
  

 

Конференция „Учениците пестят енергия в своето училище“ 

 

На 26 април 2017 от 10.30 часа в парк-хотел Москва, София ще се проведе конференция 

в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на 

енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния 

доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в 

Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда. 

 

В официалното откриване на конференцията ще вземат участие заместник министърът на 

околната среда и водите госпожа Ренета Колева, заместник министърът на образованието и 

науката госпожа Мария Гайдарова, кметовете на район Люлин в София и на община Самоков и 

председателят на УС на НДЕФ госпожа Ирена Георгиева. 

Целта на конференцията е да се представи опита от проекта, да се обсъдят ефективни модели за 

образование в сферата на климата и енергийната ефективност, както и бъдещото включване на 

нови участници в проекта. 

Участниците в проекта от четири училища –ОУ „Неофит Рилски“ и ОУ „Христо Максимов“  в 

Самоков и 56-то „Константин Иречек“ и 79-то „Индира Ганди“ в район Люлин, София ще 

демонстрират как се грижат за намаляване на енергопотреблението в своите училища. 

Партньорите от Берлин ще допринесат за обсъждане на възможностите за разширяване на 

инициативата. 

Участници в конференцията са представители на общините, участващи в проекта, учители и 

ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за 

подобряване на енергийната ефективност в училищата, представители на НПО-та и училища, 

които са изпълнявали други проекти по климатичните промени. 

Националният доверителен екофонд е финансирал за последните 5 години прилагането на мерки 

за подобряване на енергийната ефективност на сградите на повече от 80 училища в цялата страна. 

През последните две години насочва част от ресурсите си и за допълване на инвестиционните 

мерки с дейности за пряко включване на учениците от тези и други училища в дейности за 

намаляване на потреблението на енергия и по-добро разбиране за намаляване на въздействието 

и адаптация към климатичните промени. 

 


