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1. Въведение 

Настоящото обследване за енергийна ефекивност и сертифициране на сградата 

на 132 СОУ „Ваня Войнова” е изготвено въз основа на действащата в страната 

нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа за изискванията за 

енергийна ефективност, а именно: 

 Закон за устройство на територията 

 Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, 

свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 

енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето 

на енергийни услуги 

 Закон за енегетиката 

С Наредба №7/2004 г, изменение от 27.10.2009 г. на МРРБ се определят 

минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, 

техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и 

норми за проектиране на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на 

коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи. 

На основание на ЗЕЕ и Наредба № РД-16-1594 от 2009 г. за условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградии 

издаване на сертификати и категории на сградите и Наредба № РД-16-1058 от 2009 

г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. 

Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация 

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

енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба №5 от 2005 г. 

към ЗЕ. 

Целта на проведеното обследване за енергийна ефективност е да се направи 

анализ на енергопотреблението на разглежданата сграда, да се предвидят 
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конкретни мерки, водещи до намаляване на това енергопотребление при запазване 

или възстановяване комфорта на обитаване.  

В доклада е направена експертна оценка на: 

 топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата; 

 системите за топлоснабдяване и отопление; 

 енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и режими 

на експлоатация 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

2.1. Описание на сградата 

132 СОУ „Ваня Войнова” е образователна институция обучаваща ученици от 1-

до 12 клас и се помещава в съществуваща четириетажна сграда със сутерен, р-н 

Красно село, ул бул.”Цар Борис III” №128. 

Сградата на 132-то Средно общообразоватено училище „Ваня Войнова” е 

публична общинска собственост. Сградата е построена през 1957 г. Тя се състои от 

четири етажен основен корпус със сутерен и физкултурен салон свързани с топла 

връзка. Архитектурни чертежи на обекта бяха предоставени.  

В сградата на училището се провежда обучение с 460 ученици от 40 учители и 

помощен персонал. 

Външните и вътрешните стени са тухлени. Фасадните стени са с циментова 

мазилка, без топлоизолация и са в относително добро състояние. По стените на 

салона отвън има поставена 2 см изолация от фибран в много лошо състояние. 

Дограмата по фасади е частично алуминиева частично ПВЦ дограма като има 

и известно количество дървена дограма на сутерена в лошо състояние и метални 

витрини на физкултурния салон.  

Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, скелетно-гредова, 

състояща се от колони, греди, ж.б.пояси и плочи. Носещите зидове са тухлени стени 

с дебелина 38 см.  

Сградата е с режим на обитаване от 07:00 h до 19:00 h през делнични дни. 

Броят на учениците в училището е 460, а на обслужващият персонал - 40 души.  

Обследваният обект попада в климатична зона 7 съгласно климатичното 

райониране на Република България. 
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2.2. Схема на сградата 

 
СХЕМА СУТЕРЕН 

 
СХЕМА ПЪРВИ ЕТАЖ 

 

СХЕМА ВТОРИ ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 

2.3. Общи строителни характеристики на сградата. 

Разгъната площ 
m2 

Отопляема площ2 Отопляем брутен обем 

m3 

Отопляем нетен обем 

m3 

4007,67 3052,11 14628,00 13165,20 
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2.4. Изгледи на сградата 

     

     

     

3. Геометрични характеристики на сградата. 

3.1. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади. 

Външните стени са четири типа. Първия тип са тухлени стени с външна и 

вътрешна мазилка. Вторият тип са тухлени стени с външна и вътрешна мазилка и 

2 см слой фибран най-отвън. Третия тип са бетоновите сутеренни стени с бочарда 
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отвън. Четвъртият тип са бетоновите сутеренни стени към земя. Разглежданите 

типове стени не отговарят на изискванията на „Строителни норми и правила”, тъй 

като коефициентът на топлопреминаване е по-голям от нормативния. 

Тип U 
W/(m2K) 

С СИ И ЮИ Ю ЮЗ З СЗ Обща 
площ,  

m2 Площ, m2 

1 1,42  408,48  710,35  177,23  1097,85 2393,91 

2 0,76  100,42  36,00  77,84  41,18 255,44 

3 2,04  12,05  47,77  17,65  50,22 127,69 

4 0,65  47,02  143,99  46,43  152,20 389,64 

Обща площ: 3166,68  316,08 1,80  17,80 277,61   49,91  663,20 

3.2. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове 

Вид Тип A 

m2 

U 

W/(m2K) 

Под, граничещ с външен въздух    

   

Под върху земя 2 314,44 0,246 

   

Под над отопляем подземен етаж    

   

Под над неотопляем подземен етаж 1 955,56 0,494 

Обща площ: 1270,00 

3.3. Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове 

Характеристики по типове A 

m2 

U 

W/(m2K) № δвс 

m 

Gr Pr εk λекв 
W/(mK) 

1 2,33 12443543517 0,663 120,533 3,029 1016,15 1,292 

2 1,20 3109097160 0,662 85,185 2,167 157,87 1,42 

3      95,98 2,452 

  Обща площ: 1270,00  

3.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по 

фасади 

ТИП СИ ЮЗ ЮИ СЗ 

№ 

a b A U g n A n A n A n A 

m m m
2
 W/m

2
K - бр m

2
 бр m

2
 бр m

2
 бр m

2
 

ПРОЗОРЦИ 

1 1,20 1,80 2,16 6,66 0,37             1 2,16 

2 1,20 1,20 1,44 2,63 0,45     2 2,88         

3 1,20 1,20 1,44 2,63 0,45 7 10,08             
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4 1,20 0,8 0,96 2,63 0,43         2 1,92     

5 1,40 1,72 2,41 2,63 0,47             6 14,45 

6 2,00 1,00 2,00 2,00 0,46             1 2,00 

7 1,40 2,15 3,01 2,00 0,48 20 60,20 7 21,07     59 177,59 

8 1,20 1,35 1,62 2,00 0,46     12 19,44         

9 1,80 1,60 2,88 2,63 0,48 2 5,76             

10 1,20 0,82 0,98 2,63 0,43 5 4,92             

11 2,70 3,65 9,86 6,66 0,51         4 39,42     

12 2,70 2,25 6,08 6,66 0,50     4 24,30         

13 2,10 2,15 4,52 2,00 0,49 19 85,79     56 252,84     

14 3,00 8,30 24,90 2,00 0,52             1 24,90 

15 1,40 2,65 3,71 2,00 0,48         9 33,39 9 33,39 

Общо прозорци: 53 166,75 25 67,69 71 327,57 77 254,49 

ВРАТИ 

ТИП СИ ЮЗ ЮИ СЗ 

1 1,00 1,80 1,80 6,66 0,01             2 3,60 

2 1,80 2,90 5,22 6,66 0,01         3 15,66     

3 2,70 2,25 6,08 6,66 0,50     1 6,08         

Общо врати:     1 6,08 3 15,66 2 3,60 

Общо прозорци и врати: 53 166,75 26 73,77 74 343,23 79 258,09 

4. Анализ на ограждащите елементи 

4.1. Външни стени  

Външните стени са четири типа. Първия тип са тухлени стени с външна и вътрешна 

мазилка. Вторият тип са тухлени стени с външна и вътрешна мазилка и 2 см слой 

фибран най-отвън. Третия тип са бетоновите сутеренни стени с бочарда отвън. 

Четвъртият тип са бетоновите сутеренни стени към земя. Разглежданите типове 

стени не отговарят на изискванията на „Строителни норми и правила”, тъй като 

коефициентът на топлопреминаване е по-голям от нормативния. 

Тип 1 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Варо-пясъчна (външна) мазилка 0,020 0,870 0,023 

2 Тухлена зидария 0,380 0,790 0,481 

3 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,020 0,700 0,029 
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Тип 2 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Фибран 0,020 0,033 0,606 

2 Варо-пясъчна (външна) мазилка 0,020 0,870 0,023 

3 Тухлена зидария 0,380 0,790 0,481 

4 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,020 0,700 0,029 

 

Тип 3 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 
Циментово-пясъчен разтвор 
(бучарда) 0,040 2,470 0,016 

2 Стоманобетон 0,450 1,630 0,276 

3 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,020 0,700 0,029 

 

Тип 4 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Почва-обратен насип 1,500 1,400 1,071 

2 Битумно лепило 0,003 0,170 0,018 
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3 Стоманобетон 0,450 1,630 0,276 

4 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,025 0,700 0,036 

4.2. Прозорци и външни врати 

В сградата има петнадесет типа прозорци и три типа външни врати. 

Дограмата по фасади е частично алуминиева частично ПВЦ дограма като има и 

известно количество дървена дограма на сутерена в лошо състояние и метални 

витрини на физкултурния салон. Характеристиките им са дадени в приложените 

таблици.  

4.3. Покрив 

 Покривът на сградата е два типа покрив – скатен покрив с покритие от 

керемиди върху основния корпус и физкултурия салон и плосък „топъл” покрив над 

топлата връзка между основния корпус и физкултурния салон с покритие от рулонна 

хидроизолация върху 15см бетонова плоча. 

Тип 1 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Каремиди 0,015 0,99 0,015 

2 

Мушама битумна 
хидроизолационна  0,008 0,17 0,001 

3 Дъсчени летви 0,02 0,17 0,003 

4 Въздух 2,33 2,31 5,382 

5 Стоманобетон 0,12 1,63 0,074 

6 Гипсова шпакловка 0,01 0,7 0,014 

 

Тип 2 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 
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1 Каремиди 0,015 0,99 0,015 

2 

Мушама битумна 
хидроизолационна  0,008 0,17 0,001 

3 Дъсчени летви 0,02 0,17 0,003 

4 Въздух 1,20 2,31 2,772 

5 Стоманобетон 0,12 1,63 0,074 

6 Гипсова шпакловка 0,01 0,7 0,014 

 

Тип 3 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Битумна хидроизолация 0,02 0,190 0,105 

2 Лек бетон за наклон 0,07 1,450 0,048 

3 Стоманобетон 0,15 1,630 0,092 

4 Шпакловка 0,02 0,900 0,022 

4.4. Под 

 Подът е два типа – под над неотопляем сутерен и под към земя. 

Тип 1 

Подова плоча над неотопляем сутерен 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Паркет  0,040 0,210 0,190 

4 Стоманобетонна плоча 0,200 1,630 0,123 

5 Вътрешна мазилка 0,025 0,700 0,036 
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Подова плоча на неотопляем сутерен 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Теракотни плочи 0,040 1,050 0,038 

2 Изравнителна циментова замазка 0,040 0,930 0,043 

3 Стоманобетонна плоча 0,100 1,630 0,061 

4 Хидроизолация 0,010 0,170 0,059 

5 
Бетонова настилка (подложен 
бетон) 0,080 1,450 0,055 

6 Трамбован чакъл 0,200 1,160 0,172 

7 Трамбована пръст 0,300 1,150 0,261 

 

Тип 2 - под към земя 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Мозайка 0,025 2,470 0,010 

2 Циментова замазка 0,050 0,930 0,054 

3 Стоманобетон 0,200 1,630 0,123 

4 Чакъл 0,600 1,200 0,500 

5 Трамбована пръст 0,750 1,500 0,500 

5. ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА 

5.1. Топлоснабдяване 
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Топлозахранването на сградата се осъществява посредством абонатна 

станция разположена в сутерена на сградата. Същата е от тип ВВП с топлообменици 

от типа „тръба в тръба”. Част от тръбите на довеждащия топлопровод са силно 

корозирали и има течове. Към момента абонатната станция се използва активно и 

фукционира нормално. 

   

5.2. Отоплителна инсталация  

Сградата разполага с напълно изградена отоплителна инсталация от 

стоманени тръби. Цялостен ремонт и подмяна на тръбите не е правен от момента на 

пускане на сградата в експлоатация. Използваната схема на отоплителната 

инсталация е тип „Тихелман“, като разпраделителната мрежа е монтирана по тавана 

на сутерена и посредством вертикални щрангове се захранват отоплителните тела 

по етажите. Вертикалната тръбна мрежа е монтирана скрито в стените и почти не е 

достъпна за ремонт. Разпределителната тръбна мрежа в сутерена е топлоизолирана 

с въжета от стъклена вата и обмазка. Отоплителните тела в сградата са чугунени 

радиатори с термостатични вентили. 
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5.3. Битово горещо водоснабдяване 

Осигуряването на потребностите от гореща вода на сградата се осъществява 

с помоща на проточни бойлери в тоалетните тип „юнга”. 

5.4. Вентилация 

В сградата не са налични вентилации.  

6. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ( ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ) 

6.1. Осветителна уредба 

Преобладаващата част от осветителните тела са луминисцентни осветителни 

тела (ЛОТ) и малка част са плафониери с крушки с нажежаема жичка (ЛНЖ). 

Луминисцентните осветителни тела са в относително добро състояние. 

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под 

мазилката по старите норми – с проводници със сечение 2х1,5мм². Управлението на 

осветлението става с инсталационни ключове. 

Тип 
консуматор 

бр. 
Осве
тител

и 

Мощнос
т на 

осветит
еля (W) 

Пълна 
мощнос

т на 
уреда 

Коефи
циент 

на 
уреда 

Б
р

о
й

 

Инстали
рана 

мощнос
т на 

уреда 

Коефиц
иент на 
работа 

на 
уреда 

Инста
лира

на 
мощн

ост 
на 

уреда 

-     Рп     Рп kе.р. 
Ринс.уре

да 

- бр. W W   бр. kW - kW 

ЕСЛ 12 W 1 12 12,00 0,60 3 0,02 0,50 0,01 

Халогенни 
прожектори 1 150 

150,00 1,20 13 2,34 0,50 1,17 

ЛОТ 2х36 W 2 36 72,00 1,25 46 4,14 0,50 2,07 

ЛОТ 3х36 W 3 36 108,00 1,25 147 19,85 0,50 9,92 



Обследване за енергийна ефективност на: 
132 СОУ „Ваня Войнова”, бул.”Цар Борис III” №128, район Красно село, гр.София  

 

ЛОТ 3х36 W 3 36 108,00 1,20 50 6,48 1,00 6,48 

ЛОТ 2х36 W 2 36 72,00 1,20 6 0,52 1,00 0,52 

ЛОТ 1х18 W 1 18 18,00 1,20 13 0,28 1,00 0,28 

ЛОТ 4х18 W 4 18 72,00 1,20 4 0,35 1,00 0,35 

ЛНЖ 60 W 1 60 60,00 1,00 155 9,30 0,50 4,65 

Общо:           43,27 0,59 25,45 
 

6.2. Помпи и вентилатори 

Тип 
консуматор 

Пълна 
мощност 
на уреда Б

р
о

й
 Пълна 

мощност 
на всички 

уреди 

Коефициент 
на работа 
на уреда 

Инсталирана 
мощност на 

уреда 

- Рп   Рп kе.р. Ринс.уреда 

- kW - kW - kW 

      

Помпа ВОИ 1,47 1 1,47 0,75 1,10 

Общо: 1,47 0,75 1,10 

6.3. Други консуматори 

Тип консуматор 
Пълна 

мощност 
на уреда Б

р
о

й
 Пълна 

мощност 
на всички 

уреди 

Коефициент 
на работа на 

уреда 

Инсталирана 
мощност на 

уреда 

- Рп   Рп kе.р. Ринс.уреда 

- kW - kW - kW 

Влияещи 
консуматори 

    0,00   0,00 

Телевизор  0,12 6 0,72 1,00 0,72 

Принтер/Скенер/Копир 0,25 10 2,50 0,30 0,75 

Компютърна система 0,45 44 19,80 0,80 15,84 

Принтер + Скенер 0,10 4 0,40 0,30 0,12 

Хладилник 0,14 2 0,28 0,50 0,14 

Печка готварска 4,00 1 4,00 1,00 4,00 

Тостер 2,00 1 2,00 0,30 0,60 

Проектор 0,55 5 2,75 0,80 2,20 

Микровълнова печка 0,80 1 0,80   0,00 

Общо: 33,25 0,73 24,37 

Невлияещи 
консуматори      

Тяло ВО 1Х250W 0,250 6 1,50 1,00 1,50 

      0,00 1,00 0,00 

Общо: 1,50 1,00 1,50 

 

7. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
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В таблиците към тази точка е представен регистрирания разход на енергия за 

период от три години (2011, 2012 г. и 2013 г.), изчислените денградуси за гр. 
София, съгласно средно месечните външни температури за този период за гр. 
София. 

Броя на дните във всеки месец е в зависимост от предоставените отчети. За 
изчисляване на денградусите се използва средна температура на сградата от 

калибрирането 20,00 С при представителна година 2012 г. 
Годишните отоплителни денградуси са показател за температурните условия на 

отопляваната сграда в района на нейното местонахождение. Получават се като сума 

от отоплителните денградуси за всеки месец от отоплителния период, получени по 
формулата: 

 DDгод =  DDмес 
Броят отоплителни дни за месеците април и октомври са реално отопляваните 

дни, съгласно данни от „Топлофикация-София”. 

DDмес = z( i – m ) 
 където: 

z  – брой на дните в месеца, през които се отоплява сградата 

θi – средна обемна температура на сградата , °С 
θm – средна месечна температура на външния въздух, °С 

Месец 

  
Средно-месечна 
температура на 

външния въздух 

Eлектроенергия 

2011 г. 

Дни Централно топлоснабдяване 

  Гореща вода 

брой 
о
С Денгр. KWh лв литри KWh лв 

1 31 1,6 616,9 367     102910   

2 30 3,2 549 6037     89450   

3 31 7,7 427,8 1279     59190   

4 27 11,6 267,3 3937     1530   

5   15,6   1195     1210   

6   19,7   1605     390   

7   21,1   217         

8   23,1   224         

9   15,6   1966         

10 12 12,1 112,8 505     33200   

11 30 6,4 453 4820     72960   

12 31 2,5 589 1385     67800   

ОБЩО:     3016 23 537     428 640      

 

Месец 

  
Средно-месечна 
температура на 

външния въздух 

Eлектроенергия 

2012 г. 

Дни Централно топлоснабдяване 

  Гореща вода 

брой 
о
С Денгр. KWh лв литри KWh лв 

1 31 -0,8 691,3 4280     150520   

2 28 0,7 582,4 1417     116350   

3 31 5,1 508,4 3973     58860   

4 22 11,3 224,4 1603     1040   

5   16,3   1402     790   

6   19,1   1641         

7   21,4   747         
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8   20,8   533         

9   16,4   1114         

10 22 11,2 226,6 1629         

11 30 7,5 420 2825     46830   

12 31 2,8 579,7 2993     105710   

ОБЩО:     3 233    24 157        480 100      

 

Месец 

  
Средно-месечна 
температура на 

външния въздух 

Eлектроенергия 

2013 г. 

Дни Централно топлоснабдяване 

  Гореща вода 

брой 
о
С Денгр. KWh лв литри KWh лв 

1 31 0,2 660,3 3205     109360   

2 28 1,8 551,6 2828     90960   

3 31 5,7 489,8 2984     77410   

4 20 10,7 216 2000     1680   

5   15,6   1118     1080   

6   18,6   1313     1070   

7   21,1   1046     810   

8   22,5   731     670   

9   16,5   1122     1080   

10 21 8,7 268,8 2361     1540   

11 30 10,5 330 2581     42960   

12 31 0,6 647,9 2547     68150   

ОБЩО:     3 164    23 836        396 770      

 

Годишен баланс 

Година 

Електричество Топлина 

kWh kWh 

2011 г. 23 537 428 640 

2012 г. 24 157 480 100 

2013 г. 23 836 396 770 

7.1. ГРАФИКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ 



Обследване за енергийна ефективност на: 
132 СОУ „Ваня Войнова”, бул.”Цар Борис III” №128, район Красно село, гр.София  

 

 

 

 

 



Обследване за енергийна ефективност на: 
132 СОУ „Ваня Войнова”, бул.”Цар Борис III” №128, район Красно село, гр.София  

 

 

 

7.2. КОРЕЛАЦИИ 
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8. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 

8.1. Създаване модел на сградата 
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Моделното изследване на енергопотреблението на сградата се извършва в 

съответствие с БДС EN 13790 чрез софтуерен продукт EAB SOFTWARE. 

8.1.1. Данни за обекта 

 

8.1.2. Обобщена информация за сградата 

 

8.1.3. Данни за климатичната зона 
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Формиране еталон на сградата. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1957г. За еталонни стойности се 

използват нормативни данни за 1964г., със съответните промени преизчислени за 

реалния обект. 

8.1.4. Еталонни данни за 1964г. 

Еталонният годишен разход на енергия за изследваната сграда е получен  след 

въвеждане на нормативно изискваните стойности за коефициентите на 

топлопреминаване на елементите от ограждащите конструкции за 1964г. като 

еталонни стойности. 
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По-долу са показани нанесените в програмата данни за строителните и топлофи 

зични характеристики на различните видове външни ограждащи конструкции според 

небесната им ориентация, и обща характеристика на сградата. 

8.1.5. Ограждащи елементи 
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8.1.6. Фактори влияещи върху енергопотреблението: 
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8.2. Калибриране на модела. 

Базова стъпка за изследване на модела представлява калибрирането на вече 

създадения модел на обследваната сграда в състояние, в което са определени 

параметрите (данните) за сградата. 

За калибриране на модела е изчислен референтния разход за отопление за 

избраната за представителна 2012 г. спрямо нормативната година по следната 

формула: 

Референтен разход=[год. разход за отопл.2012].[денгр. по климат. зона]=157,30 kWh/m2 a 

[денградуси за 2012].[отопляема площ] 

С процедурите калибриране и нормализиране на разхода, приложени 

последователно, съгласно използваната методика е получена действително 

необходимата енергия за поддържане на нормативно изискваните параметри на 

микроклимата, при съществуващото състояние на сградата. Направено е сравение с 

еталонния разход на енергия, получен за конкретната сграда, след което са  

симулирани подходящи енергоспестяващи мерки, които да осигурят достигане на 

еталонния годишен разход.  

Трябва да се отбележи, че предоставените данни за използваното гориво са на база 

фактури топлофикация и заплатена електроенергия. 
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За калибриране на модела се намират едновременно стойностите на параметрите 

проектна температура и „температура с понижение”, както и кратността на 

въздухообмен. Моделът се приема за калибриран, когато се получи специфичен 

разход на енергия за отопление, равен на избрания специфичения референтен 

разход на енергия за отопление за представителната 2012 година – 157,30 kWh/m2. 

8.3. Нормализиране на модела. 

Целта на нормализирането на модела е да се определи специфичния годишен 

разход на енергия за отопление, който е необходим, за да се постигнат 

нормативните изисквания за поддържана температура при съществуващото 

състояние на сградата. 

Действия: 

- в прозореца за общите данни броят на часовете за отопление и пребиваване 

не се променя; 

- в полето за температура се въвеждат нормативните стойности на проектна 

температура и на температурата с понижение; 

Модел за нормализиране на системата за отопление на сградата 
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Базовата линия е ориентир за прилагане на енергоспестяващите мерки, а не 

линията на състоянието, защото целта е да не се правят икономии за сметка на 

комфорта. 

8.4. Определяне на референтния разход на енергия към годината на 

въвеждане в експлоатация-1964г. 

Получава се като в модела заместим стойностите на референтните коефициенти на 

топлопреминаване на ограждащите конструкции в настройка еталонни данни. 
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8.5. Определяне на референтния разход на енергия към нормите, 

валидни за годината на извършване на обследването-2009г.  

Получава се като в модела заместим стойностите на референтните коефициенти на 

топлопреминаване на ограждащите конструкции в настройка еталонни данни. 

 

9. Потенциални мерки за намаляване на разходите за енергия. 

Съответствието на обследваната сграда с изискванията за енергийна ефективност е 

изпълнено, когато стойността на енергийната характеристика на сградата е по-

малка или равна на референтната й стойност.  

Общият годишен разход на енергия е над еталонната стойност, което се дължи на 

високите топлинни загуби през ограждащите и елементи: покрив, стени и прозорци.  

Като енергоспестяващи мерки за намаляване на този разход в сградата се 

предвижда: 
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10. Енергоспестяващи мерки 

Разликата между двете стойности се дължи на загуби на топлинна енергия в 

разпределителната мрежа на отоплителната система, загубите - през сградната 

обвивка. 

 

ПОТЕНЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ 

Елемент от 

модела на 

сградата 

Потенциална мярка Влияние върху: 

Ограждащи 

елементи на 

сградата 

Топлинна изолация на покрив. 
Коефициент на топлопреминаване. Средна 

температура, поддържана в сградата 

Топлинна изолация на стени.  
Коефициент на топлопреминаване. Средна 

температура, поддържана в сградата. 

Подмяна дограма.  
Коефициент на топлопреминаване. Средна 

температура, поддържана в сградата. 

Подмяна отоплителна инстлация. 
Хидравлични загуби, топлоодаване, средна 

температура, поддържана в сградата. 

Подмяна лампи Мощност на осветителната инсталация 

Подмяна абонатни станции 
Подобряване топлообмена, намаляване загубите на 

топлина, подобряване управлението на процесите 
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Це на прилагане на ЕСМ - да се постигне специфичен годишен разход на 

енергия за отопление, по-малък от еталонния специфичен годишен разход на 

енергия за отопление. 
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След постигане на специфичен годишен разход на енергия за отопление 63,0 

kWh/m2а < 66,0 kWh/m2а, получаваме информация за енергиен бюджет, 

енергоспестяващи мерки, ЕТ криви и годишно разпределение на енергията. 
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10.1. Описание на мерките за енергоспестяване 

 Мярка за енергоспестяване В1: Топлоизолиране на покрив. 

 Съществуващо положение: 

Покривът на сградата е два типа покрив – скатен покрив с покритие от 

керемиди върху основния корпус и физкултурия салон и плосък „топъл” покрив над 

топлата връзка между основния корпус и физкултурния салон с покритие от рулонна 

хидроизолация върху 15 см бетонова плоча. Изчислените коефициенти на 

топлопреминаване на покрива са по-високи от нормативния, което е следствие от 

ниските коефициенти на термично съпротивление на материалите изграждащи 

покрива. 

 Описание на мярката 

Предвижда се топлоизолирането на скатните покриви с минерална вата с дебелина 

10 см и с коефициент на топлопроводност  = 0,041W/(mK). Топлоизолацията ще се 

разстеле отгоре върху плочата на последния етаж. За плоския „топъл“ покрив се 

предвижда да се топлоизолира с екструдиран полиоретан (XPS) с дебелина на 

пласта 10 см и с коефициент на топлопроводност  = 0,033 W/(mK). 

Топлоизолационният материал ще бъде поставен върху съществуващата 

хидроизолация, върху него ще се изпълни армирана циментова замазка и като 

завършващо покритие – рулонна хидроизолация. 

Тип 1 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Каремиди 0,015 0,99 0,015 

2 

Мушама битумна 
хидроизолационна  0,008 0,17 0,047 

3 Дъсчени летви 0,02 0,17 0,118 

4 Въздух 2,33 2,31 1,009 

4 Минерална вата 0,10 0,041 2,439 

5 Стоманобетон 0,12 1,63 0,074 

6 Гипсова шпакловка 0,01 0,7 0,014 
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Тип 2 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Каремиди 0,015 0,99 0,015 

2 

Мушама битумна 
хидроизолационна  0,008 0,17 0,047 

3 Дъсчени летви 0,02 0,17 0,118 

4 Въздух 1,20 2,31 0,519 

4 Минерална вата 0,10 0,041 2,439 

5 Стоманобетон 0,12 1,63 0,074 

6 Гипсова шпакловка 0,01 0,7 0,014 

 

Тип 3 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Рулонна хидроизолация 0,02 0,17 0,118 

2 Цименто-пясъчна замазка 0,050 0,93 0,054 

3 Фибран 0,100 0,033 3,030 

2 Лек бетон за наклон 0,07 1,450 0,048 

3 Стоманобетон 0,15 1,630 0,092 

4 Шпакловка 0,02 0,900 0,022 

Разходи за топлоизолиране на покрива: 
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№ 

Наименование на 

вида строително-
монтажни работи: 

Единица 
мярка Количество 

Единична 

цена 
/лева/ 

Стойност 
/лева/ 

1 

Полагане на 
топлоизолационен 
пласт- минерална вата с 
дебелина 10см. 

m2 1174,00 15,00 17610,00 

2 
Пароизолационно 
фолио, върху стб.плоча 

m2 95,98 1,20 115,18 

3 
Полагане на 
топлоизолационен 
пласт-с дебелина 10см. 

m2 95,98 20,50 1967,59 

4 
Полагане на циментова 
замазка със средна 

дебелина 7 cm 

m2 95,98 13,50 1295,73 

5 
Два пласта 
хидроизолационна 
мушама 

m2 95,98 23,50 2255,53 

        Всичко: 23 244 лв 

        20% ДДС: 4 649 лв 

        Общо: 27 893 лв 

Разходи за топлоизолиране на таванската плоча: 27 893,00 лв. 

Дълготрайност на елементите: 20 години 

 Мярка за енергоспестяване В2: Направа на топлоизолационна система по 

външните ограждащи елементи – фасадни стени от ниво терен до покрив. 

 Съществуващо положение: 

Външните стени са четири типа. Първия тип са тухлени стени с външна и 

вътрешна мазилка. Вторият тип са тухлени стени с външна и вътрешна мазилка и 2 

см слой фибран най-отвън. Третия тип са бетоновите сутеренни стени с бочарда 

отвън. Четвъртият тип са бетоновите сутеренни стени към земя. Разглежданите 

типове стени не отговарят на изискванията на „Строителни норми и правила”, тъй 

като коефициентът на топлопреминаване е по-голям от нормативния. 

 Описание на мярката: 

Предвижда се топлоизолиране на фасадните стени от външната страна от 

ниво терен до покрив с топлоизолационна система от експандиран пенополистирол 

/ЕРS/ с дебелина 8см. и коефициент на топлопреминаване 0,035 W/m2K., 2 

тераколови шпакловки , интегрирана стъклофибърна мрежа и структурна мазилка. 

Фасадните отвори се оформят /обръщат с топлоизолационна система от ЕРS с 

дебелина 2см., 2 тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и 

водооткапващи профили и структурна мазилка. Поради това че топлоизолационната 
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система започва от ниво терен,да се предвиди ограждащ сградата цокъл от плочки 

или друг подходящ водоодблъскващ материал.  

Топлоизолационна система по фасади: 

Тип 1 
     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Топлоизол.мазилка 0,010 0,100 0,100 

2 Стиропор 0,080 0,035 2,286 

3 Варо-пясъчна (външна) мазилка 0,020 0,870 0,023 

4 Тухлена зидария 0,380 0,790 0,481 

5 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,020 0,700 0,029 

 

Тип 2 

     

№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Топлоизол.мазилка 0,010 0,100 0,100 

2 Стиропор 0,080 0,035 2,286 

3 Варо-пясъчна (външна) мазилка 0,020 0,870 0,023 

4 Тухлена зидария 0,380 0,790 0,481 

5 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,020 0,700 0,029 

 

Тип 3 
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№ Материал δ λ R 

    m W/mk m2K/W 

1 Теракот + основа 0,030 2,570 0,012 

2 Стиропор 0,080 0,035 2,286 

3 
Циментово-пясъчен разтвор 
(бучарда) 0,040 2,470 0,016 

4 Стоманобетон 0,450 1,630 0,276 

5 Варо-пясъчна (вътрешна) мазилка 0,025 0,700 0,036 

Разходи за топлоизолиране на фасадите: 

№ 

Наименование на 
вида строително-
монтажни работи: 

Единица 
мярка Количество 

Единична 
цена 

/лева/ 
Стойност 
/лева/ 

1 
Монтаж и демонтаж на 
фасадно тръбно скеле 

m2 2777,00 3,00 8331,00 

2 

Направа на 
топлоизолация от ЕРS с 
дебелина 8см. по 
фасади, 2 тераколови 
шпакловки 

стъклофибърна мрежа и 
структурна мазилка  

m2 2777,00 33,00 91641,00 

3 
Обръщане около отвори  
с ЕРS с деб.2см. и 
ъглопротектори 

m 1365,00 10,00 13650,00 

4 

Цокъл от плочки с 
височина 30см. По 

ограждащи външни 
стени,върху 
топлоизолация 

m2 110,00 42,00 4620,00 

        Всичко: 118 242,00 лв 

        

20% 

ДДС: 23 648,40 лв 

        Общо: 141 890,40 лв 

Разходи за монтаж на външна топлоизолационна система: 141 890,40 лв. 
Дълготрайност на елементите: 20 години. 

Мярка за енергоспестяване В3: Подмяна на външна дограма 

 Съществуващо положение: 

В сградата има петнадесет типа прозорци и три типа външни врати. Дограмата 

по фасади е частично алуминиева частично ПВЦ дограма като има и известно 
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количество дървена дограма на сутерена в лошо състояние и метални витрини на 

физкултурния салон. Характеристиките им са дадени в приложените таблици.  

 Описание на мярката 

Предвижда се подмяна на слепената дървена и метална дограма с алуминиева и 

ПВЦ дограма. 

Разходи за подмяна на външната дограма 

№ 
Наименование на 
вида строително-

монтажни работи: 

Единица 

мярка 
Количество 

Единична 
цена 

/лева/ 

Стойност 

/лева/ 

1 
Демонтаж на старата 

дограма 
m2 131 2,50 327,50 

2 

Доставка и монтаж на 
АЛ /РVС дограма със 
стъклопакет, 
вкл.измазване от вътре 
около страниците, 
натоварване и 

извозване на старата 
дограма 

m2 131 180,00 23580,00 

        Всичко: 23 908 лв 

        20% ДДС: 4 782 лв 

        Общо: 28 689 лв 

Разходи за монтаж на външна дограма: 28689,00 лв. 
Дълготрайност на елементите: 20 години. 

 Мярка за енергоспестяване С1: Подмяна на осветителните лампи с 

нажежаема жичка (ЛНЖ). 

 Съществуващо положение: 

Преобладаващата част от осветителните тела са луминисцентни осветителни тела 

(ЛОТ) и малка част са плафониери с крушки с нажежаема жичка (ЛНЖ). 

Луминисцентните осветителни тела са в относително добро състояние. 

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под 

мазилката по старите норми – с проводници със сечение 2х1,5мм². Управлението на 

осветлението става с инсталационни ключове. 

 Описание на мярката: 

За подмяна са предвидени луминисцентните тела 2х36W, 3х36W с нови осветителни 

тела с LED пури 16W. Плафониерите и осветителните тела с л.н.ж. 1х60W също ще 

се сменят, като са предвидени нови енергоспестяващи крушки 1х18W.  

№ Наименование на Единица Количество Единична Стойност 
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вида строително-

монтажни работи: 

мярка цена 

/лева/ 

/лева/ 

1 Доставка на 
луминисцентно 
осветително тяло  
2х36W  

бр. 105 33,00 3465,00 

2 Доставка на 

луминисцентно 
осветително тяло  
3х36W  

бр. 19 33,00 627,00 

3 Доставка на 
енергоспестяващи 
крушки 18W 

бр. 20 3,50 70,00 

4 Доставка на 

луминисцентна  пура  
36W  

бр. 267 5,30 1415,10 

5 Демонтаж на 

осветителни тела 

бр. 124 3,00 372,00 

  
      

Всичко: 5 949,10 лв 

        20% ДДС: 1 189,82 лв 

        
Общо: 7 138,92 лв 

Разходи за подмяна на осветителни тела: 7138,92 лв. 
Дълготрайност на елементите: 15 години 

Мярка за енергоспестяване С2: Подмяна отоплителна инсталация. 

 Съществуващо положение: 

Сградата разполага с напълно изградена отоплителна инсталация от стоманени 

тръби. Цялостен ремонт и подмяна на тръбите не е правен от момента на пускане на 

сградата в експлоатация. Използваната схема на отоплителната инсталация е тип 

„Тихелман“, като разпраделителната мрежа е монтирана по тавана на сутерена и 

посредством вертикални щрангове се захранват отоплителните тела по етажите. 

Вертикалната тръбна мрежа е монтирана скрито в стените и почти не е достъпна за 

ремонт. Разпределителната тръбна мрежа в сутерена е топлоизолирана с въжета от 

стъклена вата и обмазка. Отоплителните тела в сградата са чугунени радиатори с 

термостатични вентили. 

 Описание на мярката 

Предвижда се цялостна подмяна на цялата отоплителна инсталация 

включително спирателна арматура, тръбната мрежа и отоплителни тела. 

Разходи за подмяна на отоплителната инсталация: 

Поз.№ Наименование мярка Колич. Ед. Цена  Стойност 
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1 Демонтажни работи бр. 1 4500,00 4500,00 

2 
Доставка и монтаж нови 
елементи 

бр. 1 75000,00 75000,00 

3 
Проектиране на ОВК инсталация 

бр. 1 5000,00 5000,00 

        Всичко: 84 500,00 лв 

        
20% 
ДДС: 16 900,00 лв 

        Общо: 101 400,00 лв 

Разходи за цялостна подмяна на отоплителна инсталация: 101 400,00 лв. 

Дълготрайност на елементите: 20 години. 

Мярка за енергоспестяване С3: Подмяна абонатни станции. 

 Съществуващо положение: 

Топлозахранването на сградата се осъществява посредством абонатна 

станция разположена в сутерена на сградата. Същата е от тип ВВП с топлообменици 

от типа „тръба в тръба”. Част от тръбите на довеждащия топлопровод са силно 

корозирали и има течове. Към момента абонатната станция се използва активно и 

фукционира нормално. 

Описание на мярката 

Предвижда се цялостна подмяна на абонатната станция с нова такива с 

пластинчати топлообменици. Подмяната включва помпи, тръбна разводка котелно, 

колектори и арматура. 

Поз.№ Наименование мярка Колич. Ед. Цена  Стойност 

1 Демонтажни работи бр. 1 1500,00 1500,00 

2 
Доставка и монтаж нови 
елементи 

бр. 1 29000,00 29000,00 

3 
Проектиране на ОВК инсталация 

бр. 1 1000,00 1000,00 

        Всичко: 31 500,00 лв 

        
20% 
ДДС: 6 300,00 лв 

        Общо: 37 800,00 лв 

Разходи за подмяна на абонатни станции: 37 800,00 лв. 

Дълготрайност на елементите: 20 години. 

10.2. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ 

Технико - икономическият анализ се извършва на база определените ЕСМ при 

обследването на сградата. 

Технико- икономическата оценка на ЕСМ и възможните варианти за тяхното 

прилагане се извършва с помощта на софтуерен продукт ENSI ''Финансови 
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изчисления''. Софтуерът е разработен за бързо изчисляване на икономическите 

параметри на проектите за енергийна ефективност.  

Състои се от два отделни модула ''Изчисление на рентабилността'' и 

''Изчисление на паричния поток''.  В случая е приложен модул  ''Изчисление на 

рентабилността''. 

Въвежда се база данни: 

 номинален лихвен процент- 12%; 

 процент инфлация- 6,5%; 

 Въвеждане на параметрите на предвидените мерки  и се отчитат следните 

показатели: 

 необходими инвестиции                               (I0)   -  лева; 

 нетни годишни икономии                             (B)   – лева/год. 

 срок на откупуване                               (PB) - години; 

 срок на изплащане                                      (PO) - години; 

 вътрешна норма на възвращаемост              (IRR) - %; 

 нетна сегашна стойност                               (NPV) -  лева  
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Проектът е печеливш, ако NPV > 0 (инвестицията е рентабилна) 

 Срокът на изплащане при реален лихвен процент 5,20% се изчислява на 7,8 

год., срокът на откупуване – на 10,2 години. 

№ 

Наименование 

на 

енергоспестява

щите мерки 

Съществ

уващо 

положен

ие 

След 

въвежда

не на 

мерките 

Икономия 

Анализ 

Инвестиции Печалба 

Срок 

на 

откупу

ване 

kWh kWh kWh % лв лв/год. години 

В1 

Топлинно 

изолиране на 

покрив 

737 067 643 679 93 388 12,67 27 893,00 10 991,77 2,54 

В2 
Топлинно 

изолиране на 

външните стени 

737 067 539435 
197 

632 
26,81 141 890,40 23 261,29 6,10 

В3 
Подмяна 

външна дограма 
737 067 704 353 32 714 4,44 28 689,00 3 850,44 7,45 

С1 

Подмяна 

осветителни 

тела 

737 067 733 542 3 525 0,48 7 138,92 846,00 8,44 

С2 

Подмяна 

отоплителна 

инсталация 

737 067 603 913 
133 

154 
18,07 101 400,00 15 672,23 6,47 

С3 

Подмяна 

абонатна 

станция 

737 067 670 298 66 769 9,06 37 800,00 7 858,71 4,81 

Пакет от мерките 737 067 209 885 
527 

182 
71,52 344 811,32 62 480,43 5,52 
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11. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕКВИВАЛЕНТ НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ 

ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 

Енергийните характеристики за годишен разход на енергия имат екологичен 

еквивалент на причинени емисии  въглероден двуокис, който се определя: 

Ec P = (∑Qi .fi ).10-6 .ei , (тонове CO2 ) 

 EcP - количество емисии CO2 (тонове); 

 Qi – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния 

разход на енергия, (kWh); 

 fi – коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен 

ресурс/енергия в годишния разход на енергия, (g/kWh)-  

 ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос 

на енергоресурси и енергия. 
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Вид 
енергия 

Състояние     След ЕСМ     

  Потребна 
енергия                     
[ Kwh/a ]  

Първичн
а енергия                          
[ Kwh/a ]  

Коефицие
нт на 

екологична 
еквивален

тност             
[ gCO2/kwh 

] 

Количес
тво CO2           

[ t ] 

Потреб
на 

енергия                     
[ Kwh/a 

]  

Първич
на 

енергия                          
[ Kwh/a 

]  

Коефици
ент на 

екологич
на 

еквивале
нтност             

[ 
gCO2/kwh 

] 

Колич
ество 
CO2           
[ t ] 

ТЕЦ 713016 784 318 247 193,73 192357 211 593 247 52,26 

Електрое
нергия 

24 051 72 153 683 49,28 20 526 61 578 683 42,06 

  737 067 856 471   243,01 212 883 273 171   94,32 

Ec P = 243,01 - 94,32 t = 149,50t – общ екологичен еквивалент 

 След въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще бъдат 

спестени следните количества въглероден двуокис за година: 

Ec P = 149,50t - общ екологичен еквивалент емисии въглероден двуокис 

12. Заключение 

Извършеното енергийно обследване на сградата показва, че при реално 

отчетеното състояние на външните ограждащи елементи и на системата за 

топлоснабдяване не се постигат неоходимите санитарно-хигиенните норми за 

топлинен комфорт при настоящия разход на енергия. Причина за това са топлинни 

загуби през ограждащите конструкции и елементи на сградата – външни стени, 

дограма и покрив както и остарялата и амортизирана отоплителна инсталация. 

При предписване на енергоспестяващи мерки се вижда, че след тяхното 

изпълнение сградата удовлетворява изцяло нормите за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г. 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи 

за енергия с 71,52%, равняващ се на 527182,0 kWh/година с екологичен 

еквивалент спестени емисии 149,50 t /год. CO2. 

13. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА СГРАДАТА КЪМ КЛАС НА 

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

В съответствие с чл.18 на Наредба № РД – 16-1058/29.12.2009г. за показатели за 
разход на енергия и енергийни характеристики на сградите принадлежността на 

сградата към класовете на енергопотребление е както следва: 

В сегашното си състояние / при неизпълнени ЕСМ сградата принадлежи към клас на 

енегопотребление   “F”: 
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Общият годишен разход на енергия за общата отопляема площ на сградата  

( Аf ) в m2, по базова линия определен като брутна енергия е: 

ЕР = 737067,00 kwh/a  

Специфичния годишен разход на енергия за квадратен метър от общата 

отопляема площ на сградата ( Аf ) в m2, по базова линия определен като брутна 
енергия е: 

ЕР = 241,50 kWh/m2 

Общият годишен разход на енергия за общата отопляема площ на сградата ( 
Аf ) в m2 по норми от годината на въвеждане в експлоатация (1957) . определен 

като брутна енергия е: 

ЕРmax,s = 579269,60 kWh/а 

Специфичен годишен разход на потребна енергия на сградата по норми от 
годината на въвеждане в експлоатация:  

ЕРmax,s = 189,80 kWh/m2 

Общия годишен разход на потребна енергия на сградата за годината на 
извършване на оценката 2014  

ЕРmax,r = 225542,80 kWh/а 

Специфичен годишен разход на потребна енергия на сградата по норми от  
годината на извършване на оценката: 2014 г.  

ЕРmax,r = 73,90 kWh/m2 

Определяне на класа на енергопотребление на сградата за сегашното 

състояние: 

За клас “F” формулата е:  

1,25.ЕРmax,s < ЕР ≤ 1,50.ЕРmax,s 

следователно: 

237,25 < 241,50 ≤ 284,70 

Определяне класа на енергопотребление на сградата след прилагане на 
ЕСМ 

За клас “B” формулата е: 0,5.ЕРmax,r < ЕР ≤ ЕРmax,r 

Следователно: 36,95 < 69,80 < 73,90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Обследването на сградата за енергийна ефективност показва, че тя 
отговаря на клас „F” на енергопотребление при сегашното си 

състояние. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, сградата 
ще влезе в клас „ В” на енергопотребление. 

При направеното детайлно обследване за енергийна ефективност за сградата 
може да се обобщи, че при коректно изпълнение на предписаните енергоспестяващи 

мерки, сградата може да получи сертификат категория „В”, съгласно Наредба РД 16-
1057/10.12.2009 г. 


