обследване за ЕЕ: 
• Предвижда се почистване на подпокривното пространство и 

полагане на топлоизолационни плоскости от каменна вата 
ROCKWOOL Monrock MAX E (λ = 0,038 W/mK) с дебелина 
140mm по таванската плоча на площ от 661 м2. Полагане на 
топлоизолационни плоскости от каменна вата ROCKWOOL 
Rockmin Plus (λ = 0,037 W/mK) с дебелина 50mm на площ от 
32 м2, захваната с дюбели в стълбищната клетка в 
подпокривно пространство.Така положената изолация се 
защитава с армирана циментова замазка от цим.-пяс. 
разтвор М20 с дебелина 4 cm, армирана със заварена мрежа 
Ø5 mm. При изпълнение на мярката коефициента на 
топлопреминаване на покрива ще се редуцира от Uоб= 
1,22W/m2K на Uоб= 0,20 W/m2K. 

Енергийни обследвания - пример
Примерна мярка



Енергийни обследвания – примерни 
мерки

Източник: Наръчник за управление на ЕЕ в предприятия, 2015



Енергийни обследвания – примерни 
мерки

Източник: Наръчник за управление на ЕЕ в предприятия, 2015



Представяне на ЕСМ

Енергийни обследвания - пример



Енергийни обследвания - сертификат



Клас на енергопотребление

Енергийни обследвания



Енергийни обследвания

Първична енергия и екологичен еквивалент



Енергийни обследвания

НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 
Обн. - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г. 

Чл. 18. Лицето по чл. 3 предоставя на собственика на сградата: 1. доклад по чл. 11, 
ал. 2 - на хартиен и/или електронен носител; 2. резюме по чл. 11, ал. 3 - на 
хартиен носител и на електронен носител във формат на файла .xls; 3. доклад/и, 
съставен/и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ - на хартиен носител в случаите на 
чл. 9, ал. 2; 4. сертификат оригинал - на хартиен носител; 5. декларация за липса 
на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ. 

Чл. 19. Собственикът по чл. 9, ал. 1 приема с протокол по образец - приложение 
№ 4, резултатите от обследването в срок до 30 дни от депозиране на документите 
по чл. 18. 



Енергийни обследвания

Чл. 20. Собственикът по чл. 9, ал. 1 с придружително писмо предоставя в Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие (АУЕР) в срок не по-късно от 14 дни от подписване на протокола за приемане на 
резултатите по чл. 19: 1. заверено копие на доклада по чл. 11, ал. 2 - на електронен носител; 2. 
заверено копие на резюмето по чл. 11, ал. 3 - на хартиен носител и на електронен носител във 
формат на файла .xls; 3. заверено копие от сертификата за енергийни характеристики; 4. заверено 
копие на протокола по чл. 19; 5. оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 
ЗЕЕ по образец - приложение № 5.

Чл. 21. Собственикът/възложителят с придружително писмо предоставя в АУЕР заверено копие на 
сертификата за проектни енергийни характеристики в срок не по- късно от 30 дни от въвеждане на 
новата сграда в експлоатация. 



Енергийни обследвания - качество

Осигуряването на качество на енергийните обследвания е свързано с:
-Качество на изходните данни – енергопотребление, режими на обитаване
-Правилно определяне на състоянието на ограждащите елементи и инспекция 
на системите
- Съответствие с референтните стойности на коефициентите на 
топлопреминаване



Енергийни обследвания - качество

-Обсъждане на алтернативи на етап изготвяне 
на обследване – анализ на цената и 
икономическия ефект
-Обсъждане на възможностите за използване 
на възобновяеми енергийни източници
- По възможност работа и обсъждания с 
потенциални проектанти и строители

Качественото енергийно обследване 
е предпоставка за качествен проект 

за обновяване!



Примери за мерки за ЕЕ
Системата за мониторинг и енергиен мениджмънт 
обхваща – системите за отопление и БГВ, слънчева 
термална и фотоволтаична инсталация (над 50 точки),
възможност за разширение



Примери за мерки за ЕЕ

Система за енергиен мениджмънт и оптимизиране на
работата на абонатните станции – 30% намаление на разходите за 
отопление (около 600 MWh/y), инвестиция – 38 000 лева с ДДС.

Слънчеви термални инсталации за битова гореща вода – очакван ефект 
около 160 MWh/y, инвестиции 245 000 лева с ДДС.

Фотоволтаична инсталация за производство на
електрическа енергия от слънцето - годишни икономии от 49 000 kWh, 
инвестиции 137 000 лева с ДДС.

Нерешени проблеми: около 5000 лева разходи на година за реактивна 
енергия; ненатоварване на трансформаторите – загуби и големи такси за 
мощност



За 269 тела – около 110 000 kWh/y икономия на енергия на стойност около 16000 лв.
Стойност на инвестицията – около 52000 лв. с ДДС.   

Телата са с компоненти на 
PHILIPS – светодиодна лента 
Fortimo LED line и драйвер 
Xitanium/Fortimo, монтирани 
в проектирано и изработено 
в България осветително тяло 
OFFICE 4 LED HF. 

Гаранцията на телата е 5 
години, като се намаляват и 
разходите за поддръжка и 
обезвреждане на излезлите 
от експлоатация лампи.

Примери за мерки за ЕЕ



• 106 броя слънчеви колектори тип Solar 5000 
TF на фирмата BOSCH с активна площ на 
абсорбера 2.4 м2.

• 13500 л буферни съдове
• Интегрирани със съществуващите абонатни 

станции 

Стойността на инвестицията е около 245 000 лв. 
с ДДС. Осигурена е 3-годишна безплатна 
поддръжка.

Очакваният ефект е да бъдат постигнати 
годишни икономии от 154 000 kWh топлинна 
енергия на стойност 14764 лв. 

Спестените емисии въглероден диоксид се 
оценяват на 38,03t/y.

Слънчеви термални инсталации 
за битова гореща вода



Покривна фотоволтаична 
централа

• Инсталирани са 105 фотоволтаични панели REC240PE 
на норвежката фирма REC всеки с номинална мощност 
240 Wp или общата мощност на инсталацията е 25,2 
kWp. 

• Инсталацията e от т.нар. островен тип и осигурява 
непрекъснато захранване на отделението по 
хемодиализа към болницата. Непрекъснатостта на 
захранването се осигурява чрез съвременно 
управление на SchneiderElectric, като батерии на 
фирма HOPPECKE с гелов електролит и капацитет 548 
Ah при необходимост се зареждат с енергия от 
панелите или от ЧЕЗ и съответно покриват 
необходимия товар на отделението. 

• Стойността на инсталацията е около 137 000 лева с 
ДДС. Осигурена е 3-годишна безплатна поддръжка на 
инсталацията.

• Очакваният ефект е да бъдат постигнати годишни 
икономии от 49 000 kWh електроенергия на стойност 
10186,51 лв. 

• Спестените емисии въглероден диоксид се оценяват 
на 33,47 t/y.



Фотоволтаични панели

Монокристални

Поликристални

Тънкослойни

КПД 12-18% и повече



59,6% - 2012 година спрямо 2008 година

Обновяване на детска градина



• Оптимален фиксиран наклон на 
колекторите  : за целогодишно ползване се 
приема географската ширина 

• Специфичен слънчев добив на крайна 
енергия за БГВ : 300-700kWh/m2год.

• Общ КПД на слънчевите системи за БГВ : 40-
60%

Слънчева инсталация за БГВ



Слънчева инсталация за БГВ
ПЛОСКИ КОЛЕКТОРИ

Вакуум-тръбен 
слънчев колектор Софтуер RETscreen



Котел на биомаса
ОДЗ - Филиал Елхица, Чепеларе 

Изграждане на отоплителна котелна централа тип 
енергийна кабина за отопление и топла вода

Инвеститор: Община Чепеларе
Бенефициент: ОДЗ - Филиал Елхица
Изпълнител: Ерато Холдинг АД
Инвестиционни разходи: 94 958 BGL без ДДС
Срок на откупуване на 
инвестициите:

2.2 год.



Котел на биомаса

Сградата на ОДЗ:

 РЗП 1 299 m2
 Отопляем обем - 3 637 m3
 Брой деца – 84
 Брой персонал - 26



Котел на биомаса

Отоплителна котелна централа
Водогреен котел модел ПЛАМ 250 на промишлен 
газьол. 

Топлоизточник - с нафтова двустепенна горелка 
модел Метеор. 

Консумацията на гориво според диапазона на 
регулиране на топлинната мощност е в интервала 
17-36 kg/h.

В котелното помещение е инсталиран бойлер за 
гореща вода с обем 2 m3.



Котел на биомаса
Състояние след проекта

Енергийната кабина - контейнер 5 х 2,5 м със 
следните съоръжения:

 Автоматизиран водогреен котел на дървесна биомаса 
тип Marine, модел CSA 230 с мощност на горивната камера 
270 kW. 
 2,5 х 2,5 м контейнер за дървесни трески/пелети;
 Помпен блок за подаваща/връщаща вода;
 Предпазна и регулираща арматура;
 Неръждаем комин с диаметър 300 mm.



Котел на биомаса

Резултати от проекта
Икономии Нетни парични икономии

Топлинна 
енергия

Електрическ
а енергия

Пропан 
бутан

Топлинна 
енергия

Електрическа 
енергия

Пропан 
бутан

(kWh/год.) (kWh/год.) (kWh/год.) (BGL/год.) (BGL/год.) (BGL/год.)
56 314 1 688 20 047 42 569 203 690

Годишни икономии (kWh/год.) 78 049

Нетни парични икономии (BGL/год.) 43 462

Инвестиционни разходи (BGL) 94 958

Срок на откупуване (год.) 2.2

Редуцирани емисии на парникови газове (tCO2/год.) 86



Термопомпа

Източник: МУЛТИКЛИМА ЕООД

ОДЗ 140, с. Долни Богров

РЗП: 1458 м2



Термостатни вентили

Защитено изпълнение!!!

Дистанционно управление и настройка



Пасивна сграда

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2996

Детска градина - Габрово

Първата пасивна сграда в България с издаден сертификат:

Вентилация с рекуперация
Подово отопление
Дограма с троен стъклопакет
20 см EPS изолация на стени

Разход за отопление:
15 kWh/m2a

Оскъпяване на проекта спрямо конвенционално строителство – 7%



Технико-икономически анализ

 Систематизиран подход за взимане на решение
 Представлява техника, при която се претеглят 

очакваните разходи спрямо
• ползите за даден период от време
 Прилага се за:
- Взимане на решение
- При доказване на ползи при кандидатстване за 

финансиране 



Основни стъпки

•Представяне и обсъждане на социално-
икономическия контекст и целите на проекта
•Ясно идентифициране на проекта
•Технико-икономическо проучване за осъществимост 
на проекта и на алтернативните
•Варианти
•Финансов анализ
•Икономически анализ
•Оценка на риска



Икономически показатели
• Икономическата ефективност на дадена мярка или съвкупност 

от мерки може да се оцени чрез шест параметъра:
-Срок на откупуване (PB) - времето за получаване обратно на 

инвестициите на база еднакви годишни нетни икономии 
(приходи):

, където
I0 – Инвестиции, B - Годишни нетни икономии



Икономически показатели

-Нетна сегашна стойност (NPV) е днешната 
стойност (дисконтирана стойност) на бъдещите 
годишни нетни спестявания през икономическия 
живот на проекта - минус инвестицията. За да бъде 
рентабилна, стойността на NPV трябва да бъде по-
голяма от нула.

, където
B - Годишни нетни икономии, n - Икономически 
живот на проекта, r - Реален лихвен процент, I0 -
Инвестиции



Икономически показатели

-Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) - е 
равна на лихвения процент, при който NPV = 0 за 
икономическия живот на проекта:

, където
В - Годишни нетни икономии, r- IRR,  n- Икономически 
живот на проекта, I0 – Инвестиция
Вътрешната норма на възвращаемост трябва да е по-
висока от лихвения процент по заеми или по депозити 
в случай, че се инвестират собствени средства. 



Пример



План за енергиен мениджмънт и 
мониторинг

• Мониторинг на показателите на 
микроклимат 

• Мониторинг на енергийните разходи
• Поддръжка и превантивни дейности
• Специфични мероприятия за поддръжка на 

ВЕИ инсталации
• Отчитане и планиране на дейности



Благодаря за вниманието!
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