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Система за осигуряване на качеството при обновяване на сгради с цел повишаване на енергийната им 
ефективност

В есенното издание на бюлетина SQUARE ще ви 
представим кратки изложения за 4-та и 5-та работна 
среща по проекта, обучителни обиколки в Грац и 
Барселона и преглед на успехите на двата пилотни 
проекта в Оулу, Финландия и Алингсeс, Швеция. 

Бяха проведени и планирани дейности за  
разпространение на информация за проекта SQUARE и 
в частност системата за осигуряване на качеството на 
SQUARE. Примери за такива дейности са Конференцията 
за пасивни сгради в Гьотенборг, Семинара по устойчива 
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Дами и господа,

Партньорите

AEE - Институт за устойчиви технологии, Австрия
EAП -  Енергийна агенция - Пловдив, България
TKK Технически Университет – Хелзинки, Финландия
Трекодоме, Нидерландия
TTA -  Трама Техно Амбиентал С.Л, Испания
Пома Аркитетура С.Л, Испания 
СП Институт за технически проучвания  Швеция, Швеция
AB Alingsåshem, Швеция

BUILD UP - новият уеб портал

Въведен от Европейската комисия, този безплатен портал 
може да бъде използван от всички строителни специалисти, 
обществени власти и от обитателите  на сградите. Това е 
инструмент за споделяне на информация за  дейностите,  
добрите практики, инструменти, публикации, новини или 
събития, свързани с енергийната ефективност в сградите.

Целта на новият портал е да стане надежден европейски 
портал - източник на информация за енергийна ефективност в 
сградите. След стартирането му,  е бил посетен много пъти. 
Посетете го и Вие на  www.buildup.eu!

архитектура в Барселона и симпозиума Йокосан 
в Австрия.

С уважение,

Кристина Мьорнел
Доктор, старши сътрудник 
SP Институт по технически проучвания  Швеция,
Координатор на проекта SQUARE

Абонирай се за бюлетина на SQUARE  ► Отмени абонамента  ►
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 Система за осигуряване на качество на различни езици

Системата за осигуряване на качеството е преведена 

Системата за осигуряване на качеството вече е преведена на 
български, немски, финландски, испански и шведски. Следваща 
стъпка е прилагане на системата в пилотните области на 
проекта SQUARE в Австрия, Финландия, Испания и Швеция. 
На базата на опита от тези проекти, националните системи 
за осигуряване на качеството ще бъдат адаптирани към 
националните условия, включително наредбите, традициите в 
строителството и климатичните условия. Това ще се отрази най 
– вече на изискванията за вътрешната среда и консумацията та 
енергия.  

Беше разработен и подкрепящ документ - ръководство за 
реализиране на СОК. Целта на  ръководството е да представи 
системата от практическата й страна. В него са включени 
и редица полезни документи - чек-листове, процедури и 
формуляри, заедно с упътвания за методите на измерване и 
контролно-измервателните уреди. 

Докладите можете да намерите на:

www.iee-square.eu/InformationPublications/Reports.asp

Информационните материали вече са на различни езици 

Информация за системата за осигуряване на качеството е 
налична на български, датски, германски, финландски, испански 
и шведски. Брошури и презентации на PowerPoint можете да 
намерите на:

www.iee-square.eu/InformationPublications/Brochures.

 и 

www.iee-square.eu/InformationPublications/Presentations.asp

Работна среща по 
SQUARE
”Energieffektivisering vid renovering” , Ноември 12
Чалмерс, Гьотенберг, Швеция 

На работна среща ще бъде представена SQUARE – Система 
за осигуряване на качеството. СОК е съсредоточена 
върху подобряване на вътрешната среда и консумацията 
на енергия при обновяване на многофамилни жилищни 
сгради.

Ще бъдат представени и други резултати от проекта SQUARE 
– например, приложение на СОК в шведския пилотен проект 
Brogеrden.

Работната среща ще бъде съвместна с шведския проект 
„Milparena”, който също се занимава с енергийно 
ефективно обновяване на многофамилни жилища. Ще 
бъде организирано работното посещение на проекти за 
обновяване в Hisings Backa, Гьотенберг.

Добре дошли са жилищни компании/асоциации, местните 
власти, консултанти, предприемачи!

Програмата е на разположение на www.iee-square.eu
Ако сте заинтересовани, изпратете писмо до:  ann-marie.
boren@sp.se 

 Информиране
Последни събития

На Конференция за пасивните сгради в Гьотенберг през април 
бяха представени два доклада за проекта SQUARE. Единият се 
отнасяше до системата на SQUARE за осигуряване на качеството, 
а другият - до мерките за енергийна ефективност и повлияването 
върху вътрешната среда. Беше организирано работното посещение 
до различни пасивни сгради на системата: беше посетен обекта 
на пилотния проект Brogеrden. По време на конференцията беше 
проведена изложбата EnBo09 в Алингсос (изложба за сградите 
и енергията). На нея местните и други власти  се запознаха с 
разработената  в рамките на SQUARE система за осигуравяне на 
качеството.

През юни на Семинара по устойчива архитектура в Барселона 
в Архитектурно-техническото училище „Vallеs“ се представи : 
„Проектът SQUARE:  Пилотен проект за енергийно ефективно 
обновяване на многофамилни сгради в Барселона”.

През октомври на проведения в Австрия международен симпозиум 
за висококачествено топлинно саниране на едромащабни сгради 
- Йокосан’09  беше представен прокта  SQUARE –Система за 
осигуряване на качеството.

Предстоящи събития

През ноември във Финландия, повреме на Деня на Жилището пред 
близо 300 участници ще бъде разпространена информация за 
SQUARE.  Друго подходящо събитие във Финландия е Панаира на 
чистия стаен въздух и Семинар през март, който ще обедини 800 
участника. 
SQUARE –СОК ще бъде представена и на Обединената строителна 
конференция в Мадрид през април.
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 ФИНЛАНДСКИЯТ ПИЛОТЕН ПРОЕКТ – СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ Pohjankaleva

Финландският пилотен проект се реализира в Оулу, 
600 км северно от Хелзинки. Построеното през 1970 
студентско общежитие с 33 апартамента ще бъде 
обновено. Целта е да се достигне стандарта за пасивни 
сгради, който за северна Финландия е 30 kWh/m2 на 
година за отопление. 

Студентското общежитие е построено през 1970 г. и  частично 
обновено през 1993г. Осеметажната сграда се състои от 
стандартни стаи с площ 15 м².  Кухнята, тоалетните и баните са 
общи. Собственик на сградата е PSOAS (Жилищна фондация на 
студентите от северна Финландия). Тя управлява и предоставя 
жилища за 7000 студента.

Техническа оценка на сградата
В  резултат на частично обновяване през 1993 г., прозорците 
са сменени с троен стъклопакет с малки отдушници за приток 
на свеж въздух , имат U-стойност 1.7 W/m2K. Външните стени 
представляват конструкции от аериран бетон с U-стойности 
0.55W/m2K. Техническото състояние на сградата е много добро. 
Изчислено е, че до 2017г. разходите за бъдещо обновяване ще 
възлизат на 120 €/m2. В последните години нарастващ проблем 
е заетостта на стаите. През лятото са заети половината стаи, а 
през зимата 20% остават свободни.

Анкетиране на живущите и работа на вентилационната 
система
Според живущите основен проблем е качеството на въздуха в 
помещенията. Температурата му  през пролетта и лятото е много 
висока. Разположените в горната част на прозорците отдушници 
причиняват течове и са източник на оплаквания. Всички стаи 
са свързани с централизирана изсмуквателна вентилационна 
система. През 2009 г. измерваният изведен въздух е бил с 20% 
повече от предходната година. В отделни стаи изсмукваният 
въздух надвишава предвидените в  проекта стойности с 20 - 120 
%. Отварянето на прозорците повишава въздухообмена с 40%.  
Плътността на външните стени е била добра.

Енергиен анализ
Сградата е свързана с местна топлофикационна  система на  ко-
генерация. Основното гориво е торф. Консумацията на топлинна 
енергия е 140 kWh/m2, и е по-ниска от средната стойност  210 
kWh/m2 в сградите, построени по същото време в района  Оулу.

Цели и решения
Основната цел на проекта е да осигури съвременни и 
атрактивни жилища с висока енергийна ефективност за 
студенти. Всеки апартамент ще има собствена малка кухня 
и баня. Всяко жилище ще е с площ между 25 - 36.5 m2. 
Апартаментите ще имат и пристроени балкони, което ще 
ограничи слънчевата радиация. Целта на проекта е да се 
достигне стандартното ниво за пасивни жилища, което за 

северна Финландия е 30 kWh/m2 за  година за топлинна енергия. 
В този пилотен проект се използват новите решения за външна 
изолация, в съответствие с проекта TES (Система на базата  на 
дървен материал). 

Цели на обновяването са:

- Да се достигнат U-стойности за външните стени: 0.07 -0.10 W/
m2K
- Да се достигнат U-стойности за покрива: 0.06 - 0.08 W/m2K
- Да се достигнат U-стойности за прозорците: 0.6 - 0.8 W/m2K
- Да се осигурят добри показатели на въздухоплътността на 
сградната облицовка - η 50 стойност 0.61/h
- Ефективно възстановяване на топлината от вентилирания 
въздух чрез съоръжения за топлоомен
- Да се избегне прегряване от слънчевата радиация чрез 
пасивна защита
- Да се достигне стандарта за клас 3 на Финландското 
ръководство за условията на вътрешната среда (вж. 
„Класификация на вътрешната среда 2008, Целеви стойности, 
Ръководство за проектиране и Изисквания за продуктите, 
FiSIAQ, 2009“)

Обновителен план 
Избрани са основните партньори и строителните работи ще 
започнат през зимата на 2010. 

Партньор в проучването
Пилотния проект се осъществява в сътрудничество с проекта 
TES. (повече информация на www.tesenergyfacade.com)

Лице за контакт: Jari Palonen, TKK Хелзинкски Технлогичен 
университет.

Финландският пилотен проект
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Преди обновяването След обновяването

Общинската жилищна асоциация Alingsashem обновява 
сгради в района Брогерден в съответствие с нормите за 
пасивни сгради. Сградите, които са били построени през 
70-те се класифицират като остарели и „влажни“. 

Консумация на енергия в сградите
Енергийната консумация на Брогерден е 216 kWh/m², от които 
115 kWh/m² са за отопление. Голямата консумация се дължи 
на големите топлинни мостове и пукнатини в конструкцията. 
Посредством основно обновяване, стандартите трябва да 
се доближат до тези за нови сгради. Сградите трябва да са 
привлекателни, енергийноефективни и достъпни за хора в 
неравностойно положение. Освен това, обновените сгради 
имат по-големи зони на комфорт, по-големи площи за даване 
под наем и консумация на енергия 92 kWh/m², от която 27 kWh/
m² е за отопление. Общата стойност на обновяването е около  
половината от стойността на новопостроена сграда. 

ЗАВЪРШЕНА ПЪРВА ФАЗА
Първият пилотен проект, които включва 18 от 300 апартамента 
в пилотната сграда, беше приключен преди шест месеца. 
Близо 80% от общия брой наематели се върнаха в обновените 
апартаменти. Една от основните причини за този  избор  пред 
събарянето на сградата е, че тя е жилищната им среда, в която 
са установили обществени връзки, а те се установяват трудно. 
След малки корекции на отоплителната система /районът е бил 
свързан към съществуваща отоплителна инсталация, чиято 
работа е коригирана спрямо предишното търсене на енергия  
за отопление/ е била постигната добра вътрешна среда в 
апартаментите. В момента в сградата се правят измервания.  
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ВТОРАТА ФАЗА
Започна втората фаза. След преглед на опита от пилотните 
сгради, проектът за обновяване за тази фаза беше променен. 
Бяха направени подобрения на ефективността в съответствие 
с методологията, строителните дейности и работната 
обстановка. Например, дейностите по външните стени са били 
изпълнени  18 % по-ефективно чрез използване на опростена 
конструкция и материали, по-лесни за работа. В същото време 
е планирана последната част на проекта. Идеята е през тази 
фаза да се използват в по-голяма степен сглобяеми елементи 
и по този начин  процесът  да бъде оптимизиран максимално.
Работата за подобряване на процеса и концепциите не са 
традиционни в ежедневната работа на жилищната асоциация. 
Обикновено компанията работи 
с бавни темпове, при които 
подобрения и приспособявания 
се правят само в рамките на 
зададеното. Повечето рутинни 
дейности са свързани с услуги 
за клиентите, проверки и 
работната среда. Компанията е 
добре запозната с  тези аспекти 
от практиките. Мащабните 
проекти (и най-вече проектите 
за обновяване) са необичайни 
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и  няма ясни процедури за това как те да  бъдат управлявани 
и документирани по систематичен начин. Когато компанията 
стартира/ реализира голям проект, той  й предоставя добра 
основа за надграждане. Повреме на реализирането на 
настоящия проект, промени са били въвеждани постепенно при 
описанието на проекта, и по този начин е направена разлика 
между процесите в  новото строителство и тези, свързани с 
обновяването. Добавките, които се правят понастоящем, се 
отнасят основно до анализите проведени в ранните етапи на 
процеса, както до и обмена на информация в различните етапи 
на процеса. 
Това означава, че инструмента за докладване ( чек-лист или 
запис), ще продължи да се  разработва. В рамките на проекта 
чрез инструмента ще бъдат създадени два доклада: един от 
първия анализ на планирания проект и друг  непосредствено 
предшестващ етапа за планиране. Освен това, инструментът 
ще е полезен на по-късен етап, когато се очакват резултатите. 
Докладите ще бъдат публикувани на портала на проекта за 
Алингсешем.

По-нататъшни планове и стъпки при развиването на 
системата за качеството
Преди всичко, днес Алингсешем се нуждае от подобряване на 
информационния поток между различните части на един проект 
и различните проекти. По-добрият информационен поток ще 
допринесе за въвеждането на рационална методология за 
обновяване, контрол и проверки по проекта. Необходимост е 
и  осъществяването на по-добър преглед на индивидуалните 
проекти, както и на цялостния процес. Днес асоциацията е 
уязвима, защото само някои ключови работници са запознати. 
Систематичната качествена работа може да направи знанията 
и методите на работа по-достъпни за другите членове 
на организацията. Необходима е по-силна връзка между 
директивите на компанията, политиките, целите и стратегиите 
й, за да се обезпечи устойчива основа за годишен план за 
действие. Пред  ръководство е било направено предложение за 
по-добри политики. 
Обратната информация от строителния процес се събира 
главно на седмичните срещи, където майстори и контрактори 
обменят своите идеи и цели. Резултатите се нахвърля в 
документ. Идеите за всяка нова стъпка се обсъждат. За да бъде 
опитът успешен и за другите проекти, той трябва да бъде събран 
и обобщен  в периодични описания. Това е следваща стъпка при 
изграждане на СОК.

Лица за контакти: 
Инг-Мари Одегрен, Аlingseshem
и Андерс Киркандер, Passivhus-
centrum

 ШВЕДСКИЯТ  ПИЛОТЕН ПРОЕКТ - Brogården
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Грац, Австрия - март 2009
На срещата и работна сесия по проекта SQUARE беше 
представена СОК при обновяване към енергийна ефективност. 
На срещата бяха обсъдени различни енергийно ефективни 
мерки с висок потенциал и как да бъдат оценявани по 
отношение на спестяването на енергия и въздействието върху 
вътрешната среда.

Работни посещения
По време на срещата в Грац института за устойчиви технологии 
„АЕЕ ST“ организира работно посещение. Първото посещение 
беше до пилотния проект на SQUARE в Диселвег, който се 
състои от общо 49 апартамента, изградени през 50-те и 70-
те години и обновявани към енергоефективни сгради със 
стандартни сглобяеми фасадни елементи. Подобрението  
ще се състои в смяна на изолацията, нови прозорци, нови 
балкони, инсталиране на централна радиаторна система за 
отопление и слънчева система за гореща вода , отоплителна 
и вентилационна инсталация с възстановяване на топлината. 
В процеса на  обновяване наемателите ще останат в своите 
апартаменти. Единствената дейност, засягаща пряко 
апартамента е  смяната на прозорците.

Второто посещение беше до студенски жилища „Фридрих 
Стилър”. Там е направено мащабно обновяване на сградите, 
построени в началото на 70-те и състоящи се от 141 
апартамента. Към вече съществуваща покривно-колекторна 
система бяха добавени фасадно интегрирани слънчеви 
колектори. Слънчевата система се използва за производство на 
топла вода и частично покрива нуждите за отопление.

 

Австрийският пилотен проект Диселвег

 IV среща и работно посещение

Студенски жилища „Фридрих Стилър“. Групите на TRECO и 
SQUARE пред сградата.  Фасада с интегрирани слънчеви 
колектори.

Международен симпозиум за 
висококачествено обновяване 
на мащабни сгради

На конференцията, организирана от АЕЕ INTEC и Stadt-
gemeinde Weiz, бяха обсъдени различни теми, свързани 
с  обновяване на съществуващия сграден фонд от 
политическа, икономическа и техническа/изследователска 
гледна точка. Събитието се проведе на 7-9 Октомври във 
Вайц, Австрия, присъстваха 468 участници от 11 различни 
страни!
Протоколите и презентациите ще можете да разгледате на: 

www.aee-intec.at

Успешно събитие
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С подкрепата на 
Европейската Комисия – Интелигентна енергия за Европа 

Интересувате се от повече информация?

Отговорността за съдържанието на тази  публикация 
е на  авторите. Тя не отразява  директно мнението 
на Европейската общност. Европейската комисия не 
носи отговорност за  използването  на информацията, 
публикувана по-горе.

Барселона, Испания - септември 2009
Заедно с Петата среща се състоя работна среща с групата 
TRECO, на която партньорите по проекта SQUARE представиха 
своя опит от реализирането на СОК в пилотните проекти. 
Андерс Къркандер, представител на Алингсешем, наблегна на 
важността да се мисли в посока на методите, а не на рутинните 
дейности. Най-често една повтаряща се дейност не се извършва 
от едно и също лице. Това се отнася най-вече до рутинни 
дейности, свързани с обновяването, което не се извършва 
често. Не е необичайно жилищните асоциации да се доверяват 
на уменията на конкретно лице, което знае как се извършат 
дейностите и не се притеснява за това какво ще се случи, ако не 
е на разположение.

Важна тема, повдигната на работната среща с TRECO, е всеобщия 
скептезцизъм към системите за осигуряване на качеството. 
По-добре е да се говори за методите за непрекъснато 
осъвършенстване и за следване на изискванията и т.н., които 
по-скоро открояват положителните аспекти на СОК, отколкото 
за негативния образ на тежката административна система?
Представени са примери за различни рутинни дейности в СОК, 
използвани в обновителния процес на пилотите проекти в Оулу, 
Финландия; в Грац, Австрия и в Барселона, Испания. 

На работнта среща на TRECO и SQUARE Соня (от института по 
устойчиви технологии АЕЕ) представя опита от прилагането на 
СОК в Австрия.

Вътрешният дизайн  на испанския пилотен проект – малко, но 
оползотворено жилищно пространство

За контакти: Кристина Mьорнел, координатор,
SP Институт по технически проучвания,  Швеция
e-mail: kristina.mjornell@sp.se, Tel: 46 10 516 57 45

Работното посещение
Следобедът беше посветен на работно посещение на испанския 
пилотен проект в Барселона. Групата премина през улиците 
на Барселона на велосипеди (устойчив транспорт!) и накрая 
стигна до червена сграда, изградена през 1890 и обновена 
по отношение на енергийната ефективност и с подобрена 
вътрешна среда. Сградата се състои от 6 апартамента, които са 
малки, но с оползотворено жилищно пространство. 
Осъществени са интелегентни технически решения за 
отоплението, а вентилацията е с  възстановяване на топлината 
и т.н. Заедно 
с доброто 
обновявяване 
е запазен и 
първоначалния 
й чар. Това е 
перфектното 
«компактно 
жилище» за 
младите двойки, 
загрижени за 
климата! 

Фасадата на 
пилотния проект в 

Испания

 V-та  среща и работно посещение


