Първият голям обект на Националната спортна
академия (НСА) в София е многофункционална
зала, построена през 2006-2009 г.,със ЗП 2488 кв.м.,
а РЗП е 4707,86 кв.м. Тя обучава 700 студенти и други
спортисти.
Вторият обект на НСА е плувен басейн „Мадара”, чиито
ЗП е 1622 м2. Той е построен на през 1973 г. и се нуждае
от реновиране. В плувния басейн „Мадара“ се провежда
обучение на студенти от НСА, както и на групи от деца по
плуване.
Третият пилотен спортен обект е плувен басейн на 22
СОУ,собственост на Столичната община. РЗП на обекта е 1873
м2, а отопляемата е 1294 м2. Сградата е построена през 1947
г. и е многократно ремонтирана. Нуждае се от реновиране и
повишаване на ЕЕ.
Спортна зала „Дунав“ е общинска спортна зала, намираща се в гр.
Пловдив. Залата се характеризира с ниска енергийна ефективност,
което е предпоставка за високи енергийни разходи. В сградата липсват
изградени инсталации за охлаждане и вентилация.
Зала „Локомотив“ представлява лекоатлетическа зала, изградена
през 1970 г. с обща дължина 120 м. и обща площ 1502 м². Сградата се
характеризира с много ниска енергийна ефективност, като към настоящия
момент липсват изградени отоплителна, охладителна и вентилационна
инсталации. СКЛА „Локомотив“ - Пловдив търси възможности за
финансиране на мерки за повишаването на енергийната ефективност.
Мултифункционална зала по бокс, джудо и щанги към спортно училище „Васил
Левски“ - гр. Пловдив е построена през 1986 г. Резултатите от извършеното
енергийно обследване показват, че средната поддържана температура в сградата
е по-ниска от нормативната. Необходими за мерки за подобряване на енергийната
ефективност.
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