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АНОТАЦИЯ 

 

В резултат на изучаването на дисциплината “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 

студентите трябва да придобият основни знания, умения и компетенции относно 

нормативната уредба в областта на енергийната ефективност на регионално ниво; 

основните принципи за енергообмен в изследваните обекти, техниките за извършване на 

обследване за енергийна ефективност, методите за определяне и оценка на енергийните 

характеристики, специфичните особености за намаляване на разхода на енергия в 

отделните подсистеми на обекти от различен тип, оценката на потенциала за намаляване 

на разхода на енергия, реда и правилата за издаване на сертификат за енергийна 

ефективност и други.. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

Дисциплината “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” е предназначена за студентите ОСК 

Бакалавър, изучаващи специалности «ЕСЕО», «СИИТ» и «КЕВЕИ». Тя дава възможност 

те да получат знания за използването на основните методи за провеждане на енергиен 

анализ на технологични процеси и устройства; да оценят функционално ефективността на 

енергоспестяващите мероприятия; да пропагандират идеите за енергоспестяване  на 

всички нива, да познават съвременните методи и средства за управление на енергийната 

ефективност и енергоспестяване, да могат да анализират научно-техническата 

информация, да познават натрупания опит в изследванията по тематиката. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

Специалност статут Креди
ти 

редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ЕСЕО Задължителна 6 30 0 30 60 15 0 15 30 

СИИТ Задължителна 6 30 0 30 60 15 0 15 30 

КЕВЕИС Задължителна 6 30 0 30 60 15 0 15 30 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Видове енергии и енергийни ресурси. Концепция и задачи на енергоспестяването. 

Екологични ефекти на енергоспестяването. Общи сведения за енергоефективността и  

енергоспестяването. Съвременни енергоспестяващи технологии и устройства. 

Тема 2. Енергоспестяване при потребление на енергия. Вторични енергийни ресурси. 

Получаване на енергия от изгаряне на битови отпадъци. 

Тема 3. Енергоспестяване в строителството. Типове сгради и особености на ограждащите 

им конструкции. Потребление на топлинна енергия в сградите.Топлинна защита на сградите. 

Топлинен баланс. Варианти за намаляване на потреблението на енергия в сградите. 

Реконструкция на системи за отопление. Вентилационни установки. Енергоспестяване в системите 

за осветление.  

Тема 4. Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност. 

Наредба за обследване за енергийна ефективност. Наредба за енергийните характеристики на 

обекти. Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Наредба за сертифициране 

на сгради. Наредба за регистъра.  

Тема 5. Принципи на преноса на топлина. Основни параметри и измерителни системи. 

Топлопроводност, топлопредаване, топлопреминаване, лъчист топлообмен.  

Тема 6. Параметри на климата и тяхното влияние върху енергийните потоци в сградата. 

Тема 7. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност в 

сгради. Установяване на енергийните характеристики при съществуващото състояние. Особености 

на енергетичното обследване на промишлени предприятия и бюджетни организации. 

Тема 8. Анализ на промените в енергопотреблението във времето. Разработване на 

енергоспестяващи мерки.  

Тема 9. Методът на БДС EN 832 и ЕN ISO 13790 за определяне на годишен разход на 

енергия в сгради. 

Тема 10. Основи и особености на софтуерни решетния за моделно изследване на сгради.  

Тема 11. Основни принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи 

подсистеми на сградата. Горивни процеси и системи. Водогрейни и парни котли. Горивни 

стопанства. Парокондензни системи. 

Тема 12. Агрегати за комбинирано производство на енергия. Системи за отопление. 

Термопомпи. Осветителни уредби. 

Тема 13. Системи за мониторинг и управление на енергийните разходи. Функции на 

мониторинга.  

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Тема 1. Методи за оценка ефективността на използване на топлинно – енергийни ресурси. 

Тема 2. Форми за събиране на информация. Създаване на необходими бази данни за 

енергиен анализ на сбект. 
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Тема. 3. Предварителна оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия.  

Тема 4. Системи за вентилация и кондициониране на въздуха. 

Тема 5. Инструментално обследване. Анализ на съществуващата приборна база за 

енергетично обследване.  

Тема 6. Топлоизмервателни прибори. Изучаване на топлопроводимостта на различни 

материали. 

Тема 7. Битови осветителни прибори с ниско потребление на електрическа енергия. 

Системи за автоматично управление на осветлението. Технически и енергийни характеристики на 

апарати и прибори. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

А. Студенти, не изпълнили 60% от присъствените часове за семинарни или 

лабораторни упражнения не получават заверка от преподавателя. 

В. Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е 

комплексна. Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на 

всеки студент през семестъра. Максималният брой точки, който студентът може да 

събере е 100. Разпределението им е както следва: 

 

Общ брой точки от семестриалния контрол: 46 

Максимален брой точки от семинарни упражнения: 30 

Максимален брой точки от разработка на курсова 

задача: 
16 

Изпитна процедура : 54 

Общ брой точки: 100 

Брой точки по скалата за оценяване: 

 от 54 до 60 точки - Среден (3); 

 от 61 до 70 точки - Добър (4); 

 от 71  до 80 точки - Много добър (5); 

 от 81 до 100 точки - Отличен (6). 

 

Ако студентът получи 36 точки от т.1 - 4, то има право на предварителна 

изпитна процедура (освобождаване от изпит ). 
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