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RENOWACJA PIĘCIU PRZEDSZKOLI W KARLOWIE 
 

Niniejszy projekt obejmuje wdrożenie kontraktu ESCO prace inżynieryjne i budowlano-

konstrukcyjne w 5 przedszkolach w mieście Karlowo: w Przedszkolu nr 1 im. Wasila 

Lewskiego, w Przedszkolu nr 4 „Slance”, w Przedszkolu nr 6 im. Ginki Kunchewej, w 

Przedszkolu nr 7 im. 1. czerwca i w Przedszkolu nr 8 „Zornica”. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Gmina położona jest w dolinie otoczonej 

od północy przez najwyższe partie Gór 

Bałkańskich (Starej Płaniny), pasma 

Średniej Góry (AntyBałkanu) od 

południowego wschodu oraz przedproża 

Koznicy od zachodu. Graniczy z gminami 

Pawel Bania (na wschodzie), Aprilci, 

Trojan i Tetewen (na północy), Pirdop (na 

południu), Koprzywnica (na południowym 

zachodzie), Hisar (na południu) i Breszowo 

(na południowym zachodzie). Gmina 

zajmuje 1,090 km2. Część jej obszaru 

zajmują równiny, część znajduje się na wysokości ok. 260 m n.p.m. i jest pokryta 

pagórkami, które w pobliżu wsi Bania osiągają 500 m n.p.m. 

Obszar gminy przecinają rzeki Tundża, Strjama i Bjala. Wraz z licznymi dopływami rzeki 

te zaspakajają w dość dobrym stopniu zapotrzebowanie na pitną, wodę do celów 

przemysłowych oraz do nawadniania. Stworzono dobrze uzbrojony system dostaw wody 

do wszystkich osiedli na terenie gminy. Wielką wartość dla gminy mają źródła mineralne, 

z których woda ma wyjątkowe właściwości lecznicze. Gmina liczy 62,235 mieszkańców. 

 

 



Klimat 

Klimat ma charakter umiarkowany, kontynentalny – w porównaniu z innymi nizinnymi 

równinami Bałkanów jest łagodniejszy i cieplejszy. Średnia temperatura roczna wynosi 

11,4oC. Do inwersji temperatur dochodzi rzadko. Zima jest stosunkowo łagodna: średnie 

temperatury stycznia wahają się między 0 oC a –1 oC. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 

25–30 dni. Lata są umiarkowanie ciepłe, z ok. 60 dniami ze średnią temperaturą 20oC i 

około 15 dniami ze średnią temperaturą 25oC. Najwyższe temperatury lipca wahają się od 

34oC do 36oC. Średnia ilość opadów wynosi 653 mm/m2. Opady śniegu zwykle są mniejsze 

niż na innych nizinnych równinach Bałkanów. 

 

KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Projekt spełnia wymogi formalne związane z finansowaniem z kredytu BgEEF. Renowacja 

pięciu budynków obejmuje środki termoizolacyjne w tym montaż izolowanych drzwi i okien, 

oraz izolację dachów i ścian. Przedszkola stanowią własność komunalna, są solidnie 

zbudowane i wykorzystują lokalne źródła ciepła opalane olejem opałowym (dieslem). 

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
 

Rozwój partnerstwa 

Enemona AD podpisała kontrakt ESCO na prace inżynieryjne i remontowo-budowlane dla 

całego zespołu 5 przedszkoli w Karlowie. Kontrakt obejmuje plany budżetowe: wyliczenia i 

spłatę oszczędności. W tym celu wykorzystano jako wartości wyjściowe roczne koszty 

finansowania ciepła i energii elektrycznej we wszystkich budynkach objętych w projekcie. 

Projekt polega na zastosowaniu rozwiązań technicznych prowadzących do znacznych 

oszczędności energetycznych. W chwili wdrożenia zalecanych środków, budynki 

wszystkich pięciu przedszkoli będą spełniać wymogi certyfikacji dla kategorii A.  

 

Dane techniczne 

Środki efektywnego wykorzystania energii:  

 

Przedszkole nr 1 im. Wasila Lewskiego  

 poprawa wydajności systemu ogrzewania, 

 zastąpienie istniejących framug okiennych, 

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na 

ścianach zewnętrznych, 

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na 

suficie, 

 zastąpienie oświetlenia przez oświetlenie 

energooszczędne;  



Przedszkole nr 4 „Slance” 

 poprawa wydajności systemu ogrzewania,  

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na suficie,  

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na zewnętrznych 

ścianach, wymiana drzwi wejściowych,  

 zastąpienie istniejących framug okiennych; 

 

Przedszkole nr 6 im. Ginki Kunchewej  

 poprawa wydajności zaopatrzenia 

w ciepło, 

 położenie dodatkowej izolacji 

termicznej na suficie, podwieszane 

sufity z lekką wełną mineralną; 

EPS/XPS δ=10 сm – powierzchnia 

całkowita 823,54 m2 

 położenie dodatkowej izolacji 

termicznej na ścianach 

zewnętrznych: EPS δ=6 сm, 

całkowita powierzchnia 942 m2; 

wymiana drzwi wejściowych na 

nowe, aluminiowe – powierzchnia 

7,15 m2,  

 wymiana istniejących (drewnianych) framug okiennych nowymi z profili PCV i К-glass – 

powierzchnia 359,45 m2; wymiana drzwi wejściowych na nowe (aluminium + PCV, z 

szybami zespolonymi), powierzchnia – 85 m2; zaślepienie otworów okiennych przy 

pomocy cegieł z gazobetonu (25 cm) – 40,8 m2; 

 

Przedszkole nr 7 im. 1. czerwca  

 poprawa wydajności zaopatrzenia w ciepło, 

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na 

suficie z lekką wełną mineralną o δ=10 сm oraz 

folii do odprowadzania pary, 

 izolacja termiczna 925,15 m2 ścian zewnętrznych 

przy pomocy EPS – δ=6 сm i wymiana drzwi 

wejściowych (drewnianych, metalowych) na 

nowe drzwi aluminiowe – 7,15 m2, 

 zastąpienie framug okiennych nowymi z profili 

PCV, К-glass – 359,45 m2, zaślepienie otworów 

okiennych przy pomocy cegieł z gazobetonu – 

40,8 m2; wymiana drzwi wejściowych 

(drewnianych z szybami) na nowe drzwi 

aluminiowe z szybami zespolonymi – 85,12 m2; 

 



Przedszkole nr 8 „Zornica”  

 wymiana framug okiennych, zaślepienie niektórych otworów okiennych, 

 położenie dodatkowej izolacji na zewnętrznych ścianach, wymiana drzwi wejściowych, 

 położenie dodatkowej izolacji termicznej na suficie, 

 poprawa wydajności systemu ogrzewania.  

 

KOSZTY I KORZYŚCI 
całkowita wartość projektu:     976.973 BGN 

potencjalne oszczędności energetyczne:  1.613.928 kWh/rocznie  

 

1. Inwestycje:  

 

lokalizacja  ESM inwestycje (w BGN) 

Przedszkole nr 1 pakiet: 5 ESM 153.334 

Przedszkole nr 4  pakiet: 4 ESM 150.017 

Przedszkole nr 6  pakiet: 5 ESM 247.859 

Przedszkole nr 7  pakiet: 4 ESM 210.689 

Przedszkole nr 8 pakiet: 4 ESM 215.074 

 

Źródła finansowania %  

BgEEF 53 

fundusze własne 47 

 

2. Uzyskane oszczędności (roczne): 

 

lokalizacja ESM kWh BGN okres zwrotu (w 

latach) 

Przedszkole nr 1  pakiet: 5 ESM 237 003 32 976 4,7 

Przedszkole nr 4  pakiet: 4 ESM 221 553 32 267 4,7 

Przedszkole nr 6  pakiet: 5 ESM 410 815 53 311 4,7 

Przedszkole nr 7  pakiet: 4 ESM 373 035 45 317 4,7 

Przedszkole nr 8  pakiet: 4 ESM 371 522 46 260 4,7 

 

3. Ograniczenie gazów cieplarnianych emisji (w całym projekcie) 

Skutki wdrożenia projektu, wyrażone poprzez redukcję/zapobieganie powstawania emisji 

gazów cieplarnianych ocenia się na 460 ton CO2 równ. rocznie.  

 



 

 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Główne wyniki wdrożenia projektu:  

 znaczna redukcja zużycia energii w przedszkolach – projekt pozwala na oszczędności 

cieplne w wysokości 73%, i oszczędność energii elektrycznej na poziomie 5% w 

porównaniu z pierwotnym zużyciem energii elektrycznej, 

 poprawa komfortu w przedszkolach, 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
 

Gmina Karlowo 

imię i nazwisko osoby kontaktowej: Dr. Emil Kabaivanov, Burmistrz 

1, P. Sabev  

Karlowo 4300 

tel.: +359 (335) 9 35 50 

fax: +359 (335) 9 34 59  

e-mail: kmet@satnet-bg.com 

 

 

Przykład ten został opracowany przez specjalistów z z EcoEnergy w 

oparciu o informacje uzyskane od Enemona AD i BgEEF. w ramach 

projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej (DG REGIO w ramach wspólnotowego programu 

“Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N). 

 

 

 

 

 

 

 


