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BUILD UPON се финансира с програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз 
Хоризонт 2020 под договор номер No649727.
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Hotel Hilton Sofia, 10.11.2016, гр. София
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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.

Хотел „Hilton Sofia“ e предпочитана дестинация за 
високопрофилни събития с международен характер, заради 
неговата представителна атмосфера и ключова локация, 
като често се провеждат и мероприятия свързани с темите 
за устойчивото развитие и зелените сгради. Хотел „Hilton 
Sofia“ е домакин на Bulgarian Green Building Council (BGBC) и 
нашето ежегодно събитие „World Green Building Week“.

ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕжДАНЕ -                                     
HOTEL “HILTON SOFIA”

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 2017 г., 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 
регулаторна рамка, Финансови инструменти, Изграждане и повишаване на умения и компетенции, както и 
Повишаване на осведомеността сред населението. Всеки един уъркшоп се фокусира върху една от изборените 
теми, но проблематиката се обсъжда в контекста на всички останали.

АНГАжИРАМЕ НАД 1000 ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА
ДА ПОДПОМОГНАТ НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ
ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ 

На всяко събитие каним експерти с отношение по темата му – 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 и различни в своята експертиза и насоченост заинтересовани страни.

Целите на всеки уъркшоп са да се представи успешен опит от изявени местни и международни експерти и да 
се обсъдят идентифицираните пречки и бариери по темата. Тези дискусии спомагат да се определят желаните 
резултати в дългосрочен план и да се предложат мерки, които да се вземат под внимание при изготвянето и 
изпълнението на националната стратегия за основно обновяване на съществуващите сгради.



ЗА УЪРКШОП #4

Уъркшопът на тема „Повишаване на осведомеността за по-успешна национална стратегия за реновиране на сгради“ засяга 
съществената за България тема по осигуряване на информация, диалог и оформяне на цялостна осъзнатост от нуждата и 
ползите от реновиране на сградния фонд на страната. Ангажирането на гражданите в обновяването на жилищния фонд е 
особено предизвикателна задача пред страната ни заради граден в резултат от политическото ни минало манталитет, който 
често се изразява в липса на проактивност у гражданите, съчетан със силно недоверие в държавните инициативи.

Уъркшопът застъпи разнородни теми и включваше представяне на съвременни методологии за постигане и управление 
на успешна промяна, както и използването на чуждестранния опит по темата. Първата му част включваше затворена 
сесия за лидери от бизнеса в България, по време на която Уилям О‘Браян - бизнесмен, консултант по устойчиво развитие,  
преподавател и лидер на промяната - говори за международния си опит не само върху проблемите с енергийно-ефективното 
реновиране на сградния фонд, но и за сериозни въпроси в сферата на устойчивото развитие. Целта на сесията бе да се 
идентифицират ползите и позитивите от интегрирането на устойчиви практики от бизнеса, както и да се откроят ключови 
перспективи за Корпоративната Социална отговорност на бизнеса в България. Втората част на уъркшопа беше отворена за 
всички заинтересовани страни по темата за реновирането на сградния фонд, по време на която бяха разгледани различни 
инициативи за стимулиране на осведомеността и добри примери от вече проведени, подобни успешни практики. Тези теми 
бяха засегнати като част от интерактивни презентации на изявени експерти в областта, като акцентът беше поставен върху 
практическата им насоченост и реалните примери, детайли за които може да откриете в настоящия отчет. 

ИЗГРАжДАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

СРЕД РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ

НА ЗНАНИЯТА И КАПАЦИТЕТА ЗА ОСНОВНО 

И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД

 



ИЗГРАжДАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

СРЕД РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ

НА ЗНАНИЯТА И КАПАЦИТЕТА ЗА ОСНОВНО 

И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД

 

В следобедната част на уъркшопа Уилям О‘Браян представи методът ‘‘ADKAR’’ за успешното трансформиране на мисленето на 
големи групи от хора. Бяха обсъдени поетапните стъпки, необходими за устойчива трансформация, включващи осъзнаване на 
проблема, пораждане на интерес за намиране на подходящо решение у засегнатите, натрупване на различни знания и умения 
и поддържане на постигнатия интерес. Последва презентация на г-н Иван Люке Сегура (строителен инженер и консултант по 
‘‘Енергийна Ефективност и Устойчиво Развитие‘‘ от Испания), който сподели опита си, разказвайки за реализирани проекти в 
родината си. 

Във втората част на следобедната сесия беше представен българския опит по темата за ангажирането на гражданите при 
трансформирането на градската среда. Арх. Любомир Георгиев (доскорошен директор на ONE ARCHITECTURE WEEK и настоящ 
консултант по създаването на Визия за София) и арх. Нина Новак (координатор и автор на „Алманах на панелна Тракия“). 
вдъхновиха аудиторията с  извървяния от тях път за успешното ангажиране на общността в пловдивския квартал ‘‘Тракия’’.

Последната част от събитието беше посветено на разпалена дискусия, като в нея активно участие взеха заинтерсовани страни 
в лицето на граждански сдружения, НПО, представители на медиите, Столична Община, експерти от Министерството на 
Регионалното Развитие и Благоустройството, както и крайни потребители.

Общо = 83



БАРИЕРИ 

КРЪГЛИ МАСИ

•    Липса на стратегическа масова 
информационна кампания и стратегически 
подход към информиране и обучаване на 
населението, който да обхване всички групи 
крайни потребители

•    Тази задача се оставя на общините, които не 
разполагат с достатъчно ресурс и капацитет, за 
да я изпълнят

•    Информацията, която се предоставя на 
обществеността, има единствено кампаниен 
характер

•    Фокус върху политическата реклама

•    Липса на практическо онагледяване  на 
енергийните загуби в домовете

•    Липса на ясна информация за целите и 
ползите, които ще се постигнат като намален 
енергиен разход, разходи, повишен комфорт и 
др.

•    Ниска финансова култура на българското 
население

•    Възрастното население няма стимул за 
дългосрочна инвестиция в обновяването на 
жилището си

•    Преобладаващо застаряващо население, 
което се противопоставя на промените

•    Националната програма се финансира на 
100%  
от държавата, в резултат на което ползвателите 
не ценят получената услугата, нито имат 
изисквания към качеството

•    Съществуват редица предубеждения 
относно обновяването на жилищния фонд, 
сред които: „Това е загуба на време“, „Защо да 
правя промени, след като и сега си е добре“, „Не 
поправям нещо, което не е счупено“, „Съмнявам 
се, че сериозно ще се случи нещо“... ;

•    Начинът на мислене на обществото 
е застарял, базиран на възпитание в 
социалистическия дух, което води след себе си 
пълна липса на проактивност

•    Липса на чувство за принадлежност към 
миниобщностите на жилищните комплекси и 
квартали

•    Липса на ясна отчетност за направените 
разходи и постигнатите енерго-ефективни 
резултати след изпълнението на проекти по 
реновиране

•    Съществуват единични мерки за 
маркетирането на националната програма по 
обновяване на сградния фонд, но липсват такива 



ПРЕПОРЪКИ 

КРЪГЛИ МАСИ

•    Изготвяне на централизирана стратегия за 
успешното провеждане на информационна, 
комуникационна и обучителна кампания 
за крайните потребители на националната 
кампания за саниране

•    Привличане на големи работодатели за 
участие в проекти за устойчиво развитие (чрез 
Корпоративна Социална Отговорност)

•    Използване на изпитани методологии в 
процеса на управление като модела „ADKAR“ 
, включващ: Осъзнаване на проблема, 
Пораждане на интерес у засегнатите да бъде 
решен, Натрупване на знания, Набавяне на 
умения и Поддържане на интереса;

•    Олекотени процедури по изпълнението 
на националната програма за обновяване на 
сградния фонд

•    Оптимизиране и подобряване на работата на 
държавната администрация

•    Актуализиране на определенията 
на класовете ЕЕ сгради,  за по-голяма 
разпознаваемост сред българското население

•    Създаване на он-лайн платформи, които  
дават пространство за свободно споделяне на 
мненията и опасенията на гражданите относно 
предстоящите процеси на реновации, както 
и осигуряване на експертно присъствие на 
платформите

•    Създаване на мобилна платформа, която 
да провежда тематични обучителни панели и 
отворени дискусии;

•    Организиране на мобилна изложба за 
споделяне на положителния чуждестранен опит 
по темата

•    Използването на „Smart Metering“ в общините 
за изграждане на демонстрационни модели

•    Създаване на видео-съдържание с 
обучителен характер, по темите за енергийно-
ефективното обновяване, със свободен достъп 
за обществеността

•    Създаване на интерес и отношение към 
енергийната ефективност и позлване на 
ресурси у подрастващите поколения още от 
ранна възраст

•    Създаване на атрактивни мобилни игри и 
анимации свързани с енергийна ефективност, с 
цел ангажирането и на най-малките



НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Уилям О’Браян 
Експерт ‘‘Устойчиво Развитие’’, преподавател и лидер 

на промяната

Иван Люке Сегура
Консултант по енергийна ефективност и устойчиво 

разивитие

Любомир Георгиев
Архитект и доскорошен директор 

на ONE ARCHITECTURE WEEK

Нина Толева
Автор на книгата “Алманах на панелна Тракия” и 

координатор по проекта



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТЪТ  

“РАЗДУМКА В КВАРТАЛА”

от идеята за осъществяването на по-ефективно 
проучване, при което необходимата информация 
да бъде „привлечена“ вместо „издирвана“. Целта 
на структурата бе да провокира интерес като 
визуален атрактор, да приканва местните жители, 
да акумулира техните мнения и всякакъв друг вид 
полезна информация. За периода от общо 12 дни, 
през които мобилната конструкция бе сглобявана 
на различни места в междублоковото пространство, 
бе осъществена връзка с общо около 230 души от 
прилежащите и съседни блокове в квартала.

Събраните впечатления, мнения и конкретни 
предложения бяха синтезирани в (дизайн) задание 
за целевата територия, което, включваше и 
урбанистичен анализ, фотографски и картографски 
материал за пространството. На база на този 
документ, трите архитектурни колектива, отговорни 
за проектиране на главната намеса, направиха своите 
първоначални предложения. Тези предложения 
отново бяха представени и обсъждани с местните 
жители в продължение на 5 дни. В резултат бяха 
изпратени финални бележки и насоки до колективите. 
Последва месец, в който се доизясняваха детайли по 
проектите и започна тяхното физическо изграждане. 
Екипът на „(Не)Формално“ се включи на доброволни 
начала и в този етап. Това бе сторено с амбицията да 
бъде надградено над първоначалната част на процеса 
и да подпомогне включването на местната общност 
и във физическото изграждане на предложените 
интервенции. Именно те съставиха основната намеса 
на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016, която реално се 
фокусира върху облагородяването на 3 ключови 
точки в публичното пространство между блокове 1, 
2 и 3 в жК „Тракия“ (Пловдив).

„Раздумка в квартала“ се осъществи в пловдивския 
квартал Тракия за периода от 01 юни до 15 
август 2016г. Основен нейн фокус бе публичното 
пространство между блокове 1,2 и 3 в упоменатия 
жилищен комплекс и обитаващите ги граждани. 
Акцията бе проведена от българския колектив „(Не)
Формално“ като част от архитектурния фестивал ONE 
ARCHITECTURE WEEK. В опит да бъдат създадени нови 
форми за организация и трансформация на градската 
среда, ONE ARCHITECTURE WEEK предприема реални 
действия, които целят да развият инструменти 
за взаимодействие между граждани, активисти, 
институции и пространствена среда преди, по 
време на и след фестивала. Изданието през 2016г. 
се фокусира върху участието на гражданите 
в създаването на публичните пространства и 
оформянето на техния местен хабитат. 

С амбицията интервенцията на фестивала да 
се обвърже тясно с местните общности, беше 
проведена градската акция „Раздумка в квартала“, 
включваща редица срещи с местните жители в жК 
„Тракия“. Основен инструмент на инициативата 
бе употребата на мобилна дървена конструкция, 
осигуряваща възможност и комфорт за общностни 
дискусии и изграждане на доверие между екипа на 
фестивала и местните граждани. Същевременно, 
прилежащото пространство биваше контекстуално 
изследвано от гледна точка на неговото оформление, 
функционалност и връзка с обитаващите го жители. 
Експерименталният подход с употребата на 
физическа (временна) структура бяха мотивирани 



“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. +359 876 294020



 

ПРИЛОжЕНИЕ 1 - ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО  

ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ПО-УСПЕШНА
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СГРАДИ

10 ноември 2016
хотел Хилтън, гр. София

зала Мусала 2

09:00 – 09:30 Регистрация Част I

09:30 – 09:45 Поздравителни адреси
                                  Грегъри О‘Конър, Регионален директор, Търговски отдел на Посолството на САЩ
                                  Весела Вълчева-МакГий, Председател на BGBC

09:45 – 11:00 Лидерство в устойчивото развитие и реновирането на застроената среда
                                  William O’Brien, Преподавател, консултант, адвокат, лидер на промяна

11:00 – 11:30 Нетуъркинг

11:30 – 12:00 Регистрация Част II

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 13:20 Представяне на BGBC и проекта BUILD UPON
                                  Весела Вълчева-МакГий – Председател на BGBC
                                  Нора Йовчева – Изп. директор на BGBC

13:20 – 13:50         Методът ADKAR – как да постигнем успешно трансформиране на мисленето 
                                   на голяма група от хора
                   William O’Brien, Преподавател в Харвард и Кларк юнивърсити, преприемач, 
                                   адвокат, лидер на промяна, САЩ

13:50 – 14:20         Енергийното обновяване на сградите чрез информиране и ангажираност 
                                   на общността 
                                   Iván Luque Segura, Консултант по енергийна ефективност и устойчиво разивитие, Испания 



14:20 – 14:40 Ролята на медиатора между властта и гражданите  
                                  Любо Георгиев, архитект и доскорошен директор на ONE ARCHITECTURE WEEK
                                  Нина Толева, координатор на изследването на панелният квартал “Тракия” в Пловдив
                                  и автор на книгата “Алманах на панелна Тракия”)

14:40 – 15:00 Кафе пауза и нетуъркинг

15:00 – 15:10 Успешни информационни кампании в Румъния

15:10 – 16:30 Уъркшоп сесия – кръгли маси

16:30 – 17:00 Представяне на резултатие от уъркшоп сесията

 

                        

                       

 

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


