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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на
Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново, м. „Боруна”,
съгласно чл. 16 и чл. 17 от закона за енергийната ефективност и Наредба №
РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията за реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване
на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.
1.
Съществуващо положение
Сградата на Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново е
построена през 1934 г. През 80-те години на миналия век е преустроена в
картинна галерия. Художествена галерия „Борис Денев” Велико Търново е
част от групов паметник на културата - Света Гора. Сградата е
преустроена за картинна галерия през осемдесетте години на 20 век. При
пуска като картинна галерия сградата се е отоплявала от котелна централа
с два броя котли на дизелово гориво, разположени в подземните
помещения на галерията. В последствие котелната и отоплителната
инсталация са се амортизирали, котелното помещение системно се
наводнява от подпочвени води и достъпът до него е невъзможен. На
практика сградата не се отоплява.
Основна цел на техническото задание:
Да извърши детайлно енергийно обследване на сградата при
спазване на основните етапи и дейности, предвидени в чл. 9 от Наредба №
РД-16-1057 от 10.12.2009 за условията за реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради,
издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите
сертификати. Обследването трябва да послужи за целите на последващо
сертифициране на описаната сграда.
Сертификата за енергийна ефективност за обекта следва да определи
актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата,
енергийните характеристики и скалата на класовете на енергопотребление
в съответствие с изискванията на чл. 17 от Закона за енергийната
ефективност.

2. Изисквания към проекта
1. При извършването на обследването да се спазват изискванията на
Наредба 7 от 2004 г. за енергийната ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради (загл. изм. ДВ брой 85 от 2009 г., поел. изм.
ДВ бр. 2 от 2010 г.)
2. При определяне показателите за разход на енергия и при
предписване на енергоспеставящи мерки да се има предвид спецификата
на сградата, факта че е част от групов паметник на културата и
изискванията за микроклимат в картинни галерии.
3. Да бъде издаден сертификат със или без категория в зависимост от
състоянието на сградата.
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