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ЗА “BULGARIAN                                       
GREEN BUILDING COUNCIL“                 

 

ПОДПОМАГАМЕ СЪЗДАВАНЕТО
НА АМБИцИОЗНА НАцИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ
НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД
В БЪЛГАРИЯ

Българският Съвет за Устойчиво Развитие (Bulgarian 
Green Building Council) е организация с нестопанска 
цел и нашата мисия е да трансформираме застроената 
среда чрез промяна начините на проектиране, 
строителство и експлоатация на сградите. Като член на 
световна мрежа от организации, ние работим заедно, 
за да изградим съзнание в публичния сектор, капацитет 
чрез професионално образование, да ангажираме 
бизнеса с измерване на устойчивостта във веригата на 
производство и доставка на строителни продукти, както 
и да подпомагаме правителството при разработването на 
устойчиви политики.

BGBC служи като централизирана платформа за 
споделяне на знания за изграждането и развитието на 
пазара в България. Организацията предлага експертиза 
в устойчиво строителство и градско планиране, работи 
за прилагане на международно признатите системи за 
сертифициране на сгради и градски райони, предлага 
професионални обучения за акредитирани консултанти и 
одитори на зелени сгради. Нашите членове представляват 
различни пазарни сектори, които работят заедно, за да 
създадем устойчива икономика, по-чиста околна среда и 
по-силна общност за бъдещите поколения.

Eдна от емблематичните сгради, носещи духа на стара 
София. 

Вдъхновяващо място, което архитектите в България често 
припознават като дом за своите инициативи и събития. 

ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕжДАНЕ -                                     
“САБ”

Повече информация на:  http://www.bgbc.bg/



Европейският съюз задължава всяка една 
държава членка да изработи национална 
стратегия за основно обновяване на 
съществуващия сграден фонд - дългосрочна 
визия за постигане на високи стандарти за 
енергийна ефективност на жилищните и 
обществените сгради. Директива 2012/27/
ЕС на Европейския съюз от 25.10.2012 г. за 
енергийната ефективност поставя краен 
срок за публикуване на тази национална 
стратегия (30.04.2014г.) и задължава 
оптимизирането и допълването на този 
документ на всеки 3 години. Следващата 
актуализация е до 30.04.2017. Проектът Build 
Upon има за цел да подкрепи правителствата, 
индустрията и гражданското общество в 
актуализирането на националната стратегия 
на България.

 е най-мащабният в света 
съвместен проект за подпомагане основното 
обновяване на съществуващи сгради с цел 
редуциране на вредните емисии при тяхната 
експлоатация. Той е на стойност 2,35 млн. 
евро и е финансиран по Хоризонт 2020 - 
програмата за изследвания и иновации, 
финансирана от Европейския съюз. 
Проектът е 2-годишен и се разбработва 
в консорциум от Съветите за устойчиво 
строителство (развитие) на 13 държави – 
България, Хърватска, Чехия, Финландия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Румъния, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция 
и Турция, и се подкрепя от Европейската 
регионалната мрежа на Световния Съвет за 
устойчиво строителство.
BUILD UPON е социално ориентиран и цели 
да ангажира и отрази професионалното 
мнение на всички категории заинтересовани 
страни в процесите на основно и енергийно 
ефективно обновяване на съществуващия 
сграден фонд – централно и местно 
управление, висше и средно професионално 
образование, финансови институции, 
проектанти и строители, консултанти, 
енергиен сектор, неправителствените 

организации, медии и крайните потребители. 
Чрез предвидените над 80 европейски 
събития в рамките на проекта се създават 
локални активни общества на ангажираните 
на 1000 организации. Следващата стъпка е 
тези локални общества да се обединят на 
европейско ниво и с координирани действия 
да се стремят към постигане на целите към 
2030г. и 2050г., поставени с подписването 
на парижкото споразумение от COP 21.  
Те ще се стремят да постигнат създаване 
на силни национални стратегии с ясно 
поставени цели за спестяване на енергия, 
координиране на инициативи за повишаване 
информираността на населението, курсове 
и програми, които ще обучават работната 
сила в строителството за постигане на 
високо качество при обновяването, 
финансови механизми като ипотеки и 
заеми, които ще насърчават прилагането 
на устойчиви практики и попишаването на 
енергийната ефективност и политики като 
по-качествени сертификати за енергийно 
представяне на сградите.
Проектът BUILD UPON използва и уеб-
базирана информационна платформа(база 
данни) - “RenoWiki” – първият по рода си 
онлайн портал, който позволява да се 
публикуват и споделят реални проекти 
за обновяване на сгради в Европа, с цел 
популяризиране на най-добрите практики и 
успешни инициативи. Към днешна дата има 
повече от 550 инициативи в портала. 

RenoWiki и цялата програма на събитията 
ще откриете на  .

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ В БЪДЕЩЕ СГРАДИТЕ 
НИ МОГАТ ДА ОСИГУРЯВАТ МНОГО ПО-ДОБРА, 
ЗДРАВОСЛОВНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА  

СРЕДА ЗА ОБИТАВАНЕ

 

ЗА “BUILD UPON“



ЗА СЪБИТИЯТА 

Като част от над 80-те европейски събития по BUILD UPON през 2016 г. и 2017г., Български съвет за устойчиво развитие 
организира 7 уъркшопа на територията на страната ни. 

По-подробна информация за събитията ще откриете на http://buildupon.eu/dialogue/countries/bulgaria/ .

Българските събития са организирани около основните теми, по които се развива проектът -  Политики и регулации, 
Финансови инструменти, Умения и компетенции, Административни и организационни дейности, Повишаване 
на осведомеността сред населението. Всеки един уъркшоп разглежда проблематиката на една от темите 
като във всички събития подтема винаги е „Повишаване на осведомеността“. 

АНГАжИРАМЕ НАД 1000 ОРГАНИЗАцИИ В ЕВРОПА
ДА ПОДПОМОГНАТ НАцИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ
ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ 

На всяко събитие каним експерти с отношение по определената тема – представители на няколко от категориите 
заинтересовани страни в контекста на националната стратегия за основно и енергийно ефективно обновяване на 
съществуващия сграден фонд (жилищен и публичен). По този начин постигнатите резултати отразяват мнението и 
препоръките на повече, различни в своята експертиза и насоченост, заинтересовани страни.

целите на всеки уъркшоп са да се представи успешен опит от изявени местни и международни експерти, да се 
обсъдят идентифицираните пречки и бариери по темата, да се определят желаните резултати в дългосрочен план 
и да се предложат мерки, които да се вземат под внимание при изготвяне и изпълнение на националната стратегия 
за основно обновяване на съществуващите сгради.
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ЗА УЪРКШОП #3

Този уъркшоп бе организиран като продължение на дискусията по време на първия семинар в България по проекта BUILD 
UPON, проведен на 19.05.2016 г. От изключително важно значение за страната ни е да се намерят решения по актуалните 
проблеми, свързани с нивото на умения, компетенциите и качеството на образованието на различните групи професионалисти, 
участващи, директно и индиректно, в процесите на основно обновяване на сградите. Поради тази причина, целите на 
настоящото събитие бяха да се анализират още по-задълбочено трудностите, свързани с придобиването на знанията и 
повишаването на уменията и компетенциите на различните групи заинтересовани страни, които участват в създаването и/
или изпълнението на националната стратегия за основно обновяване на сградите в България. Така участниците в уъркшопа 
имаха възможност да изразят меннието си и да се предложат конкретни мерки за подобряване нивото на компетентност на 
заинтересованите страни.
Програмата на събитието предложи презентации на изявени експерти в областта, като акцентът бе върху практическата 
насоченост и реални примери за провеждане на курсове и обучения. В сутрешната част проф. Фантина Рангелова (Декан 
на Строителния фактултет в УАСГ) представи новата магистратура по енергийна ефективност, а арх. цветомир ценков (гл. 
експерт, Столична община, р-н Оборище) говори за възможности за подобряване капацитета в общините. Г-н Алистър 
Бърнард (партньор, BHP International) представи опита си в строителството в България и развитието му през последните 
години, последван от арх. цветелена Младенова (Кнауф Инсулейшън) и инж. Иван Бурлаков (Кнауф България), които разказаха 
за добрите практики на техните компании в провеждане на обучения. След панела с презентациите се проведоха модерирани 
дискусии на кръгли маси по 4 основни теми, подробно описани на следващите страници от настоящия отчет:

• Професионално образование и следдипломна квалификация – потенциал за подобряване
• Капацитет на общините и възможности за подобряване експертизата на общинските служители 
• Индустрията и възможности за използване на знанията и ресурсите й за повишаване експертизата на  
                   строителните специалисти
• Контрол на качеството на строителните процеси – мерки за повишаване 

Всяка кръгла маса представи резултатите от дискусиите и излъчи конкретни мерки за подобряване на уменията и 
компетенциите на съответната таргет група. В следобедната част на уъркшопа Драгомир цанев (зам. директор на ЕнЕфект) 
представи проектът Build Up Skills EnerPro, повече информация за който ще откриете в базата данни за инициативи RenoWiki – 
основен информационен инструмент,  създаден по BUILD UPON на http://bg.buildupon.eu/ . Семинарът завърши с представяне 
на 5 квалификационни курса, провеждани от професионални гимназии.
Програмата на събитието ще откриете като приложение към настоящия документ. 

Общо = 54

ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНцИИ 
ЗА ОСНОВНО И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО   
ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

 



ГРУПА № 1 

КРЪГЛА МАСА:
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИФИКАцИЯ – ПОТЕНцИАЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

Бариери Препоръки

•    Непълноценен диалог и недостатъчна координация 
между заинтересованите страни – МОН, МРРБ и др.

•    Бизнесът не е сериозно ангажиран към 
практическото обучение в средното и висше 
образование

•    Недостатъчни стимули за професионална 
квалификация на служителите в строителните 
предприятия

•    Достъпът до информация е затруднен

•    Професионалната подготовка на 
педагогическите кадри не е на достатъчно високо 
ниво

•    Немотивираност поради липса на ясна информация 
за очакваните енергийни и съответно финансови 
спестявания, за качеството нa въздуха в помещенията, 
микроклимата и хигиенните условия в жилищата, 
които са пряк резултат от строителните дейности

•    Недостатъчни възможности и практики за 
преквалификация на преподаватели и наставници

•    Липса на ефективни кампании за популяризиране 
на мерките за енергийна ефективност, 
демонстриращи добри практики и включващи 
методически указания

•    Липса на подходяща идентификация и 
систематичност на необходимите знания, умения 
и компетенции, в зависимост от специалностите и 
дейности, които заинтересованите страни извършват

•    Създаване на пакет от мерки, целящи да подобрят 
диалога между Министерство на Икономиката 
и Министерство на Регионалното Развитие и 
Благоустройство

•   Фокусиране върху нуждите на икономиката от 
квалифицирани кадри, тяхното създаване, обучението 
на наставници; 

•   Създаване на добра практика за представяне на 
добри практики в медиите

•    Ангажиране на бизнеса в разработването на 
държавни образователни стандарти, които да 
излъчват необходимите на бизнеса кадри

•    Подобряване участието на бизнеса в практическото 
обучение на кадри 

•    Въвеждането на финансови инициативи за 
провеждани обучения, които да стимулират процеса и 
повишаването на квалификацията на специалистите

•    Изготвяне на регистър за преминалите обучения за 
актуализиране на знания, умения и компетенции

•    Провеждане на глобална кампания за 
популяризиране на мерките за енергийна 
ефективност – методически обучения на всички нива, 
демонстриране на добрите практики, методически 
указания за изпълнението на програмата

•    Въвеждане на изисквания за изпълнението и 
процедурите за обществени поръчки, и доказването 
на професионална квалификация 

•    Квалификация на наставници на работното място, 
които имат директен принос; и съфинансиране на 
мерки и проекти за преквалификация и допълнителна 
квалификация на строителни специалисти



ГРУПА № 2 

КРЪГЛА МАСА:
КАПАцИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ И ВЪЗМОжНОСТ                                                                                                               
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЕРТИЗАТА                                                                              
НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУжИТЕЛИ 

Бариери Препоръки

•    Липса на технически експерти и подготвени 
специалисти в общините

•    Липса на енергийни мениджъри или енергийни 
звена в по-големите общини

•    Липса на експертен и финансов ресурс за 
реализиране на енергийни одити и контрол на 
качеството

•    Липса на ресурси за подготовка на устойчиви 
(„зелени“) обществени поръчки

•    Чести промени в законодателството и 
нормативната уредба

•    Несъответствия между нормативни актове и 
методически указания

•    Липса на мотивация за провеждането на 
програмата

•    Неуспешно ангажиране на различните 
заинтересовани страни

•    Незадоволителна информационна кампания сред 
населението с оглед на разясняване на ползите от 
Програмата

•    Незаинтересованост на отговорните 
институции и липса на информираност относно 
административните и техническите процедури

•    Липса на синхронизиране и разбиране между 
различните специалности на строителните обекти

•    Недостатъчна гъвкавост на програмата с оглед 
запазването на вече постигнатите подобрения в 
някои от жилищата

•    Липса на дългосрочна стратегия и цели, които 
да повишат интереса и разбирането на ползите от 
програмата

•    Необходимост от прекратяване на практиката 
на „инженеринговия“ принцип за възлагане и 
изпълнение на проектите

•    Поставяне на адекватни срокове за одобрение 
на документацията, съобразени с капацитета на 
общините 

•    Разработване на стратегии за повишаване на 
интереса и отговорността от страна на крайните 
бенефициенти – гражданите (като подобрени 
информационни кампании и организация по места)

•    Осигуряване на необходимия капацитет за 
изпълнение на конкретните дейности от държавните 
власти

•    Отделяне на ресурс от програмата за обособяване 
на специализирани звена за изпълнението й на 

•    Провеждане на целеви обучения за техническите 
експерти 

•    Локализиране на ресурс за контрол върху 
качеството на всички етапи от процеса 

•    Разработване на технически обосновани процедури 
за мониторинг на постигнатите резултати

•    Разработване на спецификации за устойчиви 
обществени поръчки 

•    Разработване на процедури за контрол и приемане 
на резултатите от процедурите за обществени 
поръчки

•    Разработване на дългосрочни политики и програми 
за управление на сградния фонд на национално и 
местно равнище



ГРУПА № 3 

КРЪГЛА МАСА: 
ИНДУСТРИЯТА И ВЪЗМОжНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВНЕ                                                                                                                             
НА ЗНАНИЯТА И РЕСУРСИТЕ Й ЗА ПОВИШАВАНЕ                                  
ЕКСПЕРТИЗАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ СПЕцИАЛИСТИ

Бариери Препоръки

•    Създаване на точкова система за оценка на 
актуалната подготовка на специалистите, която 
да се определя на база на преминати курсове, 
обучения, семинари, работни групи и други, като 
съответно за по-голям брой точки е необходимо 
преминаването на изпит. 

•   Давност на подготовката и квалификацията на 
специалистите, която постепенно да намалява през 
годините 

•    Създаване на електронен регистър 
на професионлаистите  – общодостъпна 
информационна среда, в която да се представят 
точките на специалистите, оценка от потребители на 
трехните услуги, форум и анонси на предстоящите 
събития за повишаване на квалифакациите     

•    Обвързване на обществените поръчки с 
точковата система

•    Единствено квалифициран персонал, работещ на 
строителните обекти - контрол и санкции

•    Разработване на дългосрочна национална 
програма за преквалификация и допълнителна 
квалификация на строителните специалисти

•    Провеждане на информационна кампания за 
възможности за преквалификация и допълнителни 
обучения

•    Създаване на годишен национален форум на 
строителните практики, подпомогнат от държавата 
с демонстрации, състезания, строителни практики и 
постижения в строителните технологии 

•    Практика по избор на изпълнители, според 
най-ниската цена, особено при разпределянето на 
публични средства

•    Недостатъчна информираност относно новите 
технологии и методите за правилен монтаж на 
строителните системи при крайните потребители на 
строителните услуги

•    Липса на ясна представа относно знанията на 
строителните специалисти

•    Липса на финансови стимули за повишаване на 
квалификацията на специалистите 

•    Недостатъчно развито дуално обучение, водещо 
до придобиване на реални трудови компетенции

•    Недостатъчно развити възможности и практики за 
преквалификация на преподаватели и наставници

•    Липса на достатъчно интерес при строителните 
работници към преквалификация и допълнителна 
квалификация

•    Липса на ясно разграничаване и идентификация 
на необходимите знания, умения и компетенции по 
специалности и дейности

•    Липса на системно актуализиране на държавни 
образователни изисквания (ДОИ), учебни планове 
и програми

•    Недостатъчно използване на  добрите практики 
като пример и мотивация 



•    Недостатъчна задълбоченост и коректност при 
изготвянето на доклади от обследването на сградите 
от АУЕР

•    Липса на стандарт за осигуряване на необходимия 
чист въздух в проектите за енергийна ефективност

•    Липса на достатъчен контрол от Изпълнителна 
агенция “Главна инспекция по труда” за здравословни 
и безопасни условия на труд

•    Липса на регистри за професионалната 
квалификация на хората изпълняващи строително-
монтажни работи от съответните браншови 
организации и/или Камарата на строителите в 
България

•    Липса на нормативни изисквания за проверка на 
качеството на изпълнената сградна обвивка

•    Недостатъчен контрол от ДНСК на декларациите за 
вложените материали при въвеждане на обектите в 
експлоатация

•    Липса на приоритизиране на сгради и пилотни 
проекти от по-висок клас

•    Липса на тестове за проверка на въздухоплътността 
на материалите

•    Недостатъчен контрол на сроителните 
площадки по време на строително-монтажните 
работи за лица с необходимите правоспособност и 
професионална квалификация

•    Липса на минимални изисквания за посещаването 
на  семинари и курсове за поддържане на 
професионалната квалификация 

  •    Засилен контрол на докладите от обследването 
на сградите от АУЕР – качеството на съставянето им 
и съдържанието им (проверка за полагане на всички 
подписи от страна на обследващите лица)

  •    Въвеждане на задължително предписване в 
проектите за енергийна ефективност на мерки за 
осигуряване на необходимия пресен въздух чрез 
рекуперация

  •    Засилен контрол от Изпълнителна агенция 
“Главна инспекция по труда” по спазването на 
законодателството, свързано със здравословни и 
безопасни условия на труд, включително мерки за 
защита от въздействие от шум и запрашеност на 
строителната площадка

  •    Поддържане на професионалната квалификация 
чрез участия в семинари, курсове и др., за което 
следва да бъдат въведени минимални изисквания

  •    Въвеждане на контрол на строителната площадка 
относно необходимата правоспособност на 
работещите и професионална квалификация по време 
на изпълнението на строително-монтажните работи

  •    Въвеждане на проверка на тестовете за 
въздухоплътност

  •    Представяне на документация за всички 
строителни продукти и техните експлоатационни 
показатели

  •    Подготовка за преминаване към осъществяването 
на мерки за постигане на значително по-високи цели 

(клас А, нулеви и пасивни сгради)

ГРУПА № 4 

КРЪГЛА МАСА: 
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОцЕСИ – МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

Бариери Препоръки



НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

арх. цветомир ценков 
гл. експерт Столична община, Оборище

доц. д-р инж. Фантина Рангелова 
Декан, Строителен факултет, УАСГ

арх. цветелена Младенова 
технически специалист Кнауф Инсулейшън

Alasdair Barnard FRICS
Partner at BHP International        



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТЪТ 

Build Up Skills EnerPro

Очаква се тези дейности да доведат до 
реални обучения и сертифициране на 
строителни работници и специалисти по новите 
програми, като заложената цел е най-малко 
250 сертифицирани работници, заедно с 50 
сертифицирани преподаватели, обучени само 
от партньорите по проекта в рамките на срока 
на неговото изпълнение. Освен това, проектът 
ще подобри институционалната организация в 
системата на професионалното обучение, като ще 
се опита да запълни празнината в продължаващо 
професионално обучение на преподавателите 
и ще допринесе значително за изпълнение на 
предложените дейности във всички приоритетни 
области, заложени в Националната пътна 
карта, разработена и приета в първия етап от 
инициативата BUILD UP Skills. Надеждата е по 
този начин да бъдат осигурени дългосрочни 
ефекти, които до голяма степен да повлияят за 
подобряването на съществуващите умения на 
работната сила в отговор на новите изисквания 
на пазара, както и да допринесат за цялостното 
изпълнение на целите за 2020 г. 

Повече информация за проекта ще откриете на 
http://www.busenerpro.com/ 

За да се радваме на качествени проекти за 
енергийна ефективност в сградите, са ни нужни 
квалифицирани специалисти .

Постигането на целите на ЕС в областта на 
енергията и климата за 2020 г. представлява 
сериозно предизвикателство пред строителния 
сектор, който трябва да бъде готов да осигури 
обновявания с високи енергийни показатели, и 
по-специално проекти за сгради с почти нулево 
потребление на енергия. Тази цел изисква 
значителни усилия за увеличаване на броя на 
квалифицираните работници, което е пряко 
свързани с качеството на образователните 
програми и включването на обучение по 
интелигентни решения за енергийна ефективност 
и ВЕИ в сградите. В отговор на тези нужди, 
проектът BUILD UP Skills EnerPro има за цел да:

1. Дефинира, анализира и опише необходимите 
технологични компетенции, свързани с най-
разпространените решения за ЕЕ и ВЕИ в сградите 
с помощта на новосъздаден център за знания за 
енергийна ефективност и ВЕИ в сградите; 

2. Направи преглед на ДОИ и инициира 
необходимите промени; 

3. Разработи и лицензира нови програми за 
обучение, включващи новите технически 
компетенции; 

4. Създаде капацитет за професионално обучение 
на преподаватели.



“ТЕРМОМЕТЪР”

“Термометър“ – скала, която представя субективната оценката на участниците в уъркшопите за 
това колко напреднали са различните групи заинтересовани страни по отношение на познаването 
и ангажираността им в основното и енергийно ефективно обновяване на съществуващия сграден 
фонд в България.



ЕДИН ПРОЕКТ НА

BUILD UPON се финансира с програмата 
за изследвания и иновации на 
Европейския съюз Хоризонт 2020 под 
договор номер No649727.

За контакти: 

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
www.bgbc.bg; e-mail: office@bgbc.bg; tel. +359 2 964 1320



 

ПРИЛОжЕНИЕ 1 - ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО  

ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНцИИ 
ЗА ОСНОВНО И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА СГРАДНИЯ ФОНД

Съвместен семинар по проектите BUILD UPON и Build Up Skills EnerPro

27.10.2016
Съюз на Архитектите в България, Зала 1 (партер)

София 1000, ул.”Кракра” 11

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 09:50 Представяне на Български съвет за устойчиво развитие и проекта BUILD UPON
               Весела Вълчева-МакГий, BGBC
                            Нора Йовчева, BGBC

09:50 – 10:10 Представяне на новата магистърска програма „Енергийна ефективност“
                            Фантина Рангелова, Декан на Строителен факултет, УАСГ

10:10 – 10:30 Възможности за подобряване капацитета на общинските служители
                            арх. цветомир ценков, гл. експерт, Столична община

10:30 – 10:50 Добри практики в изпълнението и надзора на строителни обекти 
                            Alasdair Barnard, BHP International 

10:50 – 11:10 Добри практики в обученията, провеждани от бизнеса
                            aрх. цветелена Младенова, Кнауф Инсулейшън
                            инж. Иван Бурлаков, Кнауф България

11:10 – 11:30 Кафе пауза и нетуъркинг
  
11:30 – 12:30 Уъркшоп сесия – кръгли маси
  
12:30 – 13:00 Представяне на резултатите от уъркшоп сесията

13:00 – 14:00 Обяд



14:00 – 14:15 Представяне на проекта Build Up Skills EnerPro

                         Инициатива на ЕнЕфект в подкрепа на професионалното обучение в областта на  

                         нискоенергийното строителство и ВЕИ

                         Драгомир цанев, ЕнЕфект

14:15 – 15:15 Квалификационните курсове „Климатизация, вентилация и отопление”, „Котли и  

                        инсталации за биомаса“, „Хибридни топлинни системи“

                        ПГТЕ Хенри Форд, София

                        Квалификационните курсове „Соларни топлинни инсталации“, „Термопомпени 

                        инсталации“, „Мини вятърни съоръжения и инсталации“, „Фотоволтаични инсталации“

                        СПГЕ Джон Атанасов, София

                        Квалификационен курс „Сградна обвивка“

                        ПГСА – Пазарджик

                        Квалификационен курс „Сградни системи“

                        БГцПО-Плевен / ЕнЕфект

                        Квалификационен курс „Строителен пазар, продукти и технологии“

                        ПГСАГ-Русе

15:15 – 16:30 Коктейл 

                         

                        

                        BUILD UPON се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския  
              съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.


