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MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OŚRODKA OPIEKI NAD DZIEĆMI 

SŁAWIEJCZE: ZMIANA RODZAJU PALIWA 
 

Niniejszy projekt wdrożono w ramach Umowy Wykonania. Modernizacja energetyczna 

wymagała zmiany typu paliwa – z przemysłowego oleju na drewniane brykiety.  

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Gmina Kriwodol obejmuje swoim obszarem 

326 km2. Leży w północno-zachodniej 

western części Republiki Bułgarii wśród 

żyznych wzgórz nad dolinami Botunji, Lewy i 

Rybinji oraz częściowo na przedpolach gór 

Wratsa; mniej więcej w połowie drogi miedzy 

stosunkowo dużymi centrami gospodarczymi 

– Wratsą i Montaną. Teren gminy przecinają 

główne szlaki transportowe. Takie położenie 

na skrzyżowaniu szlaków daje dogodne 

warunki oraz możliwość stworzenie strefy 

aktywnie rozwijającego się przemysłu, 

rolnictwa, handlu oraz działalności 

magazynowej. 

Rzeźba terenu jest zróżnicowana: siodła, pagórki i niskie góry. Większość terenu 

charakteryzuje niski stopień nachylenia, są to zatem tereny dogodne dla wykorzystania 

rolnego. Teren gminy w większości leży na niskich wysokościach na przedpolu Gór 

Bałkańskich, tylko niewielka część gminy leży na Równinie Naddunajskiej.  

Gmina posiada ograniczone zasoby wodne. Głównymi źródłami wody są części systemów 

rzek Botunji i Lewy, które oferują ponadto możliwość wytwarzania energii elektrycznej. 

Gmina Kriwodol składa się z 15 osiedli i jest zamieszkała przez 11.027 osób. 



 

 

Klimat 

Gmina leży w strefie umiarkowanej kontynentalnej, mimo tego ekstremalnie niskie i wysokie 

temperatury nie należą do rzadkości. Średnie temperatury stycznia opadają poniżej zera 

(od –2,5 do –3°С) mogą jednak spadać do –15°С lub nawet –20°С w szczególnie zimne 

dni. Latem temperatury są bardzo wysokie, ze średnią temperaturą lipca +23,8°С. Roczne 

opady wynoszą 600 mm/m2 i kształtują się poniżej średniej krajowej. Podczas całego roku 

przeważają wiatry w kierunku zachodnim i wschodnim.  

 

KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Sławiejcze 

Centrum Kompleksowej 

Opieki nad Dziećmi 

Sławiejcze (żłobek i 

przedszkole) w 

Kriwodole znajduje się w 

budynku z 1974 r. o 

konstrukcji ceglanej o 

powierzchni 1.268 m2 

(mierzonej przy 

podłodze). W części 

budynku znajdują się 

obiekty związane z 

główną funkcjonalnością 

obiektu, natomiast w 

piwnicach znajduje się 

pralnia, niewielka kuchnia, kotłownia i pomieszczenia zaplecza. Część piwnic nie była 

ogrzewana. Nie było sprawnego systemu wentylacji. Znaczna większość okien miała 

drewniane framugi i podwójne szyby. Pod spadzistym dachem budynku znajduje się 

nieogrzewany i niewykorzystywany strych z niewielkimi otworami wentylacyjnymi.  

Płytę podłogową budynku wykonano z żelazobetonu bez dodatkowej izolacji. Wysokie ceny 

paliw i niewystarczające ich dostawy w połączeniu z coraz gorszym stanem technicznym 

substancji budynku oraz jego systemów – oto kilka głównych przyczyn, dla których budynek 

marnował wiele energii. 

Utrzymanie standardowych parametrów dla temperatury wewnątrz budynku Centrum 

Kompleksowej Opieki nad Dziećmi Sławiejcze wymagało zużycia energii na poziomie 232 



MWh, nie licząc oświetlenia na zewnątrz. Wymaganą ilość energii cieplnej wytwarzaną w 

procesie przemysłowego spalania oleju szacowano na 202,8 MWh na rok, dodatkowo 

roczne zapotrzebowanie na wytwarzanie c.w.u. wynosiło 15 MWh, co oznacza, że 

całkowite znormalizowane zużycie przemysłowego oleju wynosiło 18,83 t/rok. Roczne 

zużycie energii elektrycznej wynosiło 16 MWh/rok, w tym 5,2 MWh na podgrzewanie wody 

latem, a kolejne 1,7 MWh na oświetlenie zewnętrzne. Charakterystyka energetyczna 

budynków względem ogrzewania przestrzeni wewnętrznej wynosiła 159,6 KWh/m2/rok, tj. 

poważnie przekraczała wymogi kwalifikacyjne dla uzyskania certyfikatu efektywnego 

wykorzystania energii.  

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
 

Rozwój partnerstwa 

Projekt wdrożono na podstawie Umowy Wykonania podpisanej pomiędzy spółką akcyjną 

Enemona i Gminą Kriwodol.  

 

Dane techniczne 

Wdrożone środki efektywnego 

wykorzystania energii:  

 zastąpienie całej stolarki w obiekcie 

nową stolarką (PCV i aluminiową) z 

przerywanymi mostami termicznymi i 

zespolonymi szybami o niskiej 

przepuszczalności ciepła, 

 zastąpienie istniejącego kotła 

opalanego ropą przez dwa nowe kotły 

do spalania brykietów drewnianych i 

automatyzację rozprowadzania ciepła 

wewnątrz budynku, 

 dodatkowa 5-centymetrowa izolacja 

ścian wewnętrznych, 

 dodatkowa izolacja cieplna strychu,  

 poprawa systemu grzewczego: 

instalacja zaworów termostatycznych 

na źródłach ciepła, 

 zastąpienie źródeł światła opartych na 

lampach żarowych zespołami lamp 

fluorescencyjnych.  

 

 



KOSZTY I KORZYŚCI 
całkowita wartość inwestycji: 120.000 BGN 

oszczędności roczne: 

 

 MWh  BGN prosty okres zwrotu nakładów 

inwestycyjnych 

oszczędności roczne 93 24.776 4,8 roku 

 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

Główne wyniki wdrożenia projektu obejmują:  

 zmniejszenie kosztów energetycznych Centrum Opieki nad Dziećmi, 

 poprawny komfort wewnątrz budynku i wyższa jakość usług, 

 popularyzacja pozytywnych wyników zastosowania środków, 

 gwarancja zakwalifikowania budynku do Certyfikatu Charakterystyki energetycznej „A” 

zgodnie z ustaleniami Ustawy o Efektywnym Wykorzystywaniu Energii, 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Urząd Gminy Kriwodol  

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Nikołaj Iwanow, Burmistrz 

14, Osvobozhdenie  

Kriwodol 3060, Bułgaria 

tel.: +359 (9117) 2445  

fax: +359 (9117) 2369 

e-mail: krivodol@dir.bg 

 

 

Przykład ten został opracowany przez p. Tswetanę Petkow z Gminy 

Kriwodol we współpracy z EcoEnergy w ramach projektu RUSE 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO 

w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West 

Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N). 

 

 

 

 

 

 

 


