
Клас
EPmin, 

kWh/m2

EPmax, 

kWh/m2

А+ < 48

А 48 95

B 96 190

C 191 240

D 241 290

E 291 363

F 364 435

G > 435

ЖИЛИЩНИ  СГРАДИ

G

F

E

D

C

B

A

A+ Скалата с числови
стойности на

енергопотребление
за жилищни сгради

е, както следва:

VIПОНЕДЕЛНИК, 9 МАРТ 2015 г.

За какво отиват 1 млрд. лв.
Първите панелни блокове са

от 60-те години на миналия век,
последните - от 80-те години.
Така че най-младите са на 35
години, а най-старите - на 55.
Ако обаче някой очаква те да
започнатдасеразпадат,селъже.

Панелките се оказаха
яко нещо,

казва арх. Влади Калинов,
шеф на дирекция “Общински
строителен контрол” в Столич-
ната община и ръководител на
групата за саниране в нея.
Изследванията на общината в

панелни блокове показват, че
85-90% от всички отворени и
изследвани връзки, които
свързват панелите, са в идеал-
но състояние.
Металът все едно вчера е за-

ливан, казва Калинов. Пробле-

мът е, че в панелните блокове бе-
тонътнеизолира,апо-скороулес-
нява изтичането на топлината.
Затова Националната програ-

ма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни бло-
кове, която е за 1 млрд. лв., е
насочена тъкмо към големите
сгради, в които се губи много
енергия. Тя има 2 цели - един
път конструктивно да укрепи
панелките и сградите, строени
по индустриален способ и втори
път - да постигне след оздравя-
ването им икономия на енергия.
Ако е необходимо и ако соб-

ствениците искат,
се прави

конструктивно
укрепване на сградата
Предвижда се обновяване на

покрива - изцяло смяна на хи-

дроизолациии, за да няма течо-
ве, които разрушават сградата.
Опаковането на фасадата ще
бъде със среден и висок клас
изолации. Изискванията към ма-
териалите са големи и елимини-
рат възможности за гаражни
производства. Стълбищните
клетки, през които изтича то-
плината на блока, ще бъдат ос-
новно обновени и изолирани.
Предвижда се изолиране освен
на стени и покриви и на подове
на партерни етажи.
Знае се вече, че има възмож-

ност да се финансира смяната
на вертикалните разводки с хо-
ризонтални и всеки апартамент
да има индивидуален топломер
и така да се приключи с краж-
бите на парно.
Акообследванетогопрепоръча

-възможнисаиремонтилиподмя-
на на елинсталацията и дори ин-
сталиране на система за автома-
тизирано централно управление
на осветлението в общите части.
Позволява се да се прекара и

газова връзка до блока, ако на-
близо минава тръбопровод на га-
зоразпределително дружество,
както и да се смени котелно на
локално отопление и дори да се
премине на друга горивна база.

Hационалната програ-
ма за саниране не

предвижда да се използва
стиропорзаизолация,каз-
ва арх. Влади Калинов.
Типовите проекти на

Столичната община за са-
ниране предвиждат изо-
лация от 8 до 15 см в зави-
симост от типа материал,
който се използва.
А в методическите ука-

зания на Министерството
на регионалното развитие
различните видове са точ-
но назовани. Те са от ек-
спандиран полистирен
(EPS), от екструдиран по-
листирен (XPS), топлоизо-
лационни продукти от
твърдпенофенопласт(PF),
отпеностъкло(CG),отдър-
весна вата (WW), от ек-
спандиран перлит (EPB),
произведени в заводски
условия, от експандиран
корк (ICB). Топлоизола-
циите могат да бъдат и от
дървеснивлакна (WF),иот
минерална вата (MW), ми-
нерални топлоизолацион-

Без стиропор при

опаковането на сградите

собствениците
ще кажат дали са
склонни да бъде
свален старият

материал и да бъде
положен новият.

Това няма да
им струва нищо

Ако вече положената из-
олация е добра, но е по-
тънка, ще се добавя до-
пълнителна дебелина, за
да се изравни с тази на
целия блок.
� МАРИЯНА БОЙКОВА

Предвижда се среден и
висок клас топлоизолации

пенополиуретан дебели-
ната на покритието трябва
да бъде оразмерена в за-
висимост от коефициента
на топлопроводност.

Каква точно
изолация ще се

използва, ще
определят

енергийното
обследване на

сградата
и проектантът.
Но в никакъв случай ня-

ма да се изберат най-скъ-
пите като каменната вата,
казва Калинов. Още пове-
чечеразликатамеждудо-
грамата, където се губи то-
плина, какъвтоистъклопа-
кет да се постави, и то-
плоизолацията на стената

става драстична. А за
проекта е важно да се на-
прави оптимален баланс
на сградата.
Някои от апартаментите

вечесаизолираниотвън, в
този случай

ни плочи.
Методическите указа-

ния препоръчват техниче-
ските спецификации за
строителствода се състав-
ят за топлоизолационни
комплекти стандартна или
висока технология.
За EPS и XPS указания-

та към общините препо-
ръчват доставчиците да се
декларират: деформация
принатискитемпературно
въздействие; якост на
опън перпендикулярно на
повърхностите; напреже-
ние на натиск при 10% де-
формация; продължител-
но водопоглъщане чрез

дифузия; студоустойчи-
вост; дифузия и пренасяне
на водни пари; динамичнa
коравина;реакциянаогън;
клас на горимост - по нор-
ми за съответното пред-
назначение в сградата.
Ако изолацията ще е от

вата, ще се дакларират:
дифузия на водни пари;
стабилност на размерите
при определена темпера-
тура и при определена
влажност на въздуха; ди-
намична якост; свивае-
мост; якост на опън пер-
пендикулярноналицевата
част;класнагоримост-А1.
При топлоизолациите от

На термоснимките в син и виолетов цвят са зоните, които са топлоизолирани, а в жълт и още по-светъл цвят
са зоните, които пропускат топлината.

200 млн. лв.
за обследване
За техническото и

енергийното обследване
на сградите са заделени
200 млн. лв. от програма-
та. И за тях се правят
търгове и се избират
фирми.
Техническото обследва-

нето ще послужи за:
� установяване на кон-

структивната устойчивост
на сградата;
� даване на предписа-

ния и препоръки за изго-
твяне на техническа до-
кументация, съобразене-
на с допустимите за фи-
нансиране дейности;
� изготвяне на техни-

чески паспорт на съо-
тветната сграда;
Ако липсва първична

техническа документация,
обследването ще я въз-
становява с извършване
на наложителните засне-
мания. Възстановената
документация ще послу-
жи за изработване на
техническата документа-
ция за нуждите на обно-
вяването, както и при
обследване за енергийна-
та ефективност на обек-
тите.
Какво включва обслед-

ването?
В архитектурната

част се извършва засне-
мане, ако не е налична
проектна документация.
Отразяват се всички про-
мени по фасадите и в
разпределенията, извър-
шени по време на ек-
сплоатацията. Отразяват
се размерите и видът на
дограмата.
В конструктивната -

изключително важна
част, се цели доказване
на носещата и сеизмична-
та устойчивост на кон-
струкцията за достатъчно
дълъг експлоатационен
период - поне 40 години.
В частта ВиК се обс-

ледват всички водопро-

водни и канализационни
щрангове, отводняването
на покрива, състоянието
на противопожарните
кранове и др. Дават се
предписания за приве-
ждане в съответствие с
действащите норми.
При “Елинсталации”

се обследват вътрешните
силнотокови и слаботоко-
ви инсталации, връзки,
електромерни табла,
асансьорни табла, звън-
чева и домофонна инста-
лация и др. Обследва се
състоянието на мълниеза-
щитната инсталация. Да-
ват се предписания за
привеждане в съответс-
твие с действащите нор-
ми.
В частта “Отопление,

вентилация и климати-
зация” се обследват ото-
плителната инсталация,
състоянието на мрежите,
типът и състоянието на
абонатната станция. Обс-
ледват се други топлоиз-
точници и уреди. Отразя-
ват се извършените ре-
монтни работи по фаса-
дите за частично полага-
не на топлоизолационна
система - вид, размери и
др. Дават се предписания
за привеждане в съот-
ветствие с действащите
норми.
В частта “Пожарна

безопасност” се обслед-
ват състоянието на пожа-
рогасителната инстала-
ция.
Към всяка от частите

се извършва обследване
на ограждащите кон-
струкции и елементи на
сградата и на използва-
ните строителни продукти
по отношение на защита-
та от шум на сградата.
Дават се предписания за
привеждане в съответс-
твие с действащите норми
и за обосновка на избрани-
те строителни продукти.
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