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Проектът VERYSchool обединява усили-
ята на 12 партньора от 9 европейски стра-
ни с цел подобряване на енергийната 
ефективност на училищата чрез въвеждане 
на ефективна система за енергиен менидж-
мънт.  
Проектът се изпълнява в четири пилотни 
училища — в Пловдив, Лисабон  
(Португалия), Леса и Генуа (Италия). 

ГЕНУА 

ЛЕС 

ЛЕСА 

Eнергийният мениджмънт е ключов фактор за  преми-
наване към „нисковъглеродна икономика“.  
 
Училищният сграден фонд има голям потенциал—над 
22% от европейското население всеки ден посещава учи-
лище  - повече107 милиона учащи се и от 3 милиона пре-
подаватели, училищен персонал. 
 
Училищата генерират знания, там се обучава поколението 
на бъдещите мениджъри, формира се съзнанието им за 
бъдещата отговорност срещу неразумното използване на 
енергийните ресурси. 
 
Повечето училищни сгради обаче са стари и не отговарят 
на съвременните стандарти — стари системи за осветле-
ние, отопление, вентилация и климатизация, изискващи 
скъпа поддръжка.  
 
VERYSchool е фокусиран върху пилотни демонстрации 
и проверка на постигнатото чрез Енергиен навигатор за 
действие (EНД). ЕНД дава възможност за управление на 
цялата верига: от една страна заинтересованите страни, 
които определят съответната Програма за управление на 
енергията съгласно ISO 50001 и от друга - потребителите, 
изпълняващи Система за енергиен мениджмънт в учили-
щата. ЕНД е пътната карта, при която към специфич-
ните нужди на училищата се адаптират иновативни пос-
тижения на информационните и комуникационни техно-
логии (ИКТ)  и енергийният мениджмънт.  

Пилотни градове: 

ЛИСАБОН 

ПЛОВДИВ 



Проектът VERYSchool е насочен към прилагане на международния стан-
дарт ISO 50001 с цел изпълнение на Програма за енергиен мениджмънт, 
определяща изискванията за създаване, внедряване, поддръжка и подобря-
ване на Система за енергиен мениджмънт. 
 
Участниците в енергийното управление на училищата имат различни 
роли и отговорности в местната йерархия и при вземане на решения. 
 
Енергиен навигатор за действие изисква от потребителя да  
отговори на следните въпроси: 

 Как мога аз да спестя повече енергия в моето училище? 

 Какво аз да направя, за да работим всички заедно за енергита? 

 Моят принос за ISO 50001, като начин за работа в моето училище? 
 

осигури ръководство и управление с цел:  

 стартиране на Програмата за енергиен мениджмънт,  

 опериране по сценарий в даден момент, 

 използване полу-автоматизиран самоконтролиращ софтуер за действие, 

 контролиране “в реално време" на изпълнените действия и оптимизаци-

онни сценарии,   разграничаващи ефективните мерки от неефективните. 
 
осигурява инструменти за комуникация, с възможност за:  

 обратна информация за извършените действия и предложения 

 сигнализиране за проблеми и несъответствия  

 организиране на навременно отстраняването на несъответствията 

 напомняне за просрочените действия, 

 обмен на данни при вземане на решения, програма за оценка, 

 промяна или корекция на настройките и оптимизационни стратегии, 

 искане за обратна информация за определен детайл от системата 

 

Професионална гимназия  

по електротехника и електоринка 

Гр.Пловдив 

Ул..”Пещерско шосе” № 26 

Директор: Стоянка Анастасова 

Тел.: + 359/32/643-668 

Факс: +359/32/643-668 

e-mail: pgee.plovdiv@gmail.com  

Система за енергиен мениджмънт  

Енергийният Навигатор на Действие в 
VERYSchool  се подчинява на цикъла на неп-
рекъснатите подобрения (Планиране> Изпъл-
нение > Проверка > Действие). В рамките на 
VERYSchool ПДПУ се използва за определяне 
на срокове и е важна методология за: 
 
• преглед на резултатите, 
• определяне на новите цели за усъвършенст-
ване 


