OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting

Кула
Стратегия и пилотни проекти
за обновяване на общинския
сграден фонд

Проект „Енергийно ефективни
сгради:
подкрепа
за
гражданското
общество
и общините в България и
Румъния“
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Цели на Община Кула

КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И НЕИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ДЕЙНОСТИ И СЪОТВЕТНИТЕ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КУЛА
Проект за

ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални условия
за предоставяне на административни
и социални услуги на гражданите
на общината чрез последователни
дейности и амбициозни проекти
за подобряване на енергийната
ефективност в общинските сгради.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
ДО 2030 Г.
1. Подобряване на енергийната
ефективност (ЕЕ) на сградите и
намаляване на емисиите на СО2:

»»Намаляване

на необходимата
крайна
енергия
спрямо
“нормализирания”
базов
сценарий
за
избраните
приоритетни сгради със 17% до
2022г. и 47% до 2030 г., или
приблизително 739 MWh/a, и
намаление на емисиите на СО2
с 51% или общо 475 tСО2 до
2030 г.

„Безспорен е фактът, че
всички тези препоръчани
и изпълнени мерки по
енергийна ефективност в
публичните сгради водят
до положителен ефект.”
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Краткосрочна програма
2020

2021

ДГ "Звънче" гр.Кула ‐ ул."Георги Градинаров" №15

ЕЕ+ВЕИ

100.000,00 лв.

ВЕИ

127.600,00 лв.

ЕЕ+ВЕИ

‐

лв.

Дом за стари хора "Свети Василий Велики", гр.Кула ‐ ул."ГеорЕЕ+ВЕИ

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

Читалище "Просвета" гр.Кула ‐ ул."Възраждане" №21

ЕЕ+ВЕИ

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

Младежки дом гр.Кула ‐ ул."Възраждане" №19

ЕЕ+ВЕИ

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв. Обследване

Сграда бивша ЦДГ2 гр.Кула ‐ ул."Мусала" №18

EE

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

227.600,00 лв.

лв.

520.000,00 лв.

520.000,00 лв.

лв.
лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

127.600,00 лв.

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

750.000,00 лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

200.000,00 лв.

470.000,00 лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

470.000,00 лв.

лв.

627.000,00 лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

627.000,00 лв.

470.000,00 лв.

627.000,00 лв.

‐

лв.

200.000,00 лв.

‐

лв.

‐

‐

лв.

лв.

‐

‐

лв.

лв.

‐

‐

лв.

лв.

‐

‐

лв.

ОБЩО СУМИ ПО
ПРОЕКТИ

‐

лв.

лв.

2030

‐

Проектиране

‐

2029

лв.

‐

лв.

2028

лв.

200.000,00 лв.

‐

2027

‐

250.000,00 лв.

лв.

2026

‐

250.000,00 лв.

‐

2025

230.000,00 лв.

230.000,00 лв.

‐

2024

СУ "В.Левски" гр.Кула ‐ ул."Възраждане" №32

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

лв.

‐

Дългосрочна програма
2023

Община Кула ‐ ул."Възраждане" №38

Административни

‐

2022

лв.

100.000,00 лв.

250.000,00 лв.

2.524.600,00 лв.

НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

Обучение и квалификация

800,00 лв.

Oбучение на служители и специалисти

700,00 лв.

800,00 лв.

1.000,00 лв.

3.300,00 лв.
‐

лв.

‐

лв.

‐

лв.

Информация и комуникация
Разработване на дългорочна комуникационна платформа
Поддържане и актуализация на Общинска енергийна система

500,00 лв.

Провеждане на информационна кампания сред жителите

500,00 лв.

500,00 лв.

1.500,00 лв.
‐

Информационни дни и събития

лв.

Прединвестиционни дейности

‐

Провеждане на енергийни облседвания

лв.

План за изготвяне на енергийни обследвания и проекти
Разработване на задания за проектиране и енергийни обследвания

6.000,00 лв.

6.000,00 лв.

500,00 лв.

1.000,00 лв.

7.000,00 лв.

7.700,00 лв.

1.500,00 лв.

13.500,00 лв.
1.500,00 лв.
1.500,00 лв.

1.500,00 лв.

Мониторинг

‐

План за провеждане на мониторинг на всички сгради
Мониторинг за изпълнението на Плана за ЕЕ до 2030 г.
ОБЩО ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:
ОБЩО ЗА ПЛАНА:

800,00 лв.

500,00 лв.

2.300,00 лв.

2.000,00 лв.

1.000,00 лв.

‐

лв.

лв.

‐ лв.
21.300,00 лв.
2.545.900,00 лв.

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ (ПО ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ) СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Д-р Владимир Владимиров, кмет на Общ. Кула
ОБОБЩЕНИ ЦЕЛИ
Период/Цели

Спестяванe на
крайна енергия
(MWh/а)

Спестяване на
крайна енергия
(%)

Намаляване на
въглеродните
емисии (%)

Повишаване дела
на ВЕИ в крайното
потребление (%)

Краткосрочна
програма
2020 – 2022 г.

»»310

»»17

»»17

»»12

Дългосрочна
програма
2020 – 2030 г.

»»739

»»47

»»51

»»42

на
оптимален 3. Повишаване на информираността
на гражданите за ползите от
топлинен и хигиенен комфорт
енергийната ефективност, ВЕИ и
в съответствие с нормативната
стимулиране на инвестиции за
уредба;
обновяване на публичния и частния
2. Повишаване на дела на
сграден фонд:
възобновяемите
енергийни
»»Изготвяне на график за
източници (ВЕИ):
провеждане
на
ежегодни
»»Увеличаване на дела на
информационни кампании и
използваната енергия от ВЕИ
обучителни семинари за ползите
за отопление в избраните
от внедряването на мерки
приоритетни сгради от 2% на
за енергийна ефективност и
42% или приблизително 938
възобновяема енергия, както и
MWh енергия от ВИ към 2030 г.
тяхната връзка с качеството на
вследствие на реализирането на
атмосферния въздух;
планираните проекти.

»»Достигане

Тип:

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

»»Поддържане

на
общинска
енергийна
информационна
система (ОЕИС) за състоянието
и развитието на енергийните и
екологичните характеристики на
общинските сгради;

ПРОГНОЗА ЗА ДЕЛА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

»»Създаване

на традиционен
регионален фестивал „Зелена
Кула“ с цел събиране на
активни лица и демонстрация
на добри и иновативни практики
за планиране и управление на
енергията, реализирани в малки
общини от България, Сърбия и
Румъния.

Забележка: Енергията от дървесина се счита за енергия от ВИ, ако дървата са добити и оползотворени по устойчив начин, т.е. при изискваните условия за добив от
санитарна сеч и пределен процент на влажност.
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Младежки дом в град Кула

СЦЕНАРИЙ “РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”

СЦЕНАРИЙ “ЕМИСИИ НА СО2 СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”

Младежки дом в град Кула

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА
ОБЕКТА:
ИМЕ:
Младежки дом в град Кула
АДРЕС:
гр. Кула, ул. Възраждане №19

Сградата е с един изцяло надземен етаж и с един отопляем подземен
етаж. Използвана е като младежки дом и попада в класа на сградите
за култура и изкуство. Към момента на енергийното обследване
сградата не се ползва и е необитаема. На фигура 1 е показана схема
на сградата.

ТИП СГРАДА:
Сграда в областта на културата и
изкуството
КЛИМАТ:
Умерено континентален климат
ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗП: 578 m2; РЗП: 899 m2; Отопляем
обем: 2222 m3
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ:
31

Схема на Младежкия дом в град Кула

РАБОТНО ВРЕМЕ:
9 – 21 ч. само в делнични дни и
събота
4|
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ОПИСАНИЕ
НА
СГРАДАТА:
Сградата
е
с
монолитна
конструкция от стоманобетонни
греди и плочи и външни тухлени
стени и алуминиеви стъклени
витрини. Установени са два
типа стени, един тип покрив и
два типа подова конструкция.
Прозорците и вратите са общо
2 вида, като основният вид
прозорци е с алуминиева рамка
и единичен стъклопакет със
стъкло без селективно покритие.
Външните стени са зидани
с кухи решетъчни тухли и са
без положена топлоизолация.
Покривът е изграден от метална
конструкция, покрита с нагъната
(LT) ламарина. Височината на
въздушния слой е 1,5 m, а таванът
към сградата е изпълнен с окачен
таван, тип Хънтър Дъглас, над
който е положена изолация от
минерална вата с дебелина 5 cm.
Сутеренът на сградата е приет
за отопляем, поради фактът, че
там се намират съблекалните и
тоалетните в сградата.
Стъклените витрини и вратите
по фасадите са в изключително
лошо състояние вследствие на
дълъг експлоатационен период
и остаряла технология. Те са
с висок коефициент на топлопреминаване и топлинните загуби
от инфилтрация на външен въздух
са значителни. Осветлението
на първия етаж в сградата е
решено с осветителни тела с
луминесцентни пури, а в сутерена
по-голяма част от осветлението
е с лампи с нажежаема жичка.
Топлата вода за баните се осигурява
от електрически бойлери.
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ИЗВОДИ ОТ
ЕНЕРГИЙНОТО
ОБСЛЕДВАНЕ:
В сградата не се поддържат
добри условия на комфорт и
среда за работа. Температурите
са
ниски,
вентилационната
инсталация не функционира и
поради липсата на отоплителна
инсталация са инсталирани
множество електрически уреди
за отопление – електрически
печки, климатици, духалки,
калорифери и други. Тези уреди
са крайно недостатъчни, за
да загреят помещенията до
необходимите нива на комфорт.
Причината за това е главно
ниската въздухоплътност, висока
топлопроводимост и голямата
площ на стара алуминиева
еднокатна дограма.
Потенциал за коригиране на
енергийните характеристики на
сградата има в подобряване на
топлинните характеристики на
ограждащите елементи и поконтретно цялостна подмяна
на
алуминиевата
дограма,
топлоизолиране на стените,
цялостна подмяна на старата
LT ламарина и подмяна на
топлоизолацията на тавана.
Допълнителен потенциал за
подобрения на енергийната
характеристика на сградата може
да се търси в преустановяване
на неефективното използване

iBRoad - Individual Building Renovation Roadmaps

ДНЕВНИК НА СГРАДАТА (IBROAD LOGBOOK) – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Overall Performance

Building state

2021-01-12

See how energy efficient your building is on a scale of energy classes. On the right, you can compare your building to the average
energy demand of all buildings from your country that are in the Logbook.
The overall performance of your building can only be calculated by an energy auditor or issuer of energy performance certificates.

на електрическа енергия за
отопление.
Намаляване
на
енергоемкостта е възможно чрез
подмяна на източника на топлина
с инсталиране на термопомпена
система тип VRV (VRF).
Възможно е и внедряването
на фотоволтаична система за
производство на електроенергия
от възобновяеми източници,
която да се изгради на покрива
на сградата. Друга възможност
за
максимално
ефективно
усвояване на пространството
на покрива е инсталацията на
слънчеви колектори за топла
вода, подвързани към системата
за подгряване на БГВ. Поради
голямата консумация на БГВ в
сградата, тази мярка също има
голям потенциал за енергийни
спестявания.
Също така по време на
енергийното
обследване
са
забелязани множество течове,
предимно от покрива. Забелявани
са и пукнатини в мозайката,
положена върху подовата плоча
на етаж 1. Преди евентуалното
стартиране на ремонтни дейности
е препоръчително сградата да
бъде инспектирана от инженер
конструктор, който да изготви
конструктивно становище.

Energy label: G

Average primary energy demand in Bulgaria

Your energy demand: 862.3 kWh/m²a

473.58

Total share of renewable energy: 0%

kWh/m²a

(based on 19 buildings)

G
This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not

necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.
2/8/2021
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Data Privacy

Envelope Performance

See how energy efficient your walls, roof, windows or basement floors are in colour classes. If you already entered more than one
building state you can see the development of these components. On the right, you can see the future target that we try to reach
step-by-step.
If any points appear in grey, this means that insufficient data has been provided to make an estimation of the relevant energy class.
Please note: This visualisation should just give you an overview of the components. The colour classes are no official classes. The
colours are based on average construction standards in your country in specific periods or on simplified calculations. If you would
like to get more precise information on the envelope performance (u-values) please refer to a professional energy auditor.
2021-01-12

Target

Walls

…

Roof

…

https://ibroad-logbook.blue-planet.be/building_diagnoses/125/overall
Windows

Floor

…

1/1

…

This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

Кула

Data Privacy
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ПЪРВА СТЪПКА:

Equipment Performance

See how energy efficient your technical building equipment is in colour classes. If you already entered more than one building state
you can see the development of these systems. On the right, you can see the future target that we try to reach step-by-step.

Заради ограничения бюджет е предвидено дейностите да се извършват на етапи, като в първи етап сградата се
реконструира до етап на възможност за качествено обитаване. Това включва подмяна на дограмата на сградата,
без компромиси – с висококачествана дограма с високи топлотехнически параметри и въздухоплътност,
ремонт и топлоизолация на покрива, подмяна на вентилационната и отоплителната инсталация.

If any points appear in grey, this means that insufficient data has been provided to make an estimation of the relevant energy class.
Please note: This visualisation should just give you an overview of the components. The colour classes are no official classes. The

colours are based on average standards in your country or on simplified calculations. If you would like to get more precise
information on the equipment performance please refer to a professional energy auditor.

2021-01-12

This project has received funding from the European Union's HORIZON 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 754045. The sole responsability for the content of this website lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Comission are responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

Data Privacy

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
МЕРКИ:

Общо

лв.

Експлоатация и
поддръжка

…

kWh/a

лв./год.

лв./год.

лв./год.

Ел. енергия

Описание

Живот

Стъпка 1
Heating

Спестени средства

…

Инвестиция

Domestic hot water

Спестена енергия

Target

Ел. енергия

2/8/2021

»»ЕСМ B2

Допълнителна топлоизолация на покрив

18 168

25

27 296

8 105

0

»»1 643

»»ЕСМ B4

Подмяна алуминиева дограма

85 463

30

7 205

33 384

0

»»6 766

»»ЕСМ C1

Термопомпена система тип VRV/VRF

40 000

12

53 674

71 361

-700

»»13 763

»»ЕСМ C2

Вентилационна инсталация

24 500

15

38 927

5 058

-500

»»4 558

ЕСМ В1.: Допълнителна
топлоизолация на стени

д -р

ЕСМ С3.: Подмяна на осветителни
тела

https://ibroad-logbook.blue-planet.be/building_diagnoses/125/equipment

ЕСМ С5.: Изграждане на системата
от слънчеви колектори
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Кула

Владимир Владимиров,
на общ. Кула
1/1

кмет

Описание

лв.

Общо

ЕСМ С2.: Вентилационна инсталация

Стъпка 2

Експлоатация и
поддръжка

ЕСМ С1.: Термопомпена система тип
VRV (VRF)

Спестени средства

kWh/a

лв./год.

лв./год.

лв./год.

Ел. енергия

ЕСМ В4.: Цялостна подмяна на
алуминиевата дограма

Спестена енергия

Ел. енергия

ЕСМ В3.: Допълнителна
топлоизолация на под

При втора стъпка целта е да се подобрят енергийните характеристики и да се интегрират допълнителни
ВЕИ в сградите.

Живот

„Несравнимо по-комфортно е да обитаваш
жилищна сграда, в
която са изпълнени
препоръчаните мерки за
енергийна ефективност“

ВТОРА СТЪПКА:

Инвестиция

ЕСМ В2.: Допълнителна
топлоизолация на покрив

»»ЕСМ B1

Допълнителна топлоизолация на стени

15 040

25

6 370

1 291

0

»»1 291

»»ЕСМ B2

Допълнителна топлоизолация на под

8 025

25

4 632

939

0

»»939

»»ЕСМ C3

Подмяна осветителни тела

9 000

12

2 813

570

400

»»970

»»ЕСМ C5

Система от слънчеви колектори

32 000

20

50 504

10 236

-300

»»9 936
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Пътна карта за сградно
обновяване (iBroad Roadmap):
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Комфорт и ползи

Комфорт и ползи
Освен финансовите ползи от
прилагането на мерките – икономия
на средства в дългосрочен план и
екологичните ползи от намаляване
на емисиите парникови газове има и
социални и здравословни ползи за
обитателите и обществото.
Такива здравословни ползи има
при прилагането на всяка една от
стъпките, като се подобрява звуковият
комфорт (стъпка 1), топлинният
комфорт (стъпка 1) и качеството на
въздуха в помещенията (стъпка 2).
Подобрява се естетическият вид на
сградата (стъпка 1) и сигурността на
обитателите и на жителите на града.
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Комфорт и ползи

Допълнителен финансов
анализ на приложените мерки:

Ако се приеме, че в сградата се инвестират средства на собственика и отделните
стъпки се изпълняват през тригодишен период от време, то паричните потоци
от инвестиции и икономия на пари от спестена енергия, при запазване на
цената на горивата и електроенергията, биха изглеждали по следния начин.
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Интервю с д-р Владимир
Владимиров, кмет на Общ. Кула
Кой е най-големият успех на
община Кула в областта на
енергийната
ефективност
и
убедени ли са общинските
експерти в ползите, до които тя
води както за комфорта, така и
за намаляване на разходите на
общината?
Смятам, че най-големият успех,
който има общината за изпълнение
на мерки по ЕЕ в сграда, са мерките,
изпълнени в стара административна
сграда, която след демократичните
промени става необитаема. В
момента в нея се помещават всички
държавни служби, които предоставят
услуги – бюро по труда, социални
служби,
пробационна
служба,
общинска поземлена комисия. Преди
те се отопляваха самостоятелно, на
ток, постоянно горяха бушоните и
имаше проблеми с електрическата
инсталация. През 2019 г. сградата
беше обновена и санирана, бяха
подменени дограмата, осветлението
и
отоплението
с
централна
климатична инсталация. Първото
нещо, което трябва да кажа, е, че
в резултат на приложените мерки,
през месец януари миналата
година сметката за ток на сградата

Picture caption
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беше три пъти по-ниска. Освен
това служителите са доволни,
защото работят при по-добри и покомфортни условия и всичко това е
предпоставка за предоставяне на
по-качествени услуги на гражданите.
Така че ефектът е безспорен - и
като финансови измерения, и като
качество на предлаганата услуга в
тази сграда от институциите, които са
настанени там.
В рамките на проект „Нашите
сгради“ всъщност се опитваме
да приложим същия подход към
една друга сграда в общината
– сградата на Младежкия
дом. Надяваме, че с проекта
за нейното обновяване тя ще
промени функцията си по начин,
който да съответства на нуждите
на гражданите към настоящия
момент. Смятате ли обаче, че
този проект може да промени
и разбирането им за ползите от
енергийната ефективност?
Разбира се, ние затова и направихме
това обследване на сградата, за
да можем тя да стане по-уютна и
да намалим разходите по нейната
поддръжка. Планираме да разширим
дейностите, които намират място

там, смятаме да настаним клубове по
танци, по интереси; тя може да бъде
използвана и за различни младежки
дейности, програми и т.н. А това
доколко гражданите са убедени в
приложените мерки за енергийна
ефективност, мисля, че е безспорно.
И може би още преди две-три години
хората в общината усетиха, видяха
ползата от прилагането на тези мерки.
За това говори фактът, че самите
граждани търсят строителни групи,
които да санират къщите и жилищата
им, за да се намалят разходите и да
се подобрят условията за живот в
тях. Несравнимо по-комфортно е да
обитаваш жилищна сграда, в която
са изпълнени препоръчаните мерки
за енергийна ефективност.
Със сигурност същото важи и за
сградите от образователната и
социалната инфраструктура, на
които наблягаме в плана, който
разработихме съвместно. Усеща
ли се удовлетворение от страна на
гражданите след подобряването
на условията в този тип сгради,
което води и до подобряване на
качеството на самата публична
услуга?
Безспорен е фактът, че всички тези

Picture caption

препоръчани и изпълнени мерки за
енергийна ефективност в публичните
сгради водят до положителен
ефект. Мнението на гражданите е
положително в този аспект. Всички
виждат ползата от прилагането на
тези мерки и затова се стремят да ги
приложат и в собственото си жилище
по един или друг начин. Вече е въпрос
на финанси и на възможности.
Каква подкрепа е необходима
на общината, за да изпълнява
все
повече,
по-качествени
и по-амбициозни проекти за
енергийна ефективност? Със
сигурност финансовата подкрепа
е изключително важна, но можем
ли да идентифицираме други
фактори, които също оказват
влияние?
Разбира се, на първо място винаги
са финансовите възможности на
общината, но искам да подчертая, че
малките общини, каквато е и община
Кула, не разполагат с достатъчно
човешки ресурс, който да може да
изпълни енергийно и техническо
обследване на сградите. Затова се
опитваме да привличаме външни
експерти и се налага да използваме
външна експертна помощ. Искам
също да отбележа, че през
2015 г. ние изпълнихме един проект

с националното финансиране за
многофамилни жилищни сгради и
тогава още витаеше недоверието
в
хората,
продиктувано
от
непознаването на тези мерки. Но
интересът вече е голям и в момента
всички многофамилни жилищни
сгради в град Кула са на етап чакане
на одобрение на проектите в ББР.
Така че сме силно заинтересовани
да бъдат отпуснати тези средства,
дори и при условия, различни от
договорените през 2015 г., за да
може да стартира изпълнението на
препоръчаните мерки и в останалите
многофамилни сгради.
Бихте ли споделили какви са
бъдещите планове на общината
- не само по отношение
енергийната ефективност, но и за
други подобрения на публичната
инфраструктура?
Може да се каже че по отношение
на
енергийната
ефективност
насоката вече е дадена. За това
говорят обследванията, които са
направени до момента на сгради
публична и общинска собственост и
изпълнението на мерки в различните
сгради. В повечето сгради общинска
собственост са изпълнени някои от
препоръчаните мерки за енергийна
ефективност, но смятаме на първо

време да подновим отоплителните
системи и да преминем на друго
гориво, вероятно на пелети, в детската
градина, в сградата на общината, в
едно от защитените жилища, в дома
за стари хора. Предстои подобряване
на
спортната
инфраструктура
в града. Готов е проектът за
изграждане на спортна зала, имаме
проект и съответно финансиране за
външните пространства на детската
градина и училището, също с
изграждане на спортна площадка в
училището. Предстои реконструкция
на бивш дом за деца с умствена
изостаналост, който беше закрит и
през тази година ще се реконструира
и ще бъде разкрита една нова услуга
за настаняване на възрастни с
психични заболявания. Значително е
подобрено осветлението в града и в
общината, като поетапно на различни
улици подменяме със собствени
усилия осветителите с LED такива.
Всичко е въпрос на време, средства
и желание.
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Стратегия и пилотни проекти за
обновяване на общинския сграден фонд

Кула

OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting
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