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

ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

СРЕД РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ 

НА ЗНАНИЯТА И КАПАЦИТЕТА ЗА ОСНОВНО

И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ

НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ СГРАДЕН ФОНД

Capital Fort, Sofia, 19.05.2016



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.

Капитал Форт е мащабен проект клас А с бизнес 
предназначение, чиято мисия е да допринесе за 
изграждането на новия силует на София, отключвайки 
потенциала на най-важният градски „вход”, откроявайки 
се високо, като една от новите забележителности на 
столицата. Сградата ще бъде сертифицирана по BREEAM.

ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ -                                     
“CAPITAL FORT”

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., Български съвет за устойчиво развитие 
организира 6 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 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 локални 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.



ЗА УЪРКШОП #1

Общо = 42

Този уъркшоп бе организиран съвместно с ЕнЕфект и проекта Train-to-NZEB с цел да се анализират проблемите, 
свързани със знанията, уменията и компетенциите на различните групи участници в създаването и изпълнението на 
националната стратегия за основно обновяване на сградите в България и да се предложат мерки за подобряване 
нивото на компетентност на заинтересованите страни, които да се вземат предвид при изготвянето на националната 
стратегия като изразяващи мнението на широк пектър от специалисти.

Програмата на събитието бе организирана в сутрешен блок с 6 презентации и следобеден блок с 2 уъркшоп сесии. 
В сутрешната част представихме проекта BUILD UPON, а Драгомир Цанев (ЕнЕфект) представи проектите Build Up 
Skills EnerPro и Tran-to-NZEB (The Building Knowledge Hubs) - инициативи в подкрепа на професионалното обучение за 
нискоенергийно строителство и ВЕИ, повече информация за които ще откриете в онлайн базата данни RenoWiki (bg.
buildupon.eu) - основен информационен инструмент, създаден по BUILD UPON. Жулиета Славчева (НАПОО) представи 
новия закон за професионалното образование и обучение, а Мария Желева (КСБ) показа резултатите от проучване на 
обучения за енергийно ефективно строителство. Бяха представени и добри практики в провеждането на обучения от 
бизнеса  - Мария Кухтева (Isover) и Венета Новакова (ETEM).

В следобедния блок участниците бяха разделени на кръгли маси като работеха по предварително изготвени 
сценарии, за да идентифицират пречките и бариерите пред повишаване нивото на компетентност, възможностите за 
преодоляване на тези бариери, определяне на възможните бъдещи резултати, поставяне на дългосрочни национални 
цели и предлагане на конкретни мерки и препоръки към правителството. 

При подготовката на събитието бяха идентифицирани 4 целеви групи – участници в процесите по основно обновяване 
на съществуващите сгради:

•	 Висококвалифицирани	строителни	специалисти	
•	 Професионално	образование		на	ученици	и	студенти	и	професионално	обучение	на	строителни	работници
•	 Образование	и	обучение	сред	неспециалисти	и	повишаване	на	осведомеността	сред	населението
•	 Публичната	администрация,	която	обслужва	националната	стратегия
Програмата на събитието ще откриете като приложение към настоящия документ. 

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

 



ГРУПА № 1 

КРЪГЛА МАСА:
ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СТРОИТЕЛНИ
СПЕЦИАЛИСТИ

Бариери Препоръки

•				Липса	на	адекватна	информационна	и	
обучителна програма за мерките за ЕЕ, 
предназначена за висококвалифицираните 
специалисти (проектанти и надзорници)

•				Често	квалификацията	на	специалистите	е	на	
база самообучение или от досегашен опит

•				Ниско	качество	на	проектно	ниво

•				Липса	на	доверие	в	етапа	на	проектиране	
(скрити разходи, пропуснати ползи, които не са 
взети под внимание от проектантите)

•				Строителните	надзорници	не	са	обучени	да	
следят за прилагането на ефективни ЕЕ мерки

•				Строителният	надзор	се	изпълнява	само	на	
документи

•				Липса	на	ефективен	контрол	по	отделните	нива

•				Нормативната	уредба	не	разграничава	
сградната обвивка от инсталациите

•				Занижени	технически	изисквания	в	
нормативната уредба

•				Липса	на	качествени	технически	спецификации

•				Липса	на	осъзнаване	важността	на	фасадния									
инженеринг

•				Липса	на	дългосрочни	цели	и	адекватна	
стратегия за изпълнението им

•				Непазарно	насочване	към	определени	
проектантски и строителни решения

•				Ниско	заплащане	на	проектантския	труд	в	
България

•				Липса	на	опит	в	работа	в	интердисциплинарни	
екипи

•				В момента никои не осъществява контрол по 
изработването на ЕЕ дограма

•				Не се отчитат микроклиматичните особености

•				Изготвяне	на	ясни	точни	правила	и	изисквания	
за мерките за ЕЕ, които да се приложат върху 
съществуващите сгради

•				Изготвяне	и	прилагане	на	национална	програма	
за съвременно и висококвалифицирано обучение 
на проектанти и строителен надзор за постигане на 
високи ЕЕ стандарти

•				Диверсифициране	на	възможностите	за	
провеждане на сертифицирани обучения по ЕЕ

•				Завишени	изисквания	към	строителния	надзор	
за контрол качеството на изпълнението на обекта, 
а не само изрядни строителни документи

•				Повишаване	на	информираността	на	крайните	
потребители с цел ефективна комуникация 
и високи изисквания от тяхна страна към 
проектантите и изпълнителите

•				Създаване	на	магистратури	по	фасаден	
инженеринг

•				Популяризиране	и	осъзнаване	ролята	на	
фасадните инженери 

•				Валидиране	уменията	и	знанията	на	
съществуващите експерти и изготвяне на регистър

•				Изготвяне	на	методически	указания	за	
правилата на изработка на дограма от браншовите 
организации

•				Да	се	използва	чуждестранен	опит	на	
държавите – лидери в мерките за ЕЕ при изготвяне 
на нормите, но след адаптация за Българските 
условия 



ГРУПА № 2 

КРЪГЛА МАСА: 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИИ СТУДЕНТИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ

Бариери Препоръки

•				Недостатъчно	навлизане	на	дуалното	
обучение, което води до придобиване на реални 
трудови компетенции

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

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

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

•				Недостатъчни	възможности	и	практики	за	
преквалификация на преподаватели и наставници

•				Липса	на	ясни	правила	и	процедури	за	
изпълнение на строежите

•				Липса	на	ясно	правила	и	процедури	за	контрол	
върху качеството на влаганите материали и 
компоненти

•				Липсата	на	демонстрирани	добри	практики

•				Липса	на	ясна	информация	за	очакваните	
енергийни и съответно финансови спестявания, 
за качеството нa въздуха в помещенията, за 
микроклимата и хигиенните условия в жилищата, 
които пряко зависят и от строителните дейности

Препоръки

•				Разработване	на	национална	дългосрочна	
програма за преквалификация и допълнителна 
квалификация

•				Съфинансиране	на	конкретни	мерки	и	проекти	
за преквалификация и допълнителна квалификация 

•				Провеждане	на	масирана	информационна	

кампания за възможности за преквалификация и 
допълнителна квалификация

•				Разпространяване	на	добри	практики	за	дуално	
обучение  

•				Актуализиране	на	ДОИ,	учебни	планове	
и програми с идентификация необходимите 
знания, умения и компетенции по професии и 
специалности 

•				Квалификация	на	наставници	на	работното	
място

•				Преквалификация	и	допълнителна	
професионална квалификация на преподаватели

•				Стимулиране	на	младите	експерти	да	станат	
преподаватели

•				Разработване	на	национален	регистър	на	
квалифицираните специалисти

•				Стимулиране	на	интердисциплинарни	екипи	
чрез обучения в производствени практики

•				Стимулиране	на	краткосрочни	обучения	по	
конкретни дейности

•				Подобряване	на	материалната	база	в	системата	
на професионалното образование и обучение

•				Въвеждане	на	изисквания	за	доказване	на	
професионална квалификация на изпълнителите в 
процедурите за обществени поръчки

•				Приближаване	на	знанията,	уменията	и	
компетенциите до изискванията на инвеститорите 
и строителните предприемачи и фирми 

•				Подобряване	на	достъпа	до	обучения	и	
изграждане на силна връзка с бизнеса 

•				Подобряване	на	имиджа	на	професията	
„Строител“

				•				Процедура	за	системна	актуализация	на		 	
    образователните изисквания.               



ГРУПА № 3 

КРЪГЛА МАСА: 
КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ - 
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 

Бариери Препоръки

Препоръки

стратегия за обновяване на съществуващия 
сграден фонд

•				Създаване	на	атрактивни	игри	и	филмчета	за	
ЕЕ с цел информиране на най-малките

•				Изграждане	на	нагласи	и	отношение	към	
енергийната и ресурсна ефективност както при 
подрастващите от ранна възраст, така и при 
възрастните

•				Стимулиране	на	търсене	чрез	представяне	на	
добри практики и предимствата на тези сгради

•				Информираност	за	различните	енергийни	
класове сгради

•				Контрол	на	спазването	нормативните	
изисквания за микроклимата

•				Оптимизиране	и	олекотяване	на	процесите	на	
изпълнение на програмата за ЕЕ

•				Въвеждане	на	диверсифициран	модел	на	
финансиране на ЕЕ обновяване и мерки за 
стимулиране на търсенето

•				Прогресивно	намаляване	на	процента	на	
финансиране всяка година

•				Въвеждане	на	мерки	за	стимулиране	на	
потреблението на ЕЕ строителство (ниско-лихвени 
заеми, данъчни облекчения и др.)

•				Да се анализират потребностите на целевите 
групи и канала, по който да се достигне до тях

•				Провеждане	на	масирана,	последователна,	
дългосрочна информационна кампания, 
включваща информационните и социалните медии

•				Създаване	на	рекламни	материали	за	
възрастни с добър техно-икономически анализ, 
който да посочи ясно икономическите ползи 
(спестени разходи и енергия), информация 
за материалите и конкретни резултати върху 
комфорта в сградата

•				Включване	на	обучителни	курсове	за	ЕЕ	във	
всички училища и университети с цел подготовка 
на бъдещите ползватели на националната 

•				Неясна	и	непоследователна	информационна	
кампания

•				Спорадичност	на	информацията

•				Фокус	върху	политическата	реклама

•				Липса	на	ясна	представа	за	цели	и	ползи,	
които ще се постигнат като намалена енергийна 
консумация, спестени разходи, повишен комфорт 
на обитаване и др.

•				Липса	на	прозрачност	(разходи	и	ЕЕ	резултати)	
след приключване на проект

•				Излишно	утежнени,	тромави	и	неефективни	
административни процедури

•				Неустойчивост	на	модела	на	100%	финансиране	
на санирането

•				Липса	на	мерки	за	стимулиране	на	интереса	
към устойчиви сгради, не се изграждат подходящи 
нагласи сред обществото



ГРУПА № 4 

КРЪГЛА МАСА: 
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Бариери Препоръки

•				Липса	на	достатъчен	ресурс	от	подготвени	
експерти в местното управление

•				Немотивиращо	заплащане	на	държавните	и	
общинските служители

•				Липса	на	адекватен	подход	на	централното	
управление към крайните потребители на ЕЕ 
програмата

•				Липса	на	комуникация	между	гражданите	и	
публичната администрация

•				Наличие	на	недоверие	у	населението	към	
националнатите програми за ЕЕ

•				Крайният	получател	на	услугата	не	е	включен	в	
процеса на административен и технически контрол

•				Липса	на	заинтерсованост	за	устойчиви	
практики – работи се на парче по време на 
съответния мандат на правителството, липсва 
приемственост

•				В	създаването	на	националната	стратегия	за	
основно обновяване на съществуващите сгради 
и отделните документи към нея не се включва по-
широк кръг от експерти – представители на всички 

заинтересовани страни

Препоръки

•				Насърчаване	и	стимулиране	за	отговорна	
работа на административен персонал в 
централното и местното управление. Мотивирзане 
за по-ефективна работа с гражданите

•					Засилване	на	връзката	между	централното	
и общинското управление с браншовите 
организации, НПО и бизнеса

•				Системно	и	квалифицирано	обучаване	на	
административния персонал

•				Включване	на	обществото	при	дефиниране	
на политиките и мерките с цел повишаване на 
ангажираността и прозрачността

•				Участие	на	собственика/позвателя	на	сградата	
при избора на изпълнител и контрола по 
изпълнение на дейностите и мерките

•				Включване	на	широк	кръг	от	експерти	-	
представители на всички заинтересовани страни – 
в написването и изпълненението на националната 
стратегия. По този начин се постига приемственост 
в дългосрочен план извън 4-те години мандат на 
съответното правителство.

•				Постигане	на	дългосрочност	и	приемственост	
при информационните кампании между 
отделните правителства (Повече препоръки за 
информационната кампания моля вижте при група 
„Крайни потребители на националната стратегия“)

•				Събиране	на	база	данни,	анализиране	и	
приоритезиране за сградния фонд

•				Подготовка	за	преминаване	към	
осъществяването на мерки за постигане на 
значително по-високи цели (клас А, нулеви и 
пасивни сгради). Приоритизиране на сгради за 

пилотни проекти с по-висок клас



“На експертно ниво трябва да се 
следва устойчив и холистичен 
подход към проектите за основно и 
енергийно фективно обновяване. Това 
е предпоставка за създаването на 
интелигентна устойчива застроена среда.
Нещо повече, знанието и разбирането 
на значимостта и ползите от енергийната 
ефективност и качеството на вътрешния 
микроклимат за нашето благополучие 
трябва да бъде засилено на различни 
нива.“ 

Венета Новакова, 
Директор Развойна дейност, 
ETEM

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

“Постигането на националните и европейските цели 
в областта на енергията и климата представлява 
сериозно предизвикателство пред строителния 
сектор, който трябва да бъде готов да осигури 
сградни обновявания и нови сгради с изключително 
високи енергийни характеристики. Тази цел изисква 
значителни усилия за увеличаване на броя на 
квалифицираните специалисти на всички равнища, 
което е пряко свързано с качеството и достъпността 
на учебните програми и съответно, с включването 
на бизнеса и изследователските центрове, които 
са основните носители на знания и иновации. 
Това е и нашата основна задача: да създадем 
устойчиви модели за сътрудничество и обмен на 
знания в името на една обща цел – повишаване на 
качеството на живот на българските граждани чрез 
многобройните ползи, които носят проектите за 
енергийна ефективност в сградите.”
Драгомир Цанев, 
Зам. директор, 
Ен Ефект



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТЪТ  

Train-to-NZEB

Дармщат (Германия), за участие са привлечени 
едни от най-авторитетните организации в областта 
на енергийната ефективност и ВЕИ от Ирландия, 
Чехия, Румъния, Турция и Украйна.

Основните задачи, които си поставя проектът, 
включват дизайн и оборудване на 4 учебни 
центъра (в България, Румъния, Турция и Чехия), 
адаптиране на съществуващи и разработване 
на нови учебни програми за строителни 
специалисти, провеждане на обучения за общо 
90 преподаватели, 2400 строителни работници, 
480 проектанти и 720 неспециалисти, участващи в 
процеса на вземане на решения в проектирането 
и строителството (представители на публичната 
власт, бизнес мениджъри, НПО, потребителски 
групи, медии и др.). Всичко това, в съчетание 
с предоставянето на административни и 
финансови консултантски услуги на принципа 
„One-stop shop” (“Обслужване на едно гише”), се 
очаква да доведе до увеличаване на интереса 
и капацитета за проектиране и строителство 
на ПНЕС с инсталации за ВЕИ и да стимулира 
пазарното търсене за подобни решения както 
за нови сгради, така и при обновяването на 
съществуващия сграден фонд.

Проектът е логично продължение на първите два 
етапа от инициативата BUILD UP Skills, в рамките 
на които с подкрепата на НАПОО бе разработена 
Национална пътна карта за подобряване на 
знанията и уменията в строителния сектор, а в 
момента се подготвят учебни програми за кратки 
форми на обучение по строителните специалности 
с най-тясна връзка с енергийната ефективност и 
приложението на ВЕИ в сградите.

Повече информация за проекта ще откриете в 
изградената по BUILD UPON база данни RenoWiki 
на http://bg.buildupon.eu/skills-capacity-building/ 

За да се радваме на качествени проекти за 
енергийна ефективност в сградите, са ни нужни 
квалифицирани специалисти – това e просто, 
но водещо до изключително сериозни задачи и 
действия заключение.

Проектът има за цел да изгради и оборудва 
международна мрежа от учебни и консултантски 
центрове за подобряване на знанията и уменията 
в строителния сектор (Building Knowledge 
Hubs, BKHs), които да предоставят практически 
обучения, демонстрации и комплексни 
консултантски услуги за проектиране и 
строителство на почти нулево енергийни сгради 
(ПНЕС) с инсталации за ВЕИ. Новите центрове 
ще осигурят възможности за провеждане на 
обучения по учебните програми, разработени 
в рамките на европейската инициатива BUILD 
UP Skills, като ще бъдат осигурени съвременни 
условия за провеждане на практическите 
упражнения и ще бъдат привлечени значителен 
брой строителни специалисти, които досега не са 
били в обсега на програмата.

Train-to-NZEB е първият международен проект в 
областта на енергийната ефективност по програма 
Хоризонт 2020, който се ръководи от български 
партньор – Центърът за енергийна ефективност 
ЕнЕфект. Заедно с ЕнЕфект, партньори по проекта 
от българска страна са Камарата на строителите в 
България и Би Сис ООД. Международното участие 
е изключително силно, като освен традиционните 
партньори на ЕнЕфект от Институт Пасивна къща 



“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  

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

19.05.2016
сграда Capital Fort, зала City

гр. София, бул. Цариградско шосе №90

09:00 – 09:30 Регистрация и ободряващо кафе

09:30 – 09:40 Представяне на Български съвет за устойчиво развитие
	 														Весела	Вълчева-МакГий,	BGBC

09:40 – 10:10 Представяне на проект BUILD UPON
                            Европейски проект, който цели да ангажира повече от 1000 организации в Европа с цел                  
  подобряване на националните стратегии за основно обновяване на сградите                                                   
	 														Нора	Йовчева	и	Станислава	Крумова,	BGBC

10:10 – 10:40 Представяне на проектите Build Up Skills EnerPro и Train-to-NZEB
                            Инициативи на ЕнЕфект в подкрепа на професионалното обучение в областта на          
  нискоенергийното строителство и ВЕИ                                                   
                            Драгомир Цанев, ЕнЕфект

10:40 – 11:00 Новият закон за професионалното образование и обучение 
                            Нови изисквания и възможности за придобиване на професионална квалификация –                                                                               
  обучения на работното място, валидиране на умения, кратки форми на обучение по част  
  от професия
  Жулиета Славчева, Национална агенция за професионално образование и обучение 

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 11:50 Проучване на обучения за енергийно ефективно строителство
  Представяне на резултатите от маркетинговото проучване на КСБ
  Мария Желева, Камара на строителите в България



11:50 – 12:10 Представяне на добри практики в провеждането на обучения в сектора

                         Мария Кухтева, ISOVER, SAINT-GOBAIN CP BULGARIA

12:10 – 12:30 Представяне на добри практики в провеждането на обучения в сектора

																									Венета	Новакова,	ЕТЕМ	БЪЛГАРИЯ

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Уъркшоп сесия I: Пречки в процесите за основното обновяване на сградите,            
                         дългосрочни цели

                         Работа в групи – идентифициране и класифициране на пречките и рисковете в    
               процесите за основно обновяване на сградите, поставяне на дългосрочни цели и

                         възможни очаквани резултати.

 

15:00 – 15:30 Представяне на резултатите 

                         Всяка група представя резултатите си, следва дискусия и допълнителни препоръки от                    
                         участниците в останалите групи.

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 16:40 Уъркшоп сесия II: Конкретни препоръки

                         Работа в групи – определяне на възможности за преодоляването на пречките     
               и рисковете и реализиране на целите; определяне на конкретни мерки и препоръки       
                         към правителството с цел подпомагане актуализиране на националната стратегия

                         за основно обновяване на жилищни и търговски сгради.

16:40 – 17:30 Представяне на резултатите и заключителна дискусия

                         Всяка група представя резултатите си, следва дискусия и допълнителни препоръки от                
  участниците в останалите групи.

                        

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


