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Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
ЗАМЕСТНИК-МиНИСтър ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД ЗА
ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ и Устойчивост НА РЕПУБЛИКЛ,
БЪЛ ГАР И Я.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
Изразяваме удовлетворението си от възможноспа да дадем своя принос към
Проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България. Убедени сме,
че процесът на открити публични консултации още на етапа на планиране създава
условия за успешното прилагане и постигане на целите на стратегически документи от
този висок ранг.
Предоставяме на Вашето внимание предложение за допълнение на Проект
«Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена
среда за учене и иновации”, Област Образование и умения на Стьлб Иновативна
България, който предвиища дейности за ремонт, реконструкция, саниране, изграмщане
на инстагiации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление,
вентилация и охламщане на сградния фонд на около 750 училища и 450 детски градини,
както и на ученически и студентски общежития и кампуси. Общият планиран ресурс е
711.9 млн. лв. с период на изпълнение 2020-2026 г.
Предлагаме като неразделна част от този проект да бъде инициативата с
условното название ,,КЛИМАТЪТ И АЗ. ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И
УЧИЛИЩЕ”.
Конкретното ни предложение е на стр. 10 между изреченията ,,Приоритетно ще
бъде финансирано и uзвърwването на цялостни ремонти и изараждане на
учени чески и студентски общежития u кампуси за осигуряване на условия за
живот и обученuе.” И ,,Общияni планиран ресурс е 711.9 млн. ла. с период на
изпълнение 2020-2026 г.” ДА ВЪДЕ ДОБАВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ ,,НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ
ТОЗИ ПРОЕКТ Е ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА РЕМОНТИРАНИТЕ СГРАДИ ПО ПОСОКА НА РАЗУМНО И
УСТОЙЧИВО ПОЛЭВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА.”
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ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
Тона предложение в начален вид беше представено и обсъдено в работна
среща на 27 и 28 август 2020 г., в която взеха участие представители на Министерството
на образованието и науката, РУО София град, дирекi-ори на училища и детски градини,
университетски преподаватели и представители на общински администрации на ниво
заместник кмет. Настоящото предложение е резултат от самата среща и от
продължилите след нея проучвания и обсъ?tщания.
Националният доверителен екофонд работи по прототипа на такава
програма от 2015 г. насам и вече е натрупана критичната маса опит, знания и материали
за трансформирането й в Национална инициатива, която да се приложи директно за
планираните н споменатия по-горе проект учебни заведения. През всичките години тона
се случва с експертната и финансова подкрепа на Федералното министерство на
околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на Република Германия.
Същноспа на инициативата е въвеждане на практически знания и умения у
децата и учениците, което води до промяна на поведението на всички полэватели на
сградите на образователните институции, в които се предвимщат сериозни инвестиции в
инфраструктурни подобрения. Без оптимизация на поведението на ползвателите на тези
сгради практически няма как да се постигнат целите за енергийна ефективност,
заложени в предварителните проучнания за всяка сграда..
Създаденият и приложен вече в 50 училища и детски градини модел даде своите
отлични резултати. децата и учениците под ръководството на свои учители,
съставят енергийни екипи и стават енергийни мениджъри на сградите на своите
детски градини и училища. След съответната теоретична и практическа подготовка,
тези екипи поемат грижата за промяна на поведението в цялото училище правят
своите енергийни обиколки, за да открият какво може да се промени, грижат се за
подлържане на оптимална температура в съответните помещения
използване на
изкуствено осветление в оптимален режим, проветряване на помещенията по подходящ
начин, осигуряване на информация за необходимосгга от дребни, нискобюджетни
подобрения и тм. Енергийните екипи се занимават с целия процес от констатиране на
началното положение в сградата (в болшинството училища се оказва, че много от
помещенията са ,,претоплени” до 24° 25° при норма от 22° или че уредите си стоят
включени денонощно на стенд-бай), през мотивиране на учениците и учителите да
прилагат необходимите мерки, до отчитане на резултатите
спестено количество
енергия и намалени въглеродни емисии, както и финансови ползи за училището.
Енергийният екип има думата и при вземане на решение за използването на спестените
средства. до сега в участващите училища има по един или два такива екипа, а в някои от
големите и по повече.
—

,

—

—

—

—

За реализацията на този модел има създадена квалификационна програма за
учители съставени са и в момента се публикуват в голям тираж учебни помагала за
учителите, написани от преподаватели в Софийския университет. Създаден е точен
план за изпълнение на дейностите, включително модел за мониторинг на резултатите,
идентифицирано е необходимото оборудване, има много идеи за обогатяване на
дейностите. до момента в учебните заведения има постигнато намаление на
потреблението на енергия в резултат на тези дейности между 2 и 8%.
—

Важно е да подчертаем, че мерките изключват студуване на ученици и учители и
работа в недостагьчно осветена среда или на липса на чист въздух. Напротив, целта е
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гiридържане към най-эдравословните характеристики на средата, особено в
условията на КОВИД 19.
Статистиката за полэваната енергия в училищата и детските градини. Всьщност,
в рамките на инициативата на НдЕФ за първи път се събира важна информация
за училищната система като потребител на енергия.
На база на осреднените показатели от събраните от НДЕФ данни за 23 различни по
големина училища от различни населени места и анализирани в специализирана
информационна система за потреблението на енергия от различни източници (Център
за енергийна ефективност ЕнЕфект), съотнесени към общата бройка на държавни и
общински училища в България (2 339 по информация на МОН) може да се пресметне,
че за една година училищата в България използват средно общо 699 288 mWh
енергия за отопление, осветление и електрическите си уреди. Тона количество
енергия се произвеtща, примерно, от ПАВЕL4 «Чаира” за две години и половина или за
малко повече от един месец от 5-ти блок на АЕЦ ,,Козлодуй”.
Общата цена, която публичната образователна система заплаща за тази енергия е
над 77 милиона лева годишно. Емисиите на парникови газове от тази енергия са
еквивалента на 235 152 tСО2/год
При намаляване на потреблението на енергия само с 2%, което е напълно
постижимо с прилагането на предлаганите поведенчески мерки, спестяванията за
една година ще са: 13986 mWh енергия, 1 542 550 лв. и съответно 4703 tСО2.
И още една цифра по данни на Независимия институт по проблемите на околната
среда в Берлин (UfU), дългогодишен партньор на НдЕФ, намаляването на
температурата в помещенията само с i° С води до намаляване на
потреблението на енергия за отопление с цели 6%, т.е. ефективноспа на
поведенческите мерки е изключително висока.
—

Тези данни не включнат детските градини, които са още по-сериозен потребител на
енергия, поради режима си на работа и спецификата на дейноспа си.

Специална важна роля в целия процес имат и общинските администрации,
които по закон следят за потреблението на енергия в цялата община и имат планове за
подобряване на енергийната ефективност в общинските обекти, за които докладват
ежегодно. Общинските администрации са собственици на сградите и в повечето случаи
осигуряват средствата за инвестиционните проекти за тези сгради.
Спестената енергия само от промененото поведение на децата и техните учители
води до реално намаляване на емисиите на парникови газове и до реални
финансови спестявания за образователните институции, които могат да се
реинвестират в следващи дейности за нискобюджетни инвестиционни мерки за енергийна
ефективност и за образование за устойчиво развитие.
Разходът за прилагане на инициативата в продължение на пет години в едно
училище или детска градина, които да покрият труда на учителите, доставката на
оборудването, дейности за публичност в училището, с родителите и в общностите,
обмяна на опит в България или чужбина, няма да надвишават сумата от 30 до 50 хиляди
лева (не повече от 10% от инвестиционните мерки) при осигурена възвращаемост на тази
инвестиция в рамките на 5 до 10 години.

з

Националният доверителен екофонд незабавно ще сьстави работна група за
разработване на инициативата! програмата. НдЕФ разполага с необходимия ресурс за
тона, както и за срещи за обществени консултации със заинтересованите страни
училища, детски градини, общини, МОН, университети.

—

Ролята на НДЕФ в бьдеща Национална инициатива може да се запази като
организатор! координатор’ консултант! администратор! секретариат (в забисимост от вида
на инициативата, която бъде избрана). Имаме утвърден опит в администрирането и
финансирането както на публични инфраструктурни проекти за енергийна
ефективност, така и на проекти с мерки, насочени към обучението и поведението на
бенефициентите
с прилагани години наред утвърдени оперативни ръководства,
правила и гiроцедури. Съфинансирането от наша страна би било с предоставяне на
готовите н големи тиражи материали за обучение на учителите, които ще прилагат
проектите.
-

За повече подробности и допълнителна информация, моля да се свържете с нас на
следните електро
адреси: iрепсhеvа~есоfuпd-Ьgогg и kgеогgiеvа~есоfuпd-Ьg.огg.

С УВАЖЕНИЕ,

ИРЕНА ПЕНЧЕВА
ВRИ.Д. ДИРЕКТОР НА

