СТАНОВИЩЕ на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС)
относно § 49 от проекта за Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Съществуващ текст на чл. 89, чл. 90 и чл. 91 (Глава четиринадесет на действащата към днешна дата Наредба № 4):

Глава четиринадесета
ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
(Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
Чл. 89. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Част енергийна ефективност е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен,
технически и работен проект), въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на
микроклимат с определени параметри.
Чл. 90. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се
разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
и съдържа най-малко:
1. на фаза идеен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на обобщения коефициент на топлопреминаване по чл.
26, ал. 2; чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата с детайлно
описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са
разработени детайлите;
2. на фаза технически и работен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 и чл.
20, ал. 1; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на
геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите,
приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.
Чл. 91. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изчисленията в част енергийна ефективност се извършват съгласно методиката от приложение № 3
на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Чл. 92. (Отм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
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Предложение за изменение на чл. 89, чл.90 и чл. 91.
Текст на § 49 (от проекта за Наредба за изм. и доп. на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти):

§ 49. Членове 89, 90 и 91 се изменят така:
„Чл. 89. (1) Част енергийна ефективност във фаза идеен, технически и работен проект на сгради за обществено обслужване и на
жилищни сгради се разработва като самостоятелна част на инвестиционния проект при условията и по реда, определени с
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005г.).
(2) Част енергийна ефективност не се разработва за сградите, които попадат в изключенията на наредбата по ал. 1, както и за
обекти на техническата инфраструктура.
Чл. 90. Част енергийна ефективност се разработва с отчитане на специфични технически параметри и експлоатационни
показатели на строителните продукти, съоръжения, системи, технологии и технически решения, заложени в останалите части
на инвестиционния проект в рамките на предвидения обхват на разрешението за строеж.
Чл. 91. (1) Обхватът, съдържанието и обяснителната записка на част енергийна ефективност в съответствие с вида и
спецификата на сградите по чл. 89, ал. 1 включват най-малко инженерни изчисления в обем и съдържание, определени в Наредба
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
(2) Изчисленията в част енергийна ефективносте се извършват съгласно методика за изчисляване на показателите за разход на
енергия и на енергийните характеристики на сгради от приложение № 3 на наредбата по ал. 1.“.
Мотиви:

С параграф § 49. в глава четиринадесета се изменят чл. 89, 90 и 91 за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 7
от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).
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Коментар 1
Чл. 89 се нуждае от прецизиране. Алинея 2 в известен смисъл преповтаря ал. 1. Не става ясно при какви условия и ред се разработва част
„Енергийна ефективност” за промишлени, селскостопански и др. видове сгради, в които се поддържа микроклимат със зададени (нормативно или
от възложителя) параметри??? В разпоредбата на чл. 89 се визират единствено сградите за обществено обслужване и жилищните сгради. С това се
нарушава чл. 16 на Наредба № 4, който гласи:

„Чл. 16. (3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва
и част енергийна ефективност.”
Коментар 2
От чл. 90 става ясно, че проектантът по част енергийна ефективност извършва само аналитична дейност, т.е. проектните решения вече са взети от
проектантите по останалите части и той само ги отчита в изчисленията, които извършва. С това още веднъж се потвърждават следните тези:
1. Част „Енергийна ефективност” не притежава характеристиките на проектна част.
2. Част „Енергийна ефективност” съдържа само аналитична част и не съдържа проектни решения и указания за изпълнение.
Чл. 91 свежда съдържанието на част „Енергийна ефективност” единствено до инженерни изчисления, без те да се материализират в изпълними
проектни предписания изразени с чертежи, спецификации, детайли и т.н. Не е логично съдържанието и обхвата на част „Енергийна ефективност”
да се определя в Наредба № 7. Ако се счита, че тя може да съществува като самостоятелна проектна част, изискванията към нейните обхват и
съдържание трябва да бъдат записани в Наредба № 4. Отмяната на съществуващия член 90 създава особен режим за съдържанието и обхвата на
част „Енергийна ефективност”, различен от този за всички други проектни части. Това изменение е в противоречие с действащите чл. 18, чл. 21 и
чл.24 на самата Наредба № 4.
Текстове на чл. 18, чл.21 и чл. 24 на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Чл. 18. (1) Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за
безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
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3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със
заданието за проектиране (договора за проектиране).
Чл. 21. (1) Всяка проектна част на техническия проект съдържа:
1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100;
в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с
проектирането документи и изходните данни;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения;
Чл. 24. (1) Проектните части на работния проект включват:
1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:
а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000;
б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100;
в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;
г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с
проектирането документи и изходни данни;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения;
4. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) подробна количествена сметка;
5. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и
системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
С предлаганите изменения съдържанието на част енергийна ефективност се свежда до доклад от обследване, а не до изпълним проект, който да
доведе до повишаване на нивото на енергийна ефективност при нови сгради и при реконструкции. Достатъчно е да се сравнят съдържанието на
доклад за обследване съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и съдържанието на проектна част „Енергийна ефективност”, което се изисква
от Наредба № 7. Констатира се почти пълна идентичност.
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НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради
Обследване за енергийна ефективност
Чл. 13. (1) Резултатите от обследването за енергийна ефективност се
отразяват в доклад и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. обща информация за историята на сградата и собствеността,
местоположението и адреса, собственика на сградата, лицето,
отговорно за възлагане на обследването, неговата длъжност и данни
за контакт;
2. подробно описание на сградата, включително режими на обитаване,
брой обитатели, конструкция, енергоснабдяване, информация за
извършвани ремонти, когато е приложимо, история за извършени
предходни обследвания и за изпълнени енергоспестяващи мерки,
когато е приложимо;
3. анализ и оценка на състоянието на енергийните характеристики на
сградните ограждащи конструкции и елементи;
4. данни и доказателства за извършени измервания, анализ и оценка
на енергийните характеристики при съществуващото състояние на
системите за производство, пренос, разпределение и потребление
на енергия в количество и обем, съответстващи на сложността на
системите и необходими за установяване на техническото им
състояние и ефективност;
5. енергиен баланс на сградата и базово енергопотребление за
основните енергоносители;

НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г.
за енергийна ефективност на сгради
Проектна част „Енергийна ефективност”
Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г. и бр. 27 от 2015 г.) (1) Част „Енергийна
ефективност” съдържа:
2. на фаза технически и работен проект:
а) описание на сградата, включващо предназначение,
местонахождение, ориентация, режими на обитаване, общи
геометрични характеристики, в т.ч. отопляема/охлаждана площ и обем
на сградата, геометрични и топлофизични характеристики на
ограждащите конструкции, систематизирани по видове и по небесна
ориентация;
б) данни за характерни параметри на външния въздух и параметри на
вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда и
режимите на обитаване на сградата;
в) зони на сградата (отоплявани и/или охлаждани) с режимите им на
обитаване, определени по критериите в т. 3.1.2.1 на приложение № 3;
г) проектно допускане/условия за среднопретеглен брой на
обитателите (в т.ч. и потенциалните посетители), определен като
едновременно дневно присъствие;
д) систематизирано описание на източниците на топлинни печалби в
сградата;
е) съставяне на енергиен баланс на сградата по системи, разходващи
енергия (отопление, вентилация, охлаждане, осветление, горещо
водоснабдяване, уреди);
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6. клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на
интегрирания енергиен показател "специфичен годишен разход на
първична енергия" в kWh/m2 по базово енергопотребление;
7. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода
за енергия;
8. подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите
от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
9. клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на
интегрирания енергиен показател "специфичен годишен разход на
първична енергия" в kWh/m2 в резултат от прилагането на всеки
предложен пакет от енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ
на пакетите от енергоспестяващи мерки;
10. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2
в резултат на разработените пакети от мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата;
11. заключение и препоръки, когато е приложимо.

ж) оценка на потенцила и на ефективността на избраните енергийни
източници за сградата, в т.ч. възобновяеми; при проектиране на нови
сгради възобновяемите източници на енергия се анализират за
доказване на техническите възможнности за използването им в
сградата и за икономическата целесъобразност на инвестиция в този
вид източници;
з) изчисляване на специфичния годишен разход на енергия по потребна
и по първична енергия; представяне на разхода на потребна енергия по
компоненти на топлинния и енергиен баланс; определяне на класа на
енергопотребление на сградата по първична енергия и доказване
изпълнението на нормативното изискване за съответната сграда по
приложимата скала на енергопотребление.

Предлагаме:
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Текстът на съществуващия чл. 90 да се запази и допълни. Изисквания, свързани с енергийната ефективност, трябва да се включат във всички
проектни части. Например част „Архитектурна” на внесените за одобрение технически и работни проекти да съдържа:
- границите на отопляемите, охлаждаемите и кондиционираните площи и обеми на сградата;
- спецификация по площи и детайли на ограждащите елементи, включително на тези в контакт с почвата;
- спецификация по дължини и детайли на топлинните мостове;
- детайли на монтаж на остъкляването, включително на покривното и на това под нивото на прилежащия терен (например в английски дворове);
- засенчването чрез перголи, козирки, стрехи, слънцезащитни устройства, растителност;
- детайли на вентилируеми фасади и подпокривни пространства
По подобен начин във всички проектни части трябва да се интегрират изпълними проектни предписания, които осигуряват съответното ниво на
енергийна ефективност на сградата.
Енергийната ефективност на сградите се постига като резултат от изпълнението на строително-монтажни работи, описани чрез схеми, скици,
чертежи, тенически специфицации, писмени инструкции. Проектната част „Енергийна ефективност”, във варианта на направените предложения, е
единствената, която включва само изчисления, които не се превръщат в предназначени за изпълнение архитектурни и инженерни решения.. В този
смисъл тя може да се разглежда като доклад за оценка, но не притежава характеристиките на проектна част и не следва да се разглежда като
такава.
В заключение: Енергийната ефективност е мултидисциплинарна област и се осъществява чрез комплекс от изпълними проектни предписания,
разработвани и изпълнявани съвместно! от множество специалисти с различни сфери на компетентност. Този факт следва да се приеме и да се
отчита в нормативните документи. Това е добрата практиката на всички страни с успехи в енергийната ефективност на сградите.
Във връзка с гореизложеното БАИС счита, че предложените промени не способстват за изясняване на съдържанието и обхвата на проекта за
енергийна ефективност. В този вид го свеждат до доклад за оценка на енергийната ефективност.
Считаме, че срокът за обсъждане на предложените изменения и внасяне на предложения е твърде кратък, за да могат да се обобщят становищата
на всички засегнати организации.
Като имаме предвид мултидисциплинарния характер на енергийната ефективност предлагаме да се свика работна група с представители на КИИП,
КАБ, САБ, заинтересованите браншови организации и изявени експерти от академичните среди, която да предложи изменения в обхвата и
съдържанието на всички проектни части, имащи отношение към енергийната ефективност на строежите.
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Целта е да де отчетат становищата и вижданията на всички засегнати страни, за да може да се достигнат параметрите на енергийна ефективност,
заложени в изискванията и програмите на ЕС.

Инж. Йордан Николов
Изпълнителен директор на БАИС
21.08.2017г.
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