OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting

Смядово
Стратегия и пилотни проекти
за обновяване на общинския
сграден фонд

Проект „Енергийно ефективни
сгради:
подкрепа
за
гражданското
общество
и общините в България и
Румъния“
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Цели на Община Смядово

КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И НЕИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ДЕЙНОСТИ И СЪОТВЕТНИТЕ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
Проект за

Краткосрочна програма
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Повишаване на икономическата
жизненост,
предоставяне
на
висококачествени публични услуги
и превръщането на Смядово в
атрактивна за младите хора община
чрез изпълнение на цялостни проекти
за енергийна ефективност в публични
сгради с доказан потенциал за
енергийни спестявания и използване
на местни възобновяеми енергийни
източници.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
ДО 2030 Г.
1. Подобряване на енергийната
ефективност (ЕЕ) на сградите и
намаляване на емисиите на СО2:

»»Намаляване

на необходимата
крайна
енергия
спрямо
“нормализирания”
базов
сценарий
за
избраните
приоритетни сгради с 54% до
2030 г., или приблизително
1057 MWh/a, и намаление на
емисиите на СО2 с 43% или общо
335 tСО2 до 2030 г.

»»Достигане

„Успяхме да санираме
близо 50% от сградите,
в които живее около
25% от населението на
Смядово.”
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Тип:

1 СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Смядово ‐ корпус ІІ

ЕЕ+ВЕИ

2 Основно училище "Христо Ботев", с.Янково

ЕЕ+ВЕИ

3 ДГ "Маргаритка" , гр. Смядово

ЕЕ+ВЕИ

4 ДГ "Радост"с.Янково

ЕЕ+ВЕИ

5 Основно училище "Васил Априлов" с.Риш

ЕЕ

2020

Дългосрочна програма
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

95.000,00 лв.
85.000,00 лв.

85.000,00 лв.
110.500,00 лв.

110.500,00 лв.
112.000,00 лв.

112.000,00 лв.

ЕЕ+ВЕИ

140.000,00 лв.

7 ДГ " Щастливо детство"

ЕЕ+ВЕИ

34.000,00 лв.

8 Административна сграда №2 Община Смядово‐гр.Смядово

ЕЕ+ВЕИ

9 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

ЕЕ+ВЕИ

104.000,00 лв.

10 Сграда: Блок №1 /ДПЛПР/, с. Черни връх

ЕЕ+ВЕИ

65.000,00 лв.

11 Комплекс за социални грижи (бъдеш Дом за стари хора)

ЕЕ+ВЕИ

12 Сграда : Блок №2 / ДПЛПР/, с. Черни връх

ЕЕ+ВЕИ

11.900,00 лв.

26.180,00 лв.

13 Сграда : Блок №3 / ДПЛПР/, с. Черни връх

ЕЕ+ВЕИ

7.000,00 лв.

15.630,00 лв.

14 Сграда : Администрация / ДПЛПР/ , с. Черни връх

ЕЕ+ВЕИ

3.244,00 лв.

7.256,00 лв.

15 Поликлиника, дневен център с две защитени жилища гр.Смядово

ЕЕ+ВЕИ

140.000,00 лв.
34.000,00 лв.
153.000,00 лв.

153.000,00 лв.
104.000,00 лв.
65.000,00 лв.
880.000,00 лв.

107.200,00 лв.

ОБЩО СУМИ ПО
ПРОЕКТИ
107.200,00 лв.

95.000,00 лв.

6 СУ"Св.св.Кирил и Методий"‐гр.Смядово корпус I

ОБЩО ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

2030

107.200,00 лв.

95.000,00 лв.

880.000,00 лв.
38.080,00 лв.
22.630,00 лв.
10.500,00 лв.
224.000,00 лв.

224.000,00 лв.

85.000,00 лв.

110.500,00 лв.

112.000,00 лв.

174.000,00 лв.

153.000,00 лв.

191.144,00 лв.

880.000,00 лв.

49.066,00 лв.

224.000,00 лв.

2.180.910,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

500,00 лв.

5.500,00 лв.

500,00 лв.

2.400,00 лв.

НЕИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

Административни

Разработване на обществени поръчки за закупуване на енергия от либерализиран
пазар

300,00 лв.
500,00 лв.

Обучение и квалификация

500,00 лв.

300,00 лв.

Разработване на план за обучение на служители и специалисти
Информация и комуникация
Проучване на състоянието на енергийното потребление в домакинствата с обновени
домове и с необновени

300,00 лв.

300,00 лв.

400,00 лв.

400,00 лв.

500,00 лв.

‐

лв.

‐

лв.

‐

Поддържане и актуализация на Общинска енергийна система

600,00 лв.

Информационни дни и събития сред жителите

800,00 лв.

800,00 лв.

1.000,00 лв.

1.000,00 лв.

‐
5.000,00 лв.

Провеждане на енергийни облседвания
План за изготвяне на енергийни обследвания и проекти

5.000,00 лв.

8.000,00 лв.

лв.

18.000,00 лв.
500,00 лв.

500,00 лв.

Разработване на задания за проектиране и/или енергийни обследвания

лв.

4.200,00 лв.

Прединвестиционни дейности

500,00 лв.

500,00 лв.

2.000,00 лв.

2.000,00 лв.

2.000,00 лв.
‐

лв.

План за провеждане на мониторинг на всички сгради

‐

лв.

Мониторинг за изпълнението на Плана до 2030 г.

‐

лв.

Мониторинг

ОБЩО ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

6.400,00 лв.

6.300,00 лв.

9.600,00 лв.

500,00 лв.

2.200,00 лв.

500,00 лв.

1.900,00 лв.

1.000,00 лв.

4.000,00 лв.

1.000,00 лв.

1.000,00 лв.

34.400,00 лв.

ОБЩО ЗА ПЛАНА:

113.600,00

101.300,00

94.600,00

111.000,00

114.200,00

174.500,00

154.900,00

192.144,00

884.000,00

50.066,00

225.000,00

2.215.310,00 лв.

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ (ПО ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ) СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Иванка Николова, кмет на Общ. Смядово
ОБОБЩЕНИ ЦЕЛИ
Повишаване
Намаляване на дела на ВЕИ
въглеродните в крайното
емисии (%)
потребление
(%)

Период/Цели

Спестяванe
на крайна
енергия
(MWh/а)

Спестяване
на крайна
енергия (%)

Краткосрочна
програма
2020 – 2022 г.

»»148

»»13

»»10

»»5

»»≈ 12 900

Дългосрочна
програма
2020 – 2030 г.

»»1 057

»»54

»»43

»»16

»»≈ 229 000

»»Увеличаване

на дела на
използваната енергия от ВЕИ
за отопление в избраните приоритетни сгради от 46% на 63%.

на
оптимален
топлинен и хигиенен комфорт
в съответствие с нормативната
3. Повишаване на информираността
уредба;
на гражданите за ползите от
»»Изграждане на първата пасивна енергийната ефективност, ВЕИ и
обществена сграда в Смядово
стимулиране на инвестиции за
»»Определяне на обществена обновяване на публичния и частния
сграден фонд:
сграда, която ще изпълнява и
ролята на демонстрационен
»»Изготвяне на график за
проект, представящ ползите от
провеждане
на
ежегодни
пасивното строителство.
информационни кампании и

2. Повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ):

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

обучителни семинари за ползите
от внедряването на мерки

Спестявания
на парични
средства
(лв./а)

за енергийна ефективност и
възобновяема енергия, както и
тяхната връзка с качеството на
атмосферния въздух;

ПРОГНОЗА ЗА ДЕЛА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

»»Проучване

на параметрите
на енергийната консумация в
сградите, обновени по НПЕЕМЖС,
и в необновените многофамилни
и еднофамилни сгради;

»»Поддържане

на
общинска
енергийна
информационна
система (ОЕИС) за състоянието
и развитието на енергийните и
екологичните характеристики на
общинските сгради.

Забележка: Енергията от дървесина се счита за енергия от ВИ, ако дървата са добити и оползотворени по устойчив начин, т.е. при изискваните условия за добив от
санитарна сеч и пределен процент на влажност.
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Център за настаняване от
семеен тип за възрастни хора
гр. Смядово

СЦЕНАРИЙ “РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”

СЦЕНАРИЙ “ЕМИСИИ НА СО2 СЛЕД ПРОЕКТИТЕ ПРИ НОРМАЛИЗИРАН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД”
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА
ОБЕКТА:
ИМЕ:
Сградата, обект на обследване за енергийна ефективност е Център
Център за настаняване от семеен тип за настаняване от семеен тип за възрастни хора в гр. Смядово.
за възрастни хора
Сградата е пусната в експлоатация през 1984 г., като първоначалното
ѝ предназначение е било за детска градина. Като такава е
АДРЕС:
функционирала до 2009 г., след което е прекратена дейността ѝ. Към
гр. Смядово, ул. „Цар Калоян“ № 3
момента Община Смядово възнамерява да промени предназначението
на сградата, като е планирано да се превърне в дом за настаняване на
ТИП СГРАДА:
Сгради за социални услуги - възрастни хора.
резидентен тип

КЛИМАТ:
Умерено континентален климат
ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗП: 380 m2; РЗП: 1043 m2; Отопляем
обем: 2403 m3
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ:
30 живущи, 10 персонал

Схема на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в гр. Смядово

РАБОТНО ВРЕМЕ:
0 – 24 ч. без почивни дни
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ОПИСАНИЕ
НА
СГРАДАТА:
Сградата е панелна сграда на 2
надземни и един полуподземен
етаж. Външните стени са от
20 cm стоманени панели с 5 cm
топлоизолация в сърцевината, в
полуподземните етажи панелите
са облицовани от външната
страна
с
каменни
плочи.
Покривът е плосък, изграден
от две стоманобетонни плочи
с подпокривно пространство.
Полуподземният етаж на сградата
е частично отопляем, като там са
разположени кухнята, пералното
и прилежащи към тях помещения,
както и неотопляеми складове и
сервизни помещения.
Сградата ще се обитава в
без почивни дни по 24 часа
дневно, като изключение прави
полуподземния етаж, който се
обитава по 8 часа дневно, 7 дни
в седмицата. За отопление са
се ползвали печки на дърва и
въглища, които постепенно са
измествани от електрически
печки, духалки и калорифери.

ИЗВОДИ ОТ
ЕНЕРГИЙНОТО
ОБСЛЕДВАНЕ:
Част от сградните елементи са в
много лошо състояние, вратите
и прозорците се нуждаят от
подмяна, а стените и покривът
от ремонтни дейности по
уплътняване, а вероятно и по
укрепване на конструкцията.
Всички ограждащи елементи са
с лоши показатели по отношение
на топлопреминаването, които
са и допълнително влошени от
лошото състояние на сградата.
Коефициентите
на
топлопреминаване на ограждащите
елементи са много по-високи от
препоръчителните стойности.
Няма централизирана отоплителна инсталация, вентилационната инсталация в сутерена
не функционира и е полунасипно
състояние, електрическата мрежа
се нуждае от цялостен ремонт
или
подмяна.
Техническите
характеристики на съоръженията,
с малки изключения, не са
налични и цялостната оценка
на параметрите им е правена на
база експертна оценка и водена
от инвестиционния проект на
сградата.
Ако се приеме, че сградата
се обитава и отоплява, има

ДНЕВНИК НА СГРАДАТА (IBROAD LOGBOOK) – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

потенциал за спестявания в
подмяна или топлоизолиране
на всички ограждащи елементи,
изграждането
на
нова
отоплителна и вентилационна
инсталация и инсталация за
подгряване на гореща вода за
битови нужди.
Потенциал има и инсталирането
на ВЕИ за отопление чрез
използване на високоефективни
термопомпи и производство на
топла вода за битови нужди,
чрез използване на слънчеви
колектори за топла вода.
В
енергийното
обследване
са описани общо 15 мерки за
енергийна ефективност. След
прилагането на всеки от пакетите
мерки ще се подобри комфортът
на обитаване, качеството на
въздуха в сградата, условията
за пребиваване на живущите и
персонала.
При изпълнение на избрания
пакет от мерки 1 ще бъдат
спестени общо 225 037 kWh/год.,
което се равнява на 80,9% от
потребната към момента енергия,
като след изпълнението на
мерките сградата ще бъде в клас
на енергопотребление В.

Смядово
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ПЪРВА СТЪПКА:
Стъпката предвижда ремонт на горните помещения на сградата и разчистване на сутерена, в който да
може да се започне работа по оборудване и довършителни дейности. На нивата над кота 0 се извършват
всички ремонтни дейности, а в сутерена се изпълняват топлоизолациите и се подготвят дейностите, които
са свързани с намесата по горните етажи.
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Смядово

Смядово

Експлоатация и
поддръжка

Общо

Ел. енергия

Ел. енергия

лв./год.

Топлоизолация на стени

74 995

30

15 940

2 789

0

»»2 789

»»ЕСМ B2

Подмяна на прозорци и врати

56 800

30

27 296

4 777

0

»»4 777

»»ЕСМ B3

Топлоизолация на покрив

41 600

20

16 472

2 883

0

»»2 883

»»ЕСМ B4

Допълнителна топлоизолация на под и стени към земя

24 170

20

7 205

1 261

0

»»1 261

»»ЕСМ C1

Термопомпена система тип VRV/VRF

91 000

12

53 674

9 393

-800

»»8 593

»»ЕСМ C5

Светодиодно вътрешно и външно осветление

18 800

10

38 927

6 812

214

»»7 026

ВТОРА СТЪПКА:
Изпълнението ѝ е свързано с промяна оборудването на сутерена, където следва да се разположат кухня,
перално помещение, помещения за персонала, складове и технически помещения, където се инсталират
съоръженията за подгряване на гореща вода и вентилационните съоръжения.
Спестена енергия

лв.

год.

kWh/a

лв./год.

лв./год.

лв./год.

Ел. енергия

Описание

Спестени средства

Общо

Общ.

лв./год.

Експлоатация и
поддръжка

кмет на

лв./год.

»»ЕСМ B1

Стъпка 2

Иванка Николова,

kWh/a

Ел. енергия

„Беше много приятно,
щом срещах хората и те
говореха какъв ефект има,
визирайки и отоплението,
и икономиите.“

год.

Живот

ЕСМ В1.: Допълнителна
топлоизолация на стени
ЕСМ В2.: Подмяна нa прозорци и
врати
ЕСМ В3.: Допълнителна
топлоизолация на покрив
ЕСМ В4.: Допълнителна
топлоизолация на под и стени към
земя
ЕСМ С1.: Термопомпена система с
променлив поток на хладилния агент
(VRV или VRF)
ЕСМ С2.: ВЕИ. Слънчеви колектори
за топла вода за БГВ
ЕСМ С3.: Термопомпа за подгряване
на водата за БГВ
ЕСМ С4.: Вентилация с
високоефективна рекуперация и
автоматично управление по влажност
в перално помещение и подготовка
ЕСМ С5.: Светодиодно вътрешно и
външно осветление

лв.

Инвестиция

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
МЕРКИ:

Описание

Живот

Стъпка 1

Спестени средства

Инвестиция

Спестена енергия

»»ЕСМ C2

БГВ - Соларна инсталация

32 000

20

13 718

2 401

-500

»»1 901

»»ЕСМ C3

Термопомпена инсталация за БГВ

20 000

15

8 018

1 403

0

»»1 403

»»ЕСМ C4

Вентилация с рекуперация и автоматично управление

31 900

17

43 789

7 663

-320

»»7 343
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Пътна карта за сградно
обновяване (iBroad Roadmap):
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Комфорт и ползи

Комфорт и ползи
Освен финансовите ползи от
прилагането на мерките – икономия
на средства в дългосрочен план – и
екологичните ползи от намаляване
на емисиите парникови газове, има
и социални и здравословни ползи за
обитателите и обществото.
Такива здравословни ползи има
при прилагането на всяка една от
стъпките, като се подобрява звуковият
комфорт (стъпка 1), топлинният
комфорт (стъпка 1) и качеството на
въздуха в помещенията (стъпка 2).
Подобрява се естетическият вид на
сградата (стъпка 1) и сигурността на
обитателите и на жителите на града.
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Комфорт и ползи

Допълнителен финансов
анализ на приложените мерки:

Ако се приеме, че в сградата се инвестират средства на собственика и отделните
стъпки се изпълняват през тригодишен период от време, то паричните потоци
от инвестиции и икономия на пари от спестена енергия, при запазване на
цената на горивата и електроенергията, биха изглеждали по следния начин.
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Интервю с Иванка Николова,
кмет на Общ. Смядово
Здравейте, преди всичко искам
да Ви попитам, кой смятате, че е
най-големият успех на Община
Смядово
при
изпълнение
на
проекти
за
енергийна
ефективност?
Наистина, ние имаме доста проекти, но
най-големият успех безспорно e това,
което постигнахме по Националната
програма за енергийна ефективност,
защото с нея успяхме да санираме
близо 50% от сградите, в които
живее около 25% от населението
на Смядово. Естествено се гордея с
това, което се случи, защото виждам
ролята на Общината във всички тези
мероприятия, които се извършиха.
Хората бяха много скептично
настроени, те казваха, че това няма
да се случи, че не е възможно, че
ще им продадем жилищата, имаше
различни теории. Но в Общината
създадохме екип, които 24 часа в
денонощието отговаряше на всякакви
техни въпроси. Проведохме събрания
със сдруженията, те бяха поканени
в съботните и неделните дни,
заедно с целия екип от Общината.
Убеждавахме ги. Така по много
интересни начини се случиха нещата.
Но когато видяха, че нещата се
случват, хората и от другите блокове,
които в момента не са санирани,

Смядово
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започнаха да питат кога и как ще се
случи и при тях. Когато мина първата
зима, беше много приятно, щом
срещах хората и те говореха какъв
ефект има, визирайки и отоплението,
и икономиите. Вече има хора на
високите етажи в сградите, които не
ползват твърдо гориво за отопление,
ако, разбира се, жилището отдолу е
обитаемо. Така че ефектът е много
голям.
Как стоят нещата с публичните
сгради в Община Смядово?
Наскоро
разработихте
план
за енергийна ефективност на
обществените сгради, в момента
работите по проект за обновяване
на
съществуваща
сграда,
която ще се превърне в център
за социално настаняване на
възрастни хора. Може ли това да
е знак, че проектите за енергийна
ефективност се разбират като
начин да се разшири обхватът на
социалните услуги в Общината?
Да, заедно с ЦЕЕ ЕнЕфект
разработихме стратегия и план за
обновяване на публичния сграден
фонд. Видях в какво лошо състояние
са сградите ни още първата
година на първия мандат, когато
започнах. Започнахме с малките
кметства, защото ако не бяхме

направили това, което направихме,
те щяха да се срутят. Сменяйки
дограмата, правейки ремонт на
покрива, ние наистина малко по
малко ги санирахме и подобрихме
условията и за работа в тях и найвече увеличихме икономиите. Аз
съм икономист и най-вече това ме
интересува. Дори, когато не успяхме
да спечелим финансиране за проект
за уличното осветление, започнахме
сами да го правим. Заделихме си
определена сума пари за годината,
купуваме с тях енергоспестяващи
крушки, общинското предприятие
ни ги слага, което ни излиза много
евтино. И така малко по малко всеки
месец намалява потреблението на
електрическа енергия. Това го правим
съвсем сами, водени от нуждата да
харчим разумно малкия бюджет,
който имаме. По такъв начин сега ще
действаме и с тази сграда, която стои
вече няколко години в центъра на
Смядово неизползваема, постоянно
рушаща се. Ще я санираме, ще я
запазим, ще я превърнем в център
за определени социални услуги
и ще осигурим заетост. Имаме
категоричната подкрепа от Агенцията
за социално подпомагане, че такъв
вид услуги са много желани и има
много чакащи. Надявам се Красива

България да подкрепи този наш
проект с определена сума. А всички
целеви капиталови разходи ще
насочим в бюджета за догодина и ще
търсим и финансиране от различни
източници - от Фонд ФЛАГ, от Фонд
Социална закрила, от ФЕЕВИ, с
който работим много добре и вече
имаме два или три реализирани
проекта. И така, използвайки
различни източници, ние получаваме
съответното финансиране и правим
това, към което сме се насочили.
Трябва да имаш желание, трябва
да си малко по-упорит, трябва да
си малко по-гъвкав, но нещата се
случват.
Това е един изключително
добър пример, особено на фона
на много общински, а и не само
общински администрации, които
разчитат основно на грантово
финансиране. Едно проактивно
мислене, с оглед на това да бъдат
съвместени ресурси от различни
източници, наистина отваря
много врати, но все пак на това
място бих искал да попитам каква
допълнителна подкрепа е нужна
на Общината да осъществява
все повече и все по-амбициозни
проекти?
Да, вижте, много са трудностите в това
отношение. Финансовите ги оставяме
настрани, така или иначе по някакъв

начин опитваме да се оправим.
За да започнем да правим нещо,
трябва да има технически проект.
Тук капацитетът мисля, че е много
малък и срещаме много трудности.
Мисля, че би било добре да има
едно централизирано финансиране,
например
на
енергийните
обследвания. Започвайки да правим
нещо на нас ни трябва техническия
проект, трябва ни енергийното
обследване - както казах, за
финансовите средства има възможни
начини. Но ето сега ние сме пред нов
програмен период, предвидени са
доста средства, които се очаква да
влязат в общините, и би трябвало да
направим едни добри и качествени
проекти, с които да кандидатстваме.
Ние го правим в момента, правим
го в сферата на водоснабдяването
и канализацията. Но нещата
струват много пари по отношение
на техническите проекти - да не
забравяме, че сме малка община,
да не забравяме капацитета, с който
разполагаме. Наистина, колкото и
да сме добре запознати, въпреки че
имаме прекрасен колектив, който
подготвя и изпълнява проектите,
все пак човешкият фактор оказва
значение.
Имате ли конкретна идея, за
която искате да разкажете, да
споделите и евентуално да

Смядово

привлечем допълнителен интерес
към инвеститори или техническа
помощ за осъществяването ѝ?
Вече 3-4 години имам идея за
направата на една пасивна къща,
която да използваме за дневен
център. Дори и днес, припомняйки
си това, мисля, че следващата
година вече трябва да влезе като
сериозна задача. Няма кой да се
грижи за възрастните хора. Насочили
сме доста голяма част от работата
в социалните грижи. Имаме едно
много хубаво място, една стара
детска градина в едно село, която е
на върха на селото: чудесно място
за хоспис, за старчески дом. Искаме
да направим нещо по-иновативно,
нещо по-различно. Това е начин да
си опазим имуществото, което имаме,
начин да го използваме. Сигурна
съм, че нещата когато се планират
и се работят добре, могат да станат,
така че има бъдеще Смядово. Имаме
си училище, имаме си безплатни
детски градини. Лични лекари,
спешна помощ, клон на банка, имаме
си всичко, което е необходимо за
една малка, спокойна община, а
окръжният град е само на 20 км. Вече
има тенденция да се търсят къщи от
млади семейства тук. Така че - добре
дошли в Смядово!
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Стратегия и пилотни проекти за
обновяване на общинския сграден фонд

Смядово

OUR BUILDINGS
Long-term Strategies for
Deep Energy Retrofitting
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