
ВЪВЕДЕНИЕ 

Предлаганият диск е първо издание в електронен формат на колекция от стандарти „Енергийна 
ефективност - енергийни характеристики на сгради” и включва официалните издания на български език 
на шест стандарта за енергийна ефективност. Тези международни и европейски стандарти осигуряват 
средство за оценяване на приноса на строителните продукти и сградните инсталации за съхранение на 
енергията и за цялостните енергийни характеристики на сградите.  
 
Колекцията съдържа стандарти, насочени към европейско хармонизиране на методологията за 
изчисляване на енергийните характеристики на сградите. Тези стандарти съдържат практични методи за 
изчисляване на топлинните и енергийните характеристики на сградите и тяхното изразяване.  
 
Тази колекция стандарти може да се използва за установяване на нормативна уредба за енергийните 
характеристики на сградите, за улесняване оценяването на съответствието с нормативните актове, за 
насърчаване на проектантите, собствениците и управителите на сгради да подобряват енергийните 
характеристики на сградите, за сравняване на енергийните характеристики на различни проектни 
алтернативи за новопроектирана сграда, за показване на стандартизирано ниво на енергийните 
характеристики на съществуващи сгради, за оценяване на ефекта от потенциалните мерки за съхранение 
на енергията при съществуваща сграда, за прогнозиране на бъдещите потребности от енергийни ресурси в 
регионален, национален или международен мащаб и др. 
 
Дискът включва следните стандарти: 

Номер Наименование 

БДС EN ISO 13370:2008 Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земната основа. 
Методи за изчисление (ISO 13370:2007) 

БДС EN ISO 13789:2008 Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните загуби от 
топлопреминаване и вентилация. Метод за изчисление (ISO 13789:2007) 

БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за 
отопляване и охлаждане на пространство (ISO 13790:2008) 

БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните 
характеристики и за енергийна сертификация на сгради 

БДС EN ISO 6946:2008 Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и 
коефициент на топлопреминаване. Метод за изчислeние (ISO 6946:2007) 

БДС EN ISO 14683:2008 Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно 
топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни 
стойности (ISO 14683:2007) 

 
Актуалността на темата за енергийната ефективност и широкото използване на стандартите от тази 
сфера доведе до издаването от Българския институт за стандартизация (БИС) на настоящия диск, като 
целта е да се улеснят всички, които желаят да повишават енергийната ефективност на сградите.  
 
Тази колекция е предназначена за: 
 
 разработващите процедури за енергийна сертификация на сградите; 
 органите в строителството, установяващи минималните изисквания към енергийните 

характеристики; 
 проектантите на сгради, собствениците и управители на сгради при оценяване на 

характеристиките на новопроектирана или съществуваща сграда и на начините за тяхното 
подобряване. 

 



Опитът от прилагането на стандартите, включени в тази колекция, ще допринесе за развитието на 
международните и европейските стандарти за енергийна ефективност и за подобряване на тяхното 
качество. Затова всички коментари в тази насока може да се изпращат до Българския институт за 
стандартизация чрез БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”, който активно 
участва в работата по въвеждането на национално ниво на тези стандарти. 
 
Информация за контакти, както и допълнителна информация по стандартизация може да бъде 
намерена на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org. 


