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DEMONSTRACJA PROJEKTU W SZPITALU IM. PROF. STOJANA 

KIRKOWICZA: MODERNIZACJA MAJĄCA NA CELU EFEKTYWNE 

WYKORZYSTYWANIE ENERGII SYSTEMU KLIMATYZACJI NA 

ODDZIALE CHIRURGICZNYM 
 

Demonstracja projektu w Szpitalu Rejonowym im. Prof. Stojana Kirkowicza w Starej 

Zagorze została przeprowadzona w ramach projektu „Program efektywnego 

WYKORZYSTYWANIA energii w gminie”.  

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Miasto Stara Zagora jest 

położone na południu Bułgarii. 

Całkowita powierzchnia 

zajmowana przez gminę to 

1.063,3 km2. Na terytorium 

gminy znajduje się 56.272 

hektarów ziem ornych oraz 

26.327 hektarów zalesień 

wśród których dominują 

drzewa liściaste. 

Ukształtowanie terenu jest 

silnie zróżnicowane – znajdują 

się tu niziny, pagórki i niskie 

góry. Wschodnie rubieże 

Niziny Trackiej, na której leży obszar Starej Zagory wraz z miastem Stara Zagora 

znajdują się średnio na wysokości 150–180 m n.p.m. Obszar gminy przecina rzeka 

Sazlyjka i jej dopływy. We wsiach Starozagorski Bani i Sulitsa występują mineralne 

źródła termalne. Gmina jest zamieszkała przez 167.357 osób.  

 



Klimat 

Klimat o charakterze przejściowo-kontynentalnym z gorącymi latami (średnia 

temperatura lipca: 24,0°С; najwyższa zanotowana: 42,2°С) i stosunkowo ciepłymi 

zimami (średnia temperatura stycznia 1,0°С; najniższa zanotowana: –24,2°С). 

Średnia roczna temperatura wynosi 12,9°С. Średnie opady roczne to ok. 628 mm, z 

najwyższymi wartościami latem i najniższymi zimą. Przeważają wiatry z północy o 

szczególnie mocnym nasileniu w miesiącach zimowych. Wiatr południowy zwany 

„Biełomorcem” niosący z wielką prędkością masy powietrza znad Morza Egejskiego 

dosięga doliny rzeki Sazlyjki.  

 

KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Okres trwania projektu: 1998-1999 

Do 2000 r. średnie koszty energii w sektorze opieki zdrowotnej w bułgarskich 

gminach kształtowały się n a poziomie 55–60% całkowitych kosztów energii. W 2000 

r. procent ten spadł do 43,6% co stanowiło rezultat przekształcenia szpitali 

rejonowych (powiatowych) w spółki publiczne, w których państwo zachowywało 51% 

akcji. Koszty energii w szpitalach będących własnością gmin są w całości pokrywane 

z budżetu gmin. Bez względu na formę własności, przy stanie w jakim znajdują się 

bułgarskie placówki medyczne – przy poważnie ograniczonych budżetach i wysokim 

niedofinansowaniu – oszczędność energii jest sprawą wielkiej wagi przy 

zmniejszaniu kosztów bieżących. 

Podczas przygotowywania i wdrażania projektu w szpitalach rejonowych w Starej 

Zagorze koszty w tego typu szpitalach nadal były w pełni pokrywane z budżetów 

gminnych. Sytuacja ta przynosiła z jednej strony zrozumiały niepokój władz miejskich 

i starania na rzecz obniżenia kosztów energii w szpitalu, a z drugiej dostarczała 

władzom podstaw prawnych do uczestniczenia we wdrożeniu projektu z udziałem 

funduszy kapitałowych.  

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
 

Rozwój partnerstwa 

Demonstrację przeprowadzono w ramach projektu „Program efektywnego 

wykorzystywania energii w gminie” wspieranego finansowo przez USAID i 

prowadzonego przez specjalistów z Centrum Efektywnego Wykorzystywania Energii 

EnEffect oraz Electrotek Concepts Inc (USA) z udziałem władz szpitala i gminy.  

 

Dane techniczne 

Środki służące do efektywnego wykorzystania energii:  

 środki zastosowane w systemie klimatyzacji: wymiana systemu klimatyzacji na 



oddziale chirurgicznym, 

 środki zastosowane w budynkach: wymiana stolarki i wprowadzenie nowych 

podwieszanych sufitów z płaszczami antybakteryjnymi w salach operacyjnych, 

 środki dotyczące systemu ogrzewania pomieszczeń: przejście od ropy na gaz 

ziemny, 

 środki dotyczące systemu oświetlenia: wymiana obudów oświetleniowych na 

salach operacyjnych.  

 

 

 

KOSZTY I KORZYŚCI 

 

Ekonomiczne 

całkowita wartość projektu: 338.000 BGN 

potencjalne oszczędności energetyczne: 1.264.600 kWh rocznie  

 

1. Źródła finansowania  

Źródła finansowania % 

USAID 76,5 

fundusze kapitałowe 23,5 

 

2. uzyskane roczne oszczędności  

 MWh BGN prosty okres 

spłaty  

oszczędności 

roczne 

1.264 92.940 3,6 roku 

 

3. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w całym projekcie) 

CO2 CH4 N2O CO2eq cena za 

obniżenie 

emisji CO2równ. 

t t t t  

12.396,8 294,1 2.739,5 13.252,2 25,8 

 



OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Główne wyniki wdrożenia projektu:  

 zmniejszenie kosztów energii w szpitalach, 

 poprawa komfortu w obiektach szpitalnych i podniesienie jakości usług 

szpitalnych, 

 popularyzacja pozytywnych wyników projektu w innych szpitalach przy szerszym 

zaangażowaniu władz lokalnych i szpitali, 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Gmina Stara Zagora 

imię i nazwisko osoby kontaktowej: dr Ewgenij Jelew, Burmistrz 

107, Car Simeon Weliki  

6000, Stara Zagora, Bułgaria 

tel.: +359 (42) 600 105  

fax: +359 (42) 601 103  

e-mail: mayor@city.starazagora.net 

 

 

Przykład ten został opracowany przez przez specjalistów z Centrum na 

Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii EnEffect w ramach 

projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej 

(DG REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West 

Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N). 

 

 

 

 

 

 

 


