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  СОФИЙСКА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ-СОФЕНА 

                                                                                                                  

София 1124, ул. “Цар Иван Асен II”65, Tел.( +359 2) 943 44 01, 

 E-mail: office@sofena.com, www.sofena.com 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Най- учтиво Ви каним да участвате в официалното откриване на изградените 
демонстрационни инсталации за енергийна ефективност и използване на възобновяема 
енергия в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и на пресконференцията за представяне на 
резултатите от изпълнението на проект STACCATO, съфинансиран по 6-та Рамкова програма на 
ЕС. Събитието ще се проведе от 10 ч. на 18.09.2014 година в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, 
ул. „Бяло море” №8З, София съгласно приложената програма. 

На официалното откриване на реализираните инсталации в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – 
ИСУЛ, във връзка с приключването на проект STACCATO, ще присъстват представители на 
министерства, посолството на Кралство Нидерландия в България, Столична община, медии, 
заинтересованите от темата организации и други гости. 

Проект STACCATO, стартира с подкрепата на Столична община през 2007 година и се 
изпълнява в рамките на инициативата CONCERTO на Генерална дирекция "Енергетика и 
транспорт“ на Европейската комисия (ЕК), която съфинансира 22 проекта в над 58 града.  

Чрез проект STACCATO се извърши енергоефективно обновяване на жилищни сгради с 
използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Холандия, Унгария и България. 
Обновяването на сградите включва цялостна изолация (стена, под, покрив и прозорци), 
модернизация на разпределението на топлинна енергия и приложение на слънчева енергия за 
подгряване на вода за битови нужди (слънчеви колектори).  

 Партньори по проекта в България са Столична община – район Оборище, Джададжи 

ЕООД и Софийска енергийна агенция – СОФЕНА. Осигуреното безвъзмездно съфинансиране за 

обектите в София възлезе общо на 1 250 000 лева. След успешното внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и ВЕИ в 4 жилищни сгради и една детска градина, партньорите по 

проекта доказаха икономическите, социални и екологични ползи от реализирането им в 

болнично заведение. 

 През периода декември 2013 – септември 2014 година в ИСУЛ са приложени 

интегрирани мерки за енергийна ефективност, енергиен мениджмънт и използване на 

възобновяеми енергийни източници. Изградена е система за енергиен мониторинг и 

мениджмънт, която позволява дистанционно управление и оптимизиране на работата на 
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абонатните станции на болницата. Монтирани са близо 800 термостатни радиаторни вентили 

като допълнение на мерките за пестене на топлинна енергия. На покривите са монтирани над 

половин декар слънчеви колектори за подгряване на вода и фотоволтаични панели за 

производство на електроенергия от слънцето. Слънчевата енергия осигурява допълнителна 

сигурност на някои жизнено важни системи в болницата, което е огромно признание за 

надеждността на енергията от възобновяеми източници. В болничните коридори е поставено 

светодиодно осветление, което намалява наполовина потреблението на енергия спрямо 

досегашните луминисцентни тела. Безвъзмездната помощ от проект STACCATO за УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ – ИСУЛ е на стойност около 530 000 лева, като се очакват над 100 000 лева 

годишни икономии за болницата. Мерките ще послужат като пример за прилагане и в други 

болнични заведения и обществени сгради. 

 

Приложения:  1.  Програма на събитието 

2. Пресинформация  
 

С уважение,  

 

Д-р инж. Здравко Георгиев 

Изпълнителен директор 

Софийска енергийна агенция –СОФЕНА 


