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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 14 от 04.04.2014 г. относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „  Подкрепа за 
устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”  
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Проект: Извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация 

Обекти: 1. ОДЗ № 5 „Буратино” – УПИ ІV, кв.162 
2. Родопски драматичен театър „Н. Хайтов” – УПИ ІІ, кв. 6, 

централна част 
3. Планетариум – УПИ ІV, кв. 1, централна част 
4. Художествена галерия – УПИ І, кв. 15, централна част 
5. Регионална библиотека „Н. Вранчев” – УПИ І, кв. 15, 

централна част 
Възложител: Община Смолян 

І. Основание на Заданието за проектиране 
Община Смолян е бенефициент по проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж 
на град Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.  

 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България  
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Основна цел на проекта е: Създаване на предпоставки за устойчиво развитие и растеж 
на град Смолян, чрез осигуряване необходимите ресурси и укрепване на капацитета на 
Община Смолян за успешно участие в изпълнението на Оперативна програма 
Регионално развитие за периода 2014 – 2020г. 
Специфичните цели на проекта са:  
1. Да се осигурят необходимите средства и предпоставки за генериране и подготовка на 
готови инвестиционни проекти (project pipeline) за ОПРР 2014-2020г.  
2. Осигуряване на списък с одобрени „готови за финансиране” проекти, които да бъдат 
включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян. 
 
ІІ. Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на 
сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация 
 
ПРЕДМЕТ: Извършване на обследване за енергийна ефективност на общински 
сгради: ОДЗ № 5 „Буратино”, Родопски драматичен театър „Н. Хайтов”, 
Планетариум, Художествена галерия, Регионална библиотека „Н. Вранчев”. 
 
№ сграда РЗП /кв.м./ 
1 ОДЗ № 5 „Буратино” 1235,00 
2 Родопски драматичен театър „Н. Хайтов” 3500,00 
3 Планетариум 2060,00 
4 Художествена галерия 2062,08 
5 Регионална библиотека „Н. Вранчев” 2613,88 

 
ІІІ. Изисквания при изпълнение 
 
Извършване на енергийно обследване и съставяне на сертификат за енергийна 
ефективност в съответствие с Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013г. за обследване за 
енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 
сгради. 
 
1. Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да 
установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности 
за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. 
 
2. Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел 
удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, 
енергийните характеристики и съответствието със скалата на класовете на 
енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал.3 от ЗЕЕ. 
 
Обследването да бъде извършено съгласно изискванията на: 

• „Закон за енергийната ефективност” обн.ДВ бр.98/14.11.2008г., изм. и доп. ДВ. 
бр.66 от 26 юли 2013г. 

• „Наредба №7”  от 15.12.2004г. За топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 13 Септември 2013г., доп. ДВ бр. 93 от 
25.10.2013г. 
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• „Наредба №16-1594” за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спестявания на сгради, Обн. ДВ бр.101 от 13 Ноември 
2013г. 

• „Наредба № РД-16-1058” от 10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите”, в сила от 29.12.2009г. 

• „Наредба № РД-16-932” от 23.10.2009г. за условията и реда за извършване на 
проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 
инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и 
за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях”, обн. ДВ. бр.89 от 
10 Ноември 2009г. 

• „Закон за енергията и възобновяеми източници”, в сила от 03.05.2011г., изм. и 
доп. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г. 

 
ІV. Обследването да включва: 
Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 
характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на 
енергия; 
Разработване на мерки  за повишаване на енергийната ефективност; 
Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и 
на съотношението „разходи-ползи”; 
Оценка на спестените емисии (СО2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване 
на енергийната ефективност; 
Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за 
доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на 
възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката 
на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 
На база направеното обследване се изготвя Сертификат. 
При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на наредбата 
по чл. 32 ЗЕЕ. 

 
V. Обем и съдържание на обследването: 
 
1. Обследването на сградите обхваща следните технически средства и системи: 
1.1.  средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; 
1.2. системи за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни 
потоци, в т.ч. от възобновяеми източници; 
1.3.  топлопреносните системи-водни, парокондензни, въздушни; 
1.4.  електроснабдителните системи; 
1.5.  осветителните системи; 
1.6.  системи за осигуряване на микроклимата; 
1.7.  системи за гореща вода за битови нужди; 
1.8.  сградните ограждащи конструкции и елементи; 
 
2. Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и 
дейности: 
2.1.  подготвителен етап; 
2.2.  етап на установяване на енергийните характеристики на сградата; 
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2.3.  разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
2.4.  изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването-
заключителен етап; 
  Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с 
предназначението на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл.9, ал.2 
от ЗЕЕ 
 
3. Докладът съдържа: 
3.1.  подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 
енергоспестяване; 
3.2.  анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; 
3.3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 
пренос, разпределение и потребление на енергия; 
3.4.  енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 
енергоносители; 
3.5.  сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 
3.6.  оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 
3.7.  подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на 
енергийната ефективност; 
3.8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СО2 в резултат на 
разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
3.9.  информация за собственика, собствеността; 
3.10. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници, 
съгл. чл.20, ал.1-3 от ЗВЕИ, като част от оценката на показателите за годишен разход на 
енергия в сградата; 
 
4. Съдържание на документацията: 
4.1. Доклад за отразяване резултатите от извършеното обследване за енергийна 
ефективност  на сградата – на хартиен и електронен носител; 
4.2.  Резюме – на хартиен и електронен носител във формат на файла .xls; 
4.3. Сертификат за енергийна ефективност – на хартиен носител – оригинал и на 
електронен носител; 
4.4. Доклад за проверка на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с 
водогрейни котли; 
4.5. Доклад за проверка на енергийната ефективност на климатични инсталации в 
сградата и генератор на студ; 
4.6.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.23, ал.4 от ЗЕЕ; 
 
VІ. Представяне на резултатите: 
 
За всяка сграда да се представи Доклад от енергийно обследване, придружено с Резюме 
и Сертификат – 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 3 (три) екземпляра на 
магнитен носител 
 
Съгласувал:  
В. Караджова – директор на дирекция СДЕ и Ръководител на проекта 
Изготвил:  
М. Пенчева – гл. експерт в дирекция СДЕ и Координатор на проекта 


