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Основни познания за
енергийните одити

Закон за енергийната ефективност

Цели и методи:
- В съответствие със ЗЕЕ за изпълнение на националната цел за
енергийни спестявания се задължават да управляват енергийната
ефективност следните групи лица:
 търговци с енергия;
 собственици на сгради за обществено обслужване в
експлоатация с
РЗП над 250 m2
 собственици на промишлени системи (ПС) с годишно
потребление на енергия над 3000 МWh
 системи за външно изкуствено осветление в населени
места с над 20 000 жители.

Закон за енергийната ефективност

Дейности за повишаване на енергийната ефективност:
 Намаляване на разходите на енергия при производството, преноса и
разпределението на енергия, както и при крайното потребление на
енергия;
 Обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната
ефективност на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги;
 Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по
отношение на изискванията за ЕЕ;
 Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради;
 Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с
водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;
 Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено осветление;
 Управление на енергийната ефективност;
 Предоставяне на енергийноефективни услуги;
 Повишаване на осведомеността на домакинствата.

Закон за енергийната ефективност

Обследване за енергийна ефективност –

процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и
разходи в сгради, предприятия, промишлени
системи и системи за
външно
изкуствено
осветление, определящ обхвата на технико икономическите параметри на мерките за
повишаване на енергийната ефективност.

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради е задължително за:
 Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с
разгъната застроена над 250 кв. м, подлежат на
задължително обследване и сертифициране с изключение
на сградите по ал. 2.
 Собствениците на сгради 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.
 Собствениците на сгради за обществено обслужване 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.

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради:
 Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в
експлоатация се актуализира при извършването на
дейности, водещи до промяна на енергийните
характеристики на сградата: реконструкции, основно
обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от
площта на външните ограждащи конструкции и елементи на
сградата, и преустройства на съществуващи сгради.
 Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се
препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт на сграда или на части от сграда в
експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и
икономическата целесъобразност за използване на
алтернативни инсталации и системи за оползотворяване на
енергия от ВЕИ

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради:

Енергийните характеристики трябва да
съответстват на минималните нормативни
изисквания, след изпълнение на
реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт, които водят до промяна на
енергийните характеристики на сградата.

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради:

Оценката на енергийните характеристики на
сградите се извършва по методиката в
приложение 3 на Наредба № 7, която се
прилага при обследването на съществуващи
сгради и при проектиране и сертифициране
на нови сгради.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Последно изменение – бр.90, 20.11.2015 г.
С наредбата се определят:
 минималните изисквания за енергийна ефективност на
жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване и
начините за изразяване на техническите изисквания към
енергийните характеристики на сградите;
 методиката за изчисляване на показателите за разход на
енергия и на енергийните характеристики на сградите;
 граничните стойности на интегрирания енергиен показател
„специфичен годишен разход на първична енергия“ в
kWh/m2, определени със скалата на класовете на
енергопотребление;

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
С наредбата се определят:
 референтните стойности на коефициента на
топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и
елементи;
 изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост,
водонепропускливост и слънцезащита през летния период;
 техническите изисквания по отношение на ефективността на
генераторите на топлина/студ в сградите, включително на
децентрализираните системи за оползотворяване на
енергията от възобновяеми източници;
 изискванията към инвестиционните проекти при оценката на
разхода на енергия.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Изискванията на наредбата се прилагат при:
 проектиране, изпълнение и поддържане на нови жилищни
сгради и на сгради за обществено обслужване, както и при
тяхната реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на
съществуващи жилищни и нежилищни сгради за обществено
обслужване;
 оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
на сградите;
 оценка на общия и специфичния годишен разход на енергия
при извършване на обследване за енергийна ефективност
на съществуващи сгради; оценката се извършва чрез
комбинирано прилагане на определената с наредбата
изчислителна методика и необходимите технически
измервания в сградите.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Изискванията на наредбата НЕ се прилагат при:
 сгради и културни ценности, включени в обхвата на Закона
за културното наследство, доколкото изпълнението на някои
минимални изисквания за енергийни характеристики би
довело
до
нарушаване
на
архитектурните
и/или
художествените характеристики на сградата;
 молитвени
домове
на
законно
регистрираните
вероизповедания в страната;
 временни сгради с планирано време за използване до две
години;
 стопанските
сгради
на
земеделски
производители,
използвани за селскостопанска дейност;
 производствени
сгради
или
части
от
сгради
с
производствено предназначение, за които няма изискване за
поддържане на микроклимат с нормативно определени
параметри;

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Изискванията на наредбата НЕ се прилагат при:
 жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4
месеца годишно;
 единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.;
 текущ ремонт в сгради или в части от тях, както и при
вътрешни преустройства на самостоятелни обекти или
помещения в съществуващи сгради, при които не се
извършват строителни и монтажни работи (СМР) по
външните ограждащи конструкции и елементи, граничещи с
външния въздух, и/или по системите за поддържане на
микроклимата, и не се променят енергийни характеристики
на сградите;
 всички случаи на извършване на СМР, при които не се
променят енергийни характеристики на сградите спрямо
съществуващото им състояние.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Технически изисквания за енергийна ефективност:
 интегриран показател (интегрирана енергийна
характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в
сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на
енергопотребление за съответното предназначение на
сградите;
 обобщен коефициент на топлопреминаване през
ограждащите конструкции и елементи на сградата;
 коефициенти на топлопреминаване през сградните
ограждащи конструкции и елементи

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Интегриран показател за енергийна ефективност:
Специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2
годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане,
вентилация,
гореща
вода,
осветление
и
уреди,
потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата
кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един
кубичен метър кондициониран обем (Vs). Интегрираният
показател може да се комбинира със специфични изисквания
към други показатели за разход на енергия на сградите.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Необходими данни за определяне на специфичния разход на
първична енергия:
 ориентацията, размерите и формата на сградата;
 характеристиките на сградните ограждащи конструкции,
елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:
а) топлинни и оптически характеристики, включително на
вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет,
изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и
топлинни мостове;
б) въздухопропускливост;
 влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
 системите за отопление и гореща вода за битови нужди,
включително изолационните характеристики;

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Необходими данни за определяне на специфичния разход на
първична енергия:
 климатичните инсталации;
 системите за вентилация;
 естественото осветление и осветителните инсталации;
 пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
 естествената вентилация;
 системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници;
 външните климатични условия, в т.ч. разположението и
изложението на сградата и вътрешните климатични условия;
 вътрешните енергийни товари.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Технически показател за енергийна ефективност е обобщеният
коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции
и елементи на сградата при:
 при реконструкция, обновяване, основен ремонт и
преустройство на съществуващи сгради, при които СМР
обхващат до 25 на сто включително от площта на външните
ограждащи конструкции и елементи и се променят
енергийни характеристики на граничещите с външен въздух
сградни елементи;
 при надстрояване и пристрояване на съществуваща сграда,
при които ограждащите елементи на надстроената или
пристроената част обхващат до 25 на сто включително от
площта на ограждащите елементи на сградата преди
надстрояването/пристрояването и се променят енергийни
характеристики на граничещите с външен въздух сградни
елементи;

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Технически показател за енергийна ефективност е обобщеният
коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции
и елементи на сградата при:
 на фаза идеен проект;
 за производствени сгради, в които технологичният режим
изисква целогодишно поддържане на микроклимат с
нормативно определени параметри и/или при техни
реконструкции, обновявания, основни ремонти,
надстроявания и пристроявания, при които строителните и
монтажните работи обхващат над 25 на сто от площта на
външните ограждащи конструкции и елементи преди
извършване на СМР в сградата;
 за жилищни сгради с разгъната застроена площ до 250 m2
включително

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Технически показател за енергийна ефективност е обобщеният
коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции
и елементи на сградата при:
 Коефициентите на топлопреминаване през ограждащите
конструкции и елементи на сградата са технически
показатели за енергийна ефективност при извършване на
реконструкция, ремонт или преустройство на самостоятелни
обекти или отделни помещения в тях, намиращи се в
съществуващи сгради, когато спрямо съществуващото
състояние на обектите/помещенията, които се
реконструират/ремонтират/преустройват, се променят
енергийните характеристики на сградните ограждащи
конструкции и елементи на обектите/помещенията.
Стойностите на коефициентите на топлопреминаване в тези
случаи не може да са по-големи от определените стойности
в таблици 1 и 2 на фаза идеен проект;

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
При обследването за енергийна ефективност на
съществуваща сграда се изготвя техникоикономическа оценка на мерките за повишаване
на енергийната ефективност на сградата,
включително групиране/комбиниране на мерките в
различни пакети. Оценката на инвестицията за
енергоспестяване се извършва по съотношението
„разходи-ползи“, като за сградата се определя и
икономически
най-ефективният
пакет
от
енергоспестяващи мерки за постигане на
минимално
изискващия
се
клас
на
енергопотребление.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради
Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на
сградите се приема за изпълнено, когато стойността на
интегрирания показател – специфичен годишен разход на
първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния
клас на енергопотребление::
 „B“ - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в
експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени
в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;
 „С” - за съществуващи сгради, които са въведени в
експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;
 „А” - за сгради с близко до нулата потребление на енергия;
 „А+” - за сгради, надвишаващи националните изисквания за
сгради с близко до нулата потребление на енергия.

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

Задължение за публичност:
… собственикът е длъжен да изложи
сертификата за енергийни
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НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

Наредба 16-1594/2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради
С наредбата се определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики
на сгради;
2. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради
в експлоатация;
3. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради
в експлоатация;

4. извършване на оценка на енергийните спестявания.

Наредба 16-1594/2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради

Сертификат за сгради се издава само след
обследване за енергийна ефективност
от правоспособно юридическо лице вписано в
публичен регистър в АУЕР.

Наредба 16-1594/2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради
При енергийното обследване се предоставят на собственика на
сградата:
- сертификат за енергийните характеристики, доклад от
енергийното обследване;
- резюме на енергийното обследване
- декларация, че фирмата и екипа в нея не са участвали при
проектирането и изпълнението на сградата, както и при
изпълнението на енергоспестяващи мерки в съответната сграда
- приемо предавателен протокол за приемане на резултатите
от обследването
Собственикът приема с протокол резултатите от обследването в
срок до 30 дни от депозиране на документите
Копие от сертификата, резюмето към обследването, декларацията и
приемно-предавателния протокол се предават в АУЕР в 14-дневен
срок от подписването на протокола, съгласно ЗЕЕ.

Отчитане и анализиране на
потреблението на енергия

Регламентираната система за отчитане на енергийните
разходи е важен елемент, както за енергийното
управление, така и за официалните финансово-счетоводни
анализи.
АНАЛИЗ
НА
ПОТРЕБЛЕНИЕТО

ЕНЕРГИЙНИ
РАЗХОДИ
Управление на
енергията

РЕАЛИЗИРАНИ
ИКОНОМИИ

МОНИТОРИНГ
И
КОНТРОЛ

Измерване и определяне на
тенденцията за използване на
енергия в сградите
Събиране на данни и измервания най-малко на:
-

Разходи на топлинна енергия, горива и ел. енергия – КОПИЯ ОТ МЕСЕЧНИ ФАКТУРИ

-

Точни дати на доставките и количествата при твърди и течни горива – обикновено са
неравномерни

-

Точни данни за качеството на доставеното гориво – ДТС, влага и др.

-

Наличното остатъчно гориво към датата на доставката

-

Данни за основните групи консуматори на енергия – отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, осветление, вътрешни източници на топлина и др.

-

Външна и вътрешна температура (поне в по една представителна точка за зона – кабинети,
коридори, стълбища и др.), както и по зони на ориентация на сградата – север/юг. Важно е
да се подбират точките на мерене да не са под пряко слънчево лъчение или под влияние
на голям източник на топлина. Добро решение е използването на „дейта логери“ или
директно записващи системи

-

Информация за паричните разходи, свързани с доставената енергия – фактури

-

За значими промени в сградните харкатеристики – ремонти, ЕСМ и др.

-

За оценените изчислени емисии CO2, генерирани в различните периоди на експлоатация на
сградата.

Енергийното обследване като
инструмент на анализа

Обследването за енергийна ефективност спомага за:
 изследване на инсталираните енергийни и технологични съоръжения и оценка на
тяхното състояние;
 изследване на това как, къде и в какви количества се използва енергията в дадения
обект;
 изследване на това какви са разходите на енергия като цяло и по видове консуматори;
 изготвяне на програма, препоръчваща промени в производствената практика и
работата на оборудването, консумиращо енергия, които при приемливо съотношение на
инвестициите и ползите могат да доведат до икономия на енергийните разходи.
В зависимост от степента на подробност може да има детайлни, опростени, предварителни,
контролни, и др. видове обследвания за енергийна ефективност.
В зависимост от обхвата може да има целеви, по подобекти, цялостни и др.
Основно изискване е документирано представяне на резултатите от различните дейности на
основата на добре структурирана информация, пригодна за анализ и обработка.

Енергийното обследване като
инструмент на анализа

Схема на типично
обследване за
енергийна
ефективност

Енергийното обследване като
инструмент на анализа

Дейностите по осъществяване
на опростено обследване за
енергийна ефективност, което
може да се осъществи като
самостоятелен енергиен одит
Всички проекти, свързани с
грантови схеми с публични
средства, са задължени да
бъдат оценени за енергийна
ефективност и да бъдат
изпълнени енергийни одити.
Обследването за енергийна
ефективност е най-краткият път
за постигане на максимални
финансови икономии, основани
на енергийни икономии.

Енергийното обследване като
инструмент на анализа

Оценка на нивото на енергийно управление (енергиен мениджмънт) – силни и
слаби страни, възможности за подобрение и оптимизация
Поддържане на база данни за енергийното оборудване и консуматори – актуална
информация за основните системи за преобразуване и пренос на доставяната
енергия (подстанции, трансформатори, котли, абонатни станции, бойлери за
гореща вода, хладилни инсталации, помпени станции и др.), съдържаща данни за
вида и типа на оборудването, годината на производство, основните технически
параметри, режими на работа и др. Данни за дейностите по ремонт и поддържане
на оборудването.
Аналогично следва да се разработи и поддържа база данни за основните
консуматори на енергия (сгради, технологични процеси, двигатели, системи за
климатизация, охлаждане, отопление и вентилация, външно и вътрешно
осветление и др.). Тези данни за оборудването и консуматорите могат успешно да
се използват и при изготвянето на енергийните баланси

Характерни зони и области на
енергийния анализ

Базови линии - определя се във вид на зависимост между потреблението на
енергия и определени фактори, от които то зависи и служи като количествен
еталон, осигуряващ основа за сравнение на енергийните характеристики
Промените в енергийните характеристики трябва да се измерват спрямо
енергийната базова линия
Базовата линия може се използва за прогнозиране на енергийните разходи при
определени състояния на заложените в нея фактори - натоварване на
оборудването, външни температури и др.), оказващи влияние върху енергийното
потребление. Енергийната базова линия се използва също за изчисление на
енергийните спестявания като еталон за сравнение преди и след прилагането на
действия за подобряване на енергийните характеристики. На следващите таблици
и фигури са показани варианти на базови линии, определени за различни времеви
интервали (годишни и месечни) и различни зависимости между променливите

Характерни зони и области на
енергийния анализ

Наклонът на основната линия на консумацията - степента на зависимост на консумацията от
обемите продукция
Разсейването на точките - влиянието на други фактори
Постоянната компонента в линейното уравнение (пресечната точка на линията с ординатата) разходите на енергия, които не са пряко свързани с обемите продукция

Анализът на базовите линии може да насочва към потенциални възможности за икономия на
енергия.
За надеждното им използване в енергийните анализи на така получената базова линия е
необходимо коефициентът на съгласуваност на данните да е достатъчно висок (над 0.70).

Характерни зони и области на
енергийния анализ
Товарови графици за идентифициране на пиковите натоварвания
Показват изменението на енергийното потребление във времето. Целта е да се идентифицират
поковите, средните и минималните натоварвания с оглед по-ефективно управление на
енергийното потребление и разходите на енергия във времето.

Избягването на пикови натоварвания или намаляването им, може да доведе до забележими
икономии. Особено важно е да се види дали тези пикови натоварвания не съвпадат с върховите
тарифни зони, консумацията през които се заплаща значително по-високо.

Характерни зони и области на
енергийния анализ

Енергийни баланси
Както за всички видове баланси, и в енергийните приходите (доставена енергия) следва да са
равни на разходите по различните направления
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Характерни зони и области на
енергийния анализ

Енергийни баланси
Както за всички видове баланси, и в енергийните приходите (доставена енергия) следва да са
равни на разходите по различните направления

Характерни зони и области на
енергийния анализ

Енергийни баланси
При изготвянето на енергийните
баланси се използва информация от:
- показанията на уредите за търговско и вътрешно измерване;
- проведени фокусирани измервания с преносима апаратура;
- базата данни за оборудването, неговите режими на работа и
натоварване и други източници.

Въз основа на енергийните баланси могат да се формират оценки
за ефективността от потреблението на енергия по обособени
сгради. От прецизността в съставянето на енергийните баланси в
голяма степен зависи точността при определянето на енергийните
характеристики и на резултатите от предлаганите мерки за
икономия на енергия. При достатъчни гаранции за точност данни
от енергийните баланси могат да се използват надеждно за
дефиниране на базовите линии при определяне размера на
енергийните спестявания.

Анализиране на потреблението
на енергия

Анализът на данните спомага за :
-

правилна работа на техническите инсталации;

-

бързо откриване на грешките/повредите в техническите инсталации;

-

възможност за навременно търсене на специализирана помощ за отстраняване на повреди

-

намаляване на потреблението на енергия;

-

документация и оценка на резултатите от мерките за пестене на енергия.

Добър инструмент за анализ е диаграмата Енергия-Температура (ET-диаграма) – уникална за
всяка сграда
Построява се като се регистрира измереното потребление на енергия и средната външна
температура за определен период от време, например веднъж седмично, месечно и т.н.
През отоплителния сезон потреблението на енергия нараства с понижаването на
температурата на външната среда. С повишаване на температурата на външната среда
потреблението на енергия спада до минималното си равнище или базисната стойност.
Базисната стойност обхваща разхода на енергия за вентилаторите, помпите, топлата вода за
битови нужди, осветлението, различните съоръжения и т.н. Ако в сградата има климатична
инсталация, потреблението на енергия ще нарасне през месеците, когато се осигурява
охлаждане.

Анализиране на потреблението на
енергия

Анализиране на потреблението
на енергия

Базисно потребление

Флуктуациите на енергията при нормална експлоатация могат да бъдат заложени в рамките на
± 5%, които се определят от нормалните колебания на външните влияния от слънчево греене,
вятър и т.н.
След прилагане на ЕСМ се изготвя нова ЕТ-крива, но е необходимо те да са изцяло изпълнени
и сградата да е въведена в експлоатация.

Анализиране на потреблението
на енергия
Процедурите за осъществяване на енергиен мениджмънт на основата на методологията на ЕТкрива следва да бъдат изпълнени в следната последователност:
- Отчитане показанията на уреда за измерване на потреблението на енергия (електромер,
разходомер
на газ и т.н.) в сградата на равни интервали от време и изчисляване на специфичното потребление на
енергия.
- Регистриране средната температура на външната среда за съответния период и нанасяне на
данните на
ЕТ-кривата на сградата
- Отклонения от ЕТ-кривата могат да сигнализират за неправилно функциониращо съоръжение. Това
трябва да се проучи и да се предприемат необходимите сервизни дейности.

Измерване и определяне на
тенденцията за използване на
енергия в сградите
Системи за управление на енергия в сгради
Високоефективен енергиен мениджмънт в сградите може да се постигне при наличие на
електронна система за управление на енергията в сградата (BMS - от англ. Building Management
System), чрез която се извършва мониторинг и контрол на операционните системи (т.е.
отопление, климатизация, вентилация, осветление, електроенергия, системи за сигурност).
Системата с обслужва от специализиран софтуер, с който енергийния мениджър трябва да е
добре запознат.
BMS обикновено регистрира температурни промени, влажностни режими, качество на въздуха,
нивата на въглероден диоксид и изчислява потреблението в сградата.
Предоставя в реално време чрез светлинна или друга визуална информация данни за повреди
в технологичните режими и системите, като може да осигури определени коригиращи
действия.
BMS спомага за осигуряване на високо ниво на комфорт и ефективност при минимални
разходи на енергия.
Прилагането на системата за сграден мениджмънт е енергоспестяваща мярка и може да
доведе до 3-5% енергийни икономии.

Работа с денградуси

Влиянието на външната температура през различните години е значително. За елиминирането на
този фактор се използва безразмерната величина «ОТОПЛИТЕЛНИ ДЕНГРАДУСИ»

DD са денградусите;
θвт.ср. е среднообемната вътрешна температура за периода;
θвт.ср. е средната външна температура за периода;
t е броят дни за съответния период.

Данните за годишното потребление на енергия за отопление на сградата следва да се коригират в
съответствие с отклонението на стойността на действителните денградуси от стандартните за
климатичната зона.

Qk е коригираното потребление на енергия за отопление за съответната година в MWh;
Qp е реално измерената енергия за отопление през съответната година;
DDн са отоплителните денградуси, изчислени при стандартни външни температури за
климатичната зона
DDн са отоплителните денградуси, изчислени спрямо измерените температури през съответната
година.

Работа с денградуси
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Работа с денградуси

Фактори, влияещи върху
показателите за енергийна
ефективност
При изграждане на енергийния баланс върху потреблението най-силно влияние имат следните
фактори:
-

климатични фактори;

-

засенчване;

-

параметри на микроклимата
в помещенията;

-

навици на обитателите;

-

състояние на сградната обвивка;

-

инфилтрация;

-

вътрешни топлопритоци;

-

състояние на системите за
отопление, вентилация
и климатизация.

Намаляване на топлинните
загуби на сградата

Покривна конструкция

Топлопреминаване
Вентилация

Прозорци
и врати

Стени
Инфилтрация

Подови
конструкции

Строителна физика

Топлопренасянето е процес на пренасяне на топлина от област с повисока температура към област с по-ниска температура и представлява
един много комплексен динамичен процес, който може точно да бъде
калкулиран само чрез сложни симулации. За обикновените сгради са
разработени опростени статични изчислителни модели с достатъчно
голяма точност
Механизми на топлопренасяне:
 Топлопроводност



(топлинен поток вещество към вещество)

 Конвекция (естествена или принудителна)
 Топлинно излъчване (коефициент на излъчване на строителни
материали – около 0,9)

U

Топлопреминаването
от въздух или течност към твърдо вещество
обикновено представлява смесица от топлопроводност, конвекция и

Строителна физика

Топлопроводимост



на даден строителен елемент зависи от



топлопроводимостта на основното вещество



броят, разположението и големината на порите



обемната плътност и минералната структура



влажността на строителния материал

Колкото по-малка е топлопроводимостта, толкова по-добри емисиите!

изолация:  = 0,035 W/mK

вода:  = 0,6 W/mK

стомана:  = 60 W/mK

Коефициентите на топлопроводимост  на материалите се предоставят от
производителите. При условие, че не е известна стойността за даден
материал, може да бъде използвана таблицата с материалите в Наредба 7.

Строителна физика

Топлинното съпротивление RT описва съпротивлението на равен строителен
елемент от термично хомогенни слоеве, включително и неговите вътрешни и
външни съпротивления на топлоотдаване, в посоката на топлинния поток

При n на брой хомогенни слоя RT се изчислява като
RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + ... + Rn + Rse

,m²K/W

Коефициентът на топлопреминаване U на строителната конструкция е
реципрочната стойност от топлинното съпротивление RT:
U = 1/RT

,W/m²·K

Коефициентът на топлопреминаване показва количеството топлина, което в
стационарно състояние преминава през 1m² площ на строителен елемент при
температурна разлика от 1K
Преди да бъде въведен общоевропейският стандарт, коефициентът на
топлопреминаване в немскоговорящите страни се обозначаваше като
коефициент на топлопредаване

Наредба 7/2004 г. за енергийна
ефективност на сгради

Енергийно обследване на сгради

ТИП 1

Външни стени - топлотехнически характеристики

Материал
варопясъчна мазилка(външна)
топлоиз.експанд. пенополистирол EPS
циментова замазка
зидария от решетъчни тухли
варопясъчна мазилка(вътрешна)

δ
m
0.010
0.050
0.020
0.270
0.020

Фиг. 2. 1

λ
W/mK
0.870
0.033
0.930
0.520
0.700

U
W/m2K

0.44

Енергийно обследване на сгради

Фактори, влияещи върху
показателите за енергийна
ефективност

Изчисляване на отоплителния товар:
Основа за определяне на отделните елементи на отоплителна инсталация по Наредба 15
Изчисленията се извършват от проектанта на отоплителната инсталация, като се взема найнеблагоприятния случай
Отоплителен товар за топлопреминаване qT = HT * (Ti –Ta) [kW]
HT = U*A – коефициент на топлинни загуби
Ta: външна температура на мястото
Ti: вътрешна температура на усещане
Отоплителен товар за вентилация qv = n * V * ρL * Cpl * (Ti –Ta) [kW]

n = 0,5 h-1
ρL * Cpl = 0,34

Осреднен коефициент на
топлопреминаване

Фактори, влияещи върху
показателите за енергийна
ефективност
Метод на месечния баланс:
Определяне параметрите на сградата
Определяне на топлинните загуби (трансмисия и вентилация)
Определяне на вътрешната температура (напр. за работа 20°C)
Определяне на средната външна температура
Определяне на топлинните печалби (вътрешни и соларни)
Определяне на топлоакумулиращите способности
Определяне на месечната степен на оползотворяване на топлинните печалби
Определяне на отоплителния период
Определяне на месечното потребление на енергия за отопление

Определяне на годишното потребление на енергия за отопление Qh
Определяне на годишната потребност от първична енергия Qp

Фактори, влияещи върху
показателите за енергийна
ефективност

Топлинен баланс на сграда:

Q = QT + QV – QI -QS ( Wh )

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

С наредбата се определят:
1. условията и редът за извършване на проверка за енергийна
ефективност на водогрейни котли в сгради;

2. условията и редът за извършване на проверка за енергийна
ефективност на климатични инсталации в сгради;
3. съдържанието на проверката за енергийната ефективност на
водогрейни котли и климатични инсталации и редът за
документирането й;
4. условията и редът за създаване, поддържане и ползване на база
данни по чл. 29 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

Проверката за енергийна ефективност на
водогрейни котли и климатични инсталации
се извършва

от правоспособно юридическо лице вписано в
публичен регистър в АУЕР.

извършване на проверка за енергийна ефективност
на водогрейни котли и на климатичните инсталации
по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички
водогрейни котли в експлоатация:
1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100
kW, включително;
2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години
проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка
на отоплителната инсталация.

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

За идентифициране на котела собственикът на котела предоставя
на лицето, извършващо проверката, следните документи:
1. паспорт на котела с инструкции за монтаж и експлоатация;
2. доклади от предишни проверки;
3. документи за поддръжка, ако има такива;
4. фактурите за закупеното гориво за последните две години;
5. проектна документация, схеми, дневници и други данни за
въвеждането в експлоатация.
Собственикът и/или ползвателят на котела осигурява на
извършващото проверката лице достъп до всички елементи и
агрегати на отоплителната инсталация.

извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички
климатични инсталации в експлоатация
с номинална мощност над 12 kW

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

Резултатите от проверката на котли
и климатични инсталации
се отразяват
в доклади по образец

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейни котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност
на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на
всеки:
8 години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална
мощност от 20 до 50 kW включително и на природен газ с номинална
мощност над 100 kW.
4 години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална
мощност от 50 до 100 kW включително
3 години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална
мощност над 100 kW включително

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност
на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж
на всеки 4 години

Наредба № РД-16-932 /2009 Г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност
на водогрейни котли и на климатичните инсталации
по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

При проверката се предоставят на собственика на сградата:
- доклад от проверката на водогрейни котли и/или климатич
ни инсталации
- приемо предавателен протокол за приемане на резултатите
от обследването

Собственикът приема с протокол резултатите от проверката в
срок до 30 дни от депозиране на документите
Копие от доклада и приемно-предавателния протокол се предават в
АУЕР в 14-дневен срок от подписването на протокола, съгласно ЗЕЕ.

извършване на проверка за енергийна ефективност
на водогрейни котли и на климатичните инсталации
по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни за тях

Собствениците на водогрейни котли и климатични инсталации,
попадащи в обхвата на задължените лица съгласно ЗЕЕ, в срок 6
месеца от датата на въвеждане в експлоатация подават в Агенцията
декларация по образец.
Консултантите за енергийна ефективност, осъществили проверка на
съоръженията, подават ежегодно в Агенцията списък с проверените
съоръжения през предходната година до 31 януари.

Температура с понижение или
прекъснат режим на отопление ?
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Температура с понижение или
прекъснат режим на отопление ?
Температура корпус 1
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Температура с понижение или
прекъснат режим на отопление ?
Температура корпус 2
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Температура с понижение или
прекъснат режим на отопление ?
Метод на месечния баланс:
Определяне параметрите на сградата
Определяне на топлинните загуби (трансмисия и вентилация)
Определяне на вътрешната температура (напр. за работа 20°C)

Определяне на средната външна температура
Определяне на топлинните печалби (вътрешни и соларни)

Определяне на топлоакумулиращите способности
Определяне на месечната степен на оползотворяване на топлинните печалби
Определяне на отоплителния период
Определяне на месечното потребление на енергия за отопление
Определяне на годишното потребление на енергия за отопление Qh
Определяне на годишната потребност от първична енергия Qp

Топлоакумулиращи способности
на сградите
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Топлоакумулиращи способности
на сградите

Температура корпус 2

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15
Твн
1 ет. Ю
4 ет. Ю
7 ет. С

Къде е мястото на изолацията?
Температурният комфорт зависи
най-вече от температурата на
въздуха и на повърхностната
температура на строителните
елементи:

Външен
въздух

Вътрешен
въздух

u

Вътрешен
въздух

+20oC

u

u
Външен
въздух

Повърхностна температура

Все още
чувство за
комфорт

Твърде
топло

Комфортно

Твърде
студено

– 10oC
Температура на въздуха

Къде е мястото на изолацията?

Намаляване на топлинните загуби
на сградата

Топлинни мостове
 Трайни загуби по преходи и връзки
 Отчитане при пресмятането по Наредба 7

Консултанти по енергийна
ефективност
Енергийните консултанти са първата крачка към
подобряване на сграда или промишлено
предприятие
От качеството на енергийния консултант зависи и качеството на
идейния проект
Изискват се широк кръг познания – от добро познаване на
законодателството във всички области на строителството и
индустрията до добро познаване на всички технологични новости

Отношение към клиентите за да видят смисъла от инвестициите
си

Къде се къса връзката...?

ЕНЕРГИЕН
ОДИТ
ОЦЕНКА НА
ИНВ. ПРОЕКТИ
ЗА ЕЕ

ИЗПЪЛНЕНИE
НА
МЕРКИ

ОБЕКТ

По-лоши
показатели
от предписаните

КОНТРОЛЕН
ЕНЕРГИЕН
ОДИТ

Къде се къса връзката...?

1.Съответствие на материалите
2.Обществени поръчки
3.Изпълнители
4.Контрол
5.Инсталации за енергия от възобновяеми
източници
6.Нормативна база

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране

Чл. 187. Вентилационните инсталации се проектират за:

1.

осигуряване на необходимото количество пресен въздух за обитателите
при спазване на националните здравни норми;

2.

осигуряване на необходимото количество пресен въздух за разреждане
на отделени опасни вещества в помещенията до пределно допустимата
им концентрация при общообменна вентилация;

3.

улавяне на опасни вещества и миризми на мястото на отделянето им;

4.

отвеждане на топлината и влагата, отделяни в помещенията, с организирано естествено движение на въздуха;

5.

осъществяване на топловъздушно отопление с общообменна вентилация

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране

Чл. 189. Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации
се проектират при съобразяване с максималното използване на
отпадната топлина и на студа, с нормите за пожарна и аварийна
безопасност, с прогресивните технологични процеси, с високата
производителност и социалната ефективност при минимални
капитални вложения и експлоатационни разходи.
...............
Раздел II
Естествена вентилация
Чл. 292. Организирана и управляема естествена вентилация (аерация)
се проектира, като се отчита едновременното действие на
гравитационното и ветровото налягане върху сградата.
Чл. 294. Не се допуска проектиране на неорганизирана и неуправляема естествена вентилация (проветряване).

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране

Чл. 296. (1) Допуска се проектиране на аерация, комбинирано с местни
смукателни или зонални общообменни вентилационни системи.
Чл. 298. За извършване на аерацията се използват регулируеми
входящи и изходящи аерационни устройства, монтирани по
външните ограждения на помещението.
Чл. 305. Необходимото количество (дебит) пресен въздух, подаван в
помещения, в които въздухът се замърсява в резултат само от
пребиваващите хора, се определя съгласно
Необходим дебит пресен въздух на човек
Необходим дебит пресен въздух l/s (m3/h) на човек
Категория
без пушене

20 % пушачи

40 % пушачи

100 % пушачи

A

10 (36)

20 (72)

30 (108)

30 (108)

B

7 (25,2)

14 (50,4)

21 (75,6)

21 (75,6)

C

4 (14,4)

8 (28,8)

12 (43,2)

12 (43,2)

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране

Чл. 321. (1) Отделни спомагателни и обслужващи помещения, като
кухни, клозети, бани, помещения за пране и др. в жилищни сгради
без възможност за директно проветряване, се вентилират чрез
централна или локална смукателна вентилация.
(2) Дебитът на изсмуквания въздух се определя съгласно приложение
Дебит на изсмуквания въздух от спомагателни и обслужващи помещения
Непрекъсната
вентилация

Прекъсвана вентилация

n = 5-кратен
въздухообмен

50 l/s (180 m3/h)
Ако n < 5 e необходим чадър.

Баня

10 l/s (36 m3/h)

25 l/s (90m3/h)

Тоалетна

10 l/s (36 m3/h)

25 l/s (90m3/h)

Мокро помещение

10 l/s (36 m3/h)

25 l/s (90m3/h)

Помещения
Кухня

Чл. 322. Дебитът на изсмуквания въздух от тоалетни и бани в
общественообслужващи и производствени сгради трябва да
осигурява 4- 6-кратен въздухообмен.

НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за
технически правила и нормативи за
проектиране

Чл. 371. Контролът и автоматичното регулиране на отоплителните,
вентилационните и климатичните инсталации се определят така,
че да осигуряват:

1. хигиенните норми за микроклимата и чистотата на въздуха в
работната зона;
2. повишаване сигурността на инсталацията;

3. икономия на енергийни ресурси.

НАРЕДБА № 3 от 5 февруари 2007
г. за здравните изисквания към
детските градини /МЗ/

Чл. 22. Влажността на въздуха в помещенията трябва да е в границите
от 30 до 60%. В помещенията се поставят уреди за измерване на
влажността.
Чл. 23. Допустимите граници на движението на въздуха са от 0,15 до
0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1 1/2 пъти в час. За
осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е
необходимо редовно проветряване.

Чл. 25. Контролът по спазването на изискванията към факторите на
средата се осъществява от медицинския специалист в детската
градина.

НАРЕДБА № Х........

14. При липса на естествена вентилация в помещението (прозорец)
да се осигури принудителна вентилация – Топлофикация София

23.Как се осигурява вентилацията на санитарните помещения?
Вентилацията на санитарните /мокри/ помещения е задължителна
поради повишената влажност в тях. Начините за осъществяване
на вентилацията, могат да се различават в зависимост от
архитектурата на сградата, и по-точно – разположението на
санитарното помещение в сградата. Разбира се, най-добре е
помещението да е разположено до външна стена и да разполага с
естествена вентилация /прозорец/!?!?!?! Когато това не е
възможно или пък естествената вентилация не би била
достатъчна, се осигурява принудителна вентилация с
въздуховоди и отдушници

Внимание върху детайлите и
възможните проблеми !

Повишаване на енергийната ефективност - резултат от изпълнението на
мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между
вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока,
услуга или енергия
без влошаване на качеството или друга характеристика
ВЪТРЕШНИЯ МИКРОКЛИМАТ И СРЕДАТА НА ОБИТАВАНЕ И ТРУД

Защо да вентилираме ?

Какви са рисковете при отсъствие на
вентилация?

Ако замърсяването не се отстранява :
Дишане на 1 човек:

Вентилация

Влажност
CO2

50 г/ч H2O

19 л/ч CO2

Защо да вентилираме ?

Видими последствия :

!

!
Отлепване
на
мазилката
Петна

Вентилация

Непрекъсната
кондензация

Много по-опасни
са невидимите
последствия!

Болести
Алергии
Слабост
Главоболие
Лоша миризма
Дискомфорт

Отлепване
на
тапетите

Интелигентна система за хибридна
нискобюджетна вентилация

Системи за хибридна вентилация
управлявана по влажност и според
нуждите на обитателите с висока
степен на енергийна ефективност

Интелигентна система за хибридна
нискобюджетна вентилация

Хигрорегулируем
механичен датчик

Относителна
влажност

Интелигентна система за хибридна
нискобюджетна вентилация

Интелигентна система за хибридна
нискобюджетна вентилация

Интелигентна система за хибридна
нискобюджетна вентилация

Основен принцип – винаги правилна посока на вентилиране

Случаи от практиката - Германия

Индивидуални жилища

Интелигентна система за
хибридна нискобюджетна
вентилация

Интелигентна система за
хибридна нискобюджетна
вентилация

Интелигентна система за
хибридна нискобюджетна
вентилация

Интелигентна система за
хибридна нискобюджетна
вентилация

Намаляване на топлинните
загуби на сградата
Топлинни мостове
 Трайни загуби по преходи и връзки

 Отчитане при пресмятането по Наредба 7

съвременните технологии, техники и
материали в процеса на строителството и
обновяването на сградите.

Оценка на съществуващите ОВК системи

Когато става въпрос за съществуващи ОВК системи, ефектът от прилагане на
енергоспестяващи мерки може да доведе до значителен спад на потреблението на топлинна, а
понякога и на електрическа енергия. Първа задача на енергийния мениджър е да събере и да
систематизира и архивира цялата налична техническа документация – чертежи, схеми,
изчислителни записки, технически характеристики на основните съоръжения, ръководства за
експлоатация и т.н. В случай че липсват чертежи и схеми на отделните инсталации, е добре да
се възложи на специалист да направи заснемане и изготвяне на липсващите документи.
Наличието на тази информация е от голяма важност за поддръжката на системите, както и за
специалистите, извършващи енергийно обследване на сградата.

При водогрейни котли на течно или твърдо гориво с мощност повече от 20 kW и при котли на
газ с мощност повече от 100 kW е задължително да се извършва проверка съгласно Наредба
№ РД 16-932 за проверката на котли и климатични инсталации. В зависимост от различните
мощности и използвани горива тези проверки се извършват на интервали между 2 и 8 години.

Оценка на съществуващите ОВК системи

Измерването на ефективността се извършва с газоанализатор в димоотвода. Обикновено това
измерване се извършва в режим на натоварване, близък до номиналния. В сезонен аспект КПД
на котлите е по-нисък поради променливия товар.
Ако номиналната мощност на котела превишава необходимия товар на инсталацията, котелът
ще работи с понижена ефективност поради чести прекъсвания в работата.

За оценката на работата на котлите, както и на отоплителната инсталация и на съоръженията,
е много полезно да се измерват и записват температурите на топлоносителя на входа и изхода
на котела и на входа и изхода на отоплителната инсталация. Най-лесният начин е това да става
посредством контактни сензори, поставени върху тръбите под топлоизолацията, и записващи
устройства (логери).
Измерването на малка температурна разлика между топлоносителя в подаващия и връщащия
тръбопровод на отоплителната инсталация може да означава например, че топлината не
достига до всички отоплявани помещения и т.н. Анализът може да бъде още по-прецизен, ако
едновременно с тези измервания се измерва и вътрешната температура в няколко
представителни помещения.

Оценка на съществуващите ОВК системи

В спортни зали и физкултурни салони, които са с голяма площ и височина, ефективен метод
на отопление е да се използват инфрачервени уреди, разположени локално при отделните
работни места. Инфрачервените лъчи създават веднага усещане за топлина върху тялото. В
резултат на този ефект при помещения, отоплявани с инфрачервени уреди, комфортът за
топлина се усеща при температура с поне 2 °C по-ниска от температурата в помещения,
конвенционално отоплявани. Това води до значително намаляване потреблението на енергия
за отопление.

В сгради, където парата се използва за отопление - преминаване максимално бързо към водно
отопление.

Закарайте първичната енергия до сградата, а не преобразуваната.

Оценка на съществуващите ОВК системи

Вентилация
- локална – обслужват само работното място или отделно помещение при силни замърсители.
Основните разходи на енергия идват от вентилаторите. В редки случаи се използва и
нагнетателна вентилация за компенсиране на изхвърления въздух
- общообменна – обикновено в административни сгради. Изисква подгряване на постъпващия
въздух. Често пъти разходите за вентилация са съизмерими с тези за отопление. За
оптимизиране на разходите се препоръчват рекуператори.
Климатични инсталации

Важни характеристики за ефективността на климатичните инсталации са коефициентите на
трансформация за отоплителен режим (COP) и коефициентът за енергийна ефективност при
охлаждане (EER). Най-модерните системи достигат до EER > 10, но рядко в практиката се
достигат по-високи стойности от EER > 5.
Всички климатични системи се отбелязват с етикет за класа на енергопотребление.

Оценка на съществуващите ОВК системи
Вентилация – системи за рекуперация и оползотворяване на отпадни топлини

Регенерация на топлина 80-90 %

Основополагащи концепции за подбор на
енергоефективни технологии

Енергийната ефективност свързваме с постановката „Да правим повече с помалко“;
Преди 2020 г. – фокусът да бъде върху икономическата ефективност на
приложението на Директивата;
Преди 2030 г. – да се прилага диференциран подход при мерките по сектори
на икономическа дейност с ударение върху тези с най-висок потенциал за
подобрения;
Промишлените и битовите сгради потребяват приблизително 40% от общата
потребявана енергия в Европа и това изисква много повече усилия за
енергийна ефективност.

Препоръчителни мерки

Сравнителен анализ на мерки за
енергийна ефективност
Средни периоди на откупуване за най-често препоръчвани
енергоспестяващи мерки (ЕСМ)
12,0

11,3

10,0

Срок на откупуване, год.

7,8
8,0

6,3
6,0

5,3
4,7

4,0
4,0

1,9

1,7

2,0

1,3

0,9

0,7

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Вид ЕСМ

1- Изолация на външни стени; 2- Изолация на под; 3- Изолация на покрив; 4- Подмяна на дограма; 5ЕСМ по осветление; 6- ЕСМ по абонатни станции; 7- ЕСМ по котелни стопанства; 8- ЕСМ по прибори
за измерване, контрол и управление; 9- Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10- ЕСМ по
сградни инсталации; 11- Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)
Източник:Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Сравнителен анализ на мерки за
енергийна ефективност
Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват
различно влияние върху икономията на енергия
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1- Изолация на външни стени; 2- Изолация на под; 3- Изолация на покрив; 4- Подмяна на дограма; 5ЕСМ по осветление; 6- ЕСМ по абонатни станции; 7- ЕСМ по котелни стопанства; 8- ЕСМ по прибори за
измерване, контрол и управление; 9- Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10- ЕСМ по сградни
инсталации; 11- Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)
Източник:Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
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