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

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ
НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД

Light House Golf and Spa Resort, гр.Балчик



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.

Този уъркшоп се проведе в деня на откриването на 
C4E Forum – първата международна конференция 
за енергийна ефективност, организирана специално 
за региона на Централна и Източна Европа (www.
c4eforum.net), на която Български съвет за устойчиво 
развитие бе съорганизатор заедно с European Climate 
Foundation и Chance for Buildings. Обединяването на 
двете събития допринесе за обогатяване експертния 
капацитет на участниците в уъркшопа по проекта Build 
Upon, а изборът на локация на българското черноморие 
– Lighthouse Golf & Spa Resort край гр. Балчик спомогна 
за вдъхновяващата атмосфера по време на събитието. 

  ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ -                                     
“LIGHT HOUSE GOLF AND SPA RESORT”

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 #2

Oбщо = 46

Както в Европа, така и в България, отговорните експери обединяват усилия в ангажимента си да намерят иновативни 
решения за финансиране на нереновирания сграден фонд след изчерпване на наличната безвъзмездна финансова 
помощ. Настоящият уъркшоп бе организиран с цел да се анализират текущите проблеми и бариери, свързани с 
финансовите инструменти за основно обновяване на сградите и зелените обществени поръчки, да се предложат 
конкретни мерки и препоръки за преодоляването им, които да се вземат предвид при изготвянето на националната 
стратегия като изразяващи мнението на широк спектър от специалисти, както и да се дискутират бъдещите 
възможностите за финансиране на процеса.

Този уъркшоп бе организиран със съдействието на Споразумение на кметовете в деня на откриването на C4E Forum 
– първата конференция за енергийна ефективност, ориентирана към региона на Централна и източна Европа (www.
c4eforum.net), на която Български съвет за устойчиво развитие бе съорганизатор заедно с European Climate Foundation 
и Chance for Buildings. Тези обстоятелства спомогнаха за обогатяване на програмата и спектъра на участниците на 
уъркшопа. Участниците бяха както местни експерти в областта на енергийната ефективност, работили по проекти 
за подпомагане на финансирането от банките, проекти за зелени обществени поръчки, представители на банковия 
сектор, така и множество чуждестранни експерти, сред които и представители на Съветите за устойчиво развитие на 
Чехия, Латвия, Полша, Словакия, Словения, Испания и Турция.  

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД

 

Програмата на събитието ще откриете като приложение към настоящия документ. 

В сутрешния блок на програмата бяха представени проектите Build Upon, SPP Regions, GreenProcA (повече 
информация - в приложението). Бяха представени добри практики от Чехия за зелени обществени поръчки (ЗеОП) и 
се проведе тренинг сесия на тема ЗеОП. След това започна първата от двете уъркшоп сесии, в която участниците се 
разделиха на 3 групи – всяка с фокус върху 1) финансови инструменти; 2) зелени обществени поръчки и 3) повишаване 
на осведомеността сред населението. В тази сесия участниците идентифицираха бариери, рискове и възможности 
в своята подтема, както и дискутираха дългосрочни цели и очаквани резултати. Резултатите от кръглите маси бяха 
представени пред всички участници, които дадоха обратна връзка. Презентатори в сутрешния блок бяха Емилио Мигел 
Митре – координатор на Build Upon (Green Building Council España), Дейвид Дворак – юрист от Чехия, специалист в 
законодателството за ЗеОП, Драгомир Цанев (ЕнЕфект), Евелина Стойкова (Енергиен Център София) и със специалното 
съдействие на Тамаш Солимоси (Белгия) от Споразумение на кметовете като един от модераторите на кръглите маси.

В следобедния блок бе представен проектът ICP Europe от Луиш Кастенейра, втора тренинг сесия със съдействието 
на GreenProcA, след което се проведе и втората уъркшоп сесия, в която участниците идентифицираха възможности за 
преодоляване на бариерите и изпълнение на целите; дефинираха конкретни мерки и препоръки към правителството 
за подпомагане актуализацията на националната стратегия за основно обновяване на жилищни и търговски сгради.



ГРУПА № 1 

КРЪГЛА МАСА:
ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Бариери Препоръки

•   Провеждане на обучения за отговорния 
общински персонал

•   Създаване на центрове за повишаване 
на капацитета на експертите по обществени 
поръчки в централното, регионалното и местното 
управление – критерии, търгове,  документация, 
консултации

•   Изисквания за LCC (Life Cycle Costing) подхода 
за обществените поръчки

•   Стандартизация на методологията и правилата 
за LCC (Life Cycle Costing)

•   Създаване на стандартизирани критерии за 
обхвата и резултатите 

•   Представяне на примери за добри практики 
пред цялото общество (включително за търгове)

•   Повишаване осведомеността на крайните 
потребители на обновените сгради

•   Липса на качествени и мотивирани експерти

•   Липса на конкретен обхват от задължения на 
отговорния персонал в институциите

•   Административни усложнения на тръжните 
процедури

•   Неоправдано дълги административни процедури 
по строителния процес 

•   Загуба на личната отговорност при смяна на 
кметовете

•   Наличие на политически подход – търсят се 
резултати за момента, без оглед на бъдещето

•   Липса на дългосрочни цели, които да се следват 
от всеки мандат на местното управление

•   Спазване на критерии за най-ниските цени

•   Трудности при измерване на резултатите

•   Липса на сравнително оценяване

•   Липса на мониторинг върху строителния процес 
от трета, независима страна

•   Липса на мониторинг на резултатите

•   Липса на разбиране за LCC (Life Cycle Costing)

•   Едни и същи решения като резултати, поради 
ограниченията на програмите и бюджетите 

•   Липса на обществена инициатива

•   Неосведоменост на населението

•   Потребителското поведение – предубеденост и 
негативност

•   Липса на осъзнаване на зелената същност на     
обществените поръчки 



ГРУПА № 2 

КРЪГЛА МАСА: 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Бариери Препоръки

•   Нужда от включване и колабориране с банки, 
с цел осигуряване на дългосрочни финансови 
инструменти

•   Откриване начини за облекчаване на зелените 
ипотеки

•   Създаване на общ фонд от Сдруженията 
на Етажна собственост (от типа на Взаимно 
спомагателна каса), който да улесни 
реализирането на проекти по ЕЕ

•   Осъзнаване на ползите от основното 
обновяване на сградния фонд (вкл. подобряване 
здравословното състояние на обитателите и др.) 
като икономически потенциал

•   Създаване на единен национален стандарт за 
основно обновяване на сградния фонд

•   Дългосрочна и устойчива правителствена 
подкрепа на националната стратегия с цел 
регулярно изпълнение на основното обновяване 
на сградите 

•   Повишаване контрола при използването на 
публичните финансови средства

•   Нивата на безвъзмездната финансова помощ да 
бъдат обвързани спрямо предвидения клас на ЕЕ

•   Повишаване качеството на общинските 
планове, посредством повишаване компетенциите 
на отговорния административен персонал

•   Осъзнаване на важността на общинските 
планове като инструмент за управление от 
отговорния административен персонал

•   Неразпознаване на енергийно ефективните 
ползи от финансововия сектор и особено от 
банките

•   Банките са консервативни и скептични към 
финансиране на ЕЕ проекти

•   Липса на демонстрация на конкретни бизнес 
примери за финансиране на ЕЕ проекти, с които 
да се покаже на банките как би могло да работи 
финансирането

•   Липса на дългосрочни заеми с гарантирана 
лихва

•   Високи лихви и изисквания от банките в резултат 
на надценен риск 

•   Нежелание на потребителите да се обвързват с 
дългосрочни финансови задължения

•   Висока първоначална инвестиция за сметка на 
дълъг период и ниски нива на възвръщаемост 

•   Непознаване на EPC (Eco Power Concept) и ESCO 
(Energy Service Company) концепциите

•   Неразвит ESCO (Energy Service Company) пазар

•   Липса на активни ESCO (Energy Service Company) 
асоциации

•   Ниско качество на общинските планове за 
устойчиво енергийно развитие 

•   Неправилна приоритизация на общинските 
планове спрямо източниците на финансиране

•   Лошо техническо състояние на сградния 
фонд, което води до оскъпяване на проекта и 
необходимост от конструктивни мерки 

•   Нисък стандарт на отопление, охлаждане и 
осветление в сградите, които са под нормативните 
изисквания



ГРУПА № 3 

КРЪГЛА МАСА: 
ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА

Бариери Бариери

    Общи

•   Негативни нагласи и липса на доверие

•   Недостатъчно положителни примери и 
измерими резултати на основно обновяване на 
сградния фонд

    Комуникационни 

•   Нисък интерес по темата, слаба атрактивност

•   Повишаването на осъзнатостта изисква 
различни подходи при различните заинтерсовани 
страни

•   Невъзможност да се достигнат едновременно 
всички заинтерсовани страни с едно и също 
послание

•   Незаинтерсованост към обучения и 
повишаване на осведомеността от страна на 
строителната индустрия и обществото

•   Трудности при избора с коя заинтерсована 
страна (целева група) да започне процеса на 
повишаване на осъзнатостта

•   Информацията не достига всички обществени 
сегменти и всички възрастови групи

    Обучения и ресурси

•   Трудности при осъвременяване на учебната 
програма в консервативното университетско 
образование

•   Недостатъчно ресурси за комуникация и 
изграждане на капацитет

     Правителство

•   Слаба комуникация между министерствата

•   Пораждане на проблеми в комуникацията 
между собствениците и сменено правителство, в 
случай на проточили се във времето процедури

•   Неясна политическа визия по отношение на 
националната стратегия за енергийна ефективност

•   Липса на стимули по отношение на качеството 
при изпълнение на енергийно ефективни проекти 



ГРУПА № 3 

КРЪГЛА МАСА: 
ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА

Препоръки

комуникацията, финансирането и сградния 
капацитет

•   Изготвяне на правна рамка за улеснен, 
балансиран процес

•   Популяризиране на реализирани примери

•   Осигуряване на прозрачност на процесите

•   Повишаване капацитета и уменията на 
общинските служители

•   Достигане на различните обществени сегменти 
и възрастови групи чрез специфични канали и 
подход

•   Наличие на хоризонтална и вертикална 
вътрешно- правителствена комуникация 

•   Постигане на ефективност на работните процеси

Препоръки

     Комуникация

•   Да се промотират разностранните ползи от 
основното обновяване на сградите (естетически, 
икономически и здравословни преимущества)

•   Използване на интернет, социалните медии 
и телевизията като канали за постигане на 
интерактивност и атрактивност по темата

•   Наблягане не само на понижените бъдещи 
разходи, но и подчертаване на настоящите 
неоптимизирани експлоатационни разходи

    Заинтерсовани страни

•   Въвличане в темата на правителство, 
политическите партии и банките 

•   Стандартизаране на процеса по отношение на 
банките

•   По-добро използване на европейските 
субсидии от правителството

•   Провеждане на кампании за повишаване на 
осведомеността от общините  

    Обучение

•   Запознаване на децата с темата за енергийна 
ефективност

    Финансиране

•   Инвестиционен план за Европа

•   По-добри финансови политики за държавните 
бюджети

    Правителство

•   Повишаване на критериите

•   Провеждане на комуникационна кампания

•   Изготвяне на мерки и регламенти относно 



НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Евелина Стойкова 
Енергиен център София

David Dvořák
юрист, Чехия

Tamas Solymosi, 
Споразумение на кметовете

Luis Castanheira, технически директор, 
Investor Confidence Project Europe        



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТЪТ  

“ProcA“

Проект ProcA ще сътрудничи с местни и 
международни партньори от обществения 
сектор, например Офиса на Споразумението 
на кметовете, общински/градски мрежи 
или асоциации, а също така и платформи за 
електронни покупки.

Проект ProcA е подпомогнат от Програма 
Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) на 
Европейската комисия. Продължителността му е 
от март 2014 до август 2016.

Проект ProcA е продължение на завършилия 
проект Buy Smart Plus, който също бе подкрепен 
от Програма ИЕЕ на Европейската комисия.

http://gpp-proca.eu/bg/

           Основната цел на проект ProcA е 
подпомагане на зелените обществени поръчки 
(ЗеОП) сред публичните власти. Проектът е 
насочен към подписалите Споразумението на 
кметовете (CoM), които да прилагат ЗеОП в 
своите Планове за действие за устойчива енергия 
(ПДУЕ). Освен това, местни власти, които имат 
намерение да подпишат СоМ или имат други 
приети доброволни цели за подобряване на 
енергийната ефективност или намаление на 
емисиите на въглероден двуокис, също могат да 
получат помощ по проект ProcA.

            Основните елементи на проект ProcA с цел 
поощряване на ЗеОП са:

•	 Информация за ЗеОП в седемте страни-
участници и осигуряване на помощ и указания за 
това как да се правят ЗеОП

•	 Повече от 100 безплатни обучения или 
работни срещи за служителите, изпълняващи 
ЗеОП

•	 Поне 42 примерни проекти  ЗеОП в общини 
или други публични офиси

•	 Подготовка на база данни с добри практики 
на ЗеОП

•	 Организиране на национални състезания за 
ЗеОП

•	 Организиране на европейско състезание за 
ЗеОП.
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УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО

СЕКТОР

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ - ОБЛАСТНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ - ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА 
НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОЕКТАНТИ

СТРОИТЕЛИ

ПРЕДПРИЕМАЧИ

НПО

THINK THANKS

ДРУГИ             

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЕНЕРГИЕН СЕКТОР

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
И ИНОВАЦИИ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИИ

“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  

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ФАНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД 

Съвместно събитие на Български съвет за устойчиво развитие 
по проекта BUILD UPON 

и Споразумение на кметовете
22 юни 2016, гр. Балчик

09:00 – 09:10 Приветстване на участниците
  Весела Вълчева-МакГий и Нора Йовчева (Български съвет за устойчиво развитие), 
  Tamas Solymosi (Споразумение на кметовете)

09:10 – 09:30 Представяне на проекта BUILD UPON
  Европейски проект, който цели да ангажира повече от 1000 заинтересовани страни 
  в Европа в подобряването на националните стратегии за основно и енергийно ефективно  
  обновяване на съществуващия сграден фонд
  Emilio Miguel Mitre (Координатор на BUILD UPON, GBC España)  buildupon.eu/ 

09:30 – 09:50  Зелени обществени поръчки в Чехия – добри практики, бариери и рискове
  David Dvořák (юрист, Чехия)

09:50 – 10:20 Кафе пауза и нетъуркинг

10:20 – 10:40  Представяне на проекта SPP Regions 
  Драгимир Цанев (Център за енергийна ефективност ЕнЕфект)

         
  http://www.sppregions.eu/home/   

                            SPP Regions насърчава създаването и разширяването на 7 европейски регионални   
  мрежи на общини, които работят заедно за устойчиви обществени поръчки (SPP) и   
  иновативни обществени поръчки (PPI). Мрежите са насочени към пряко сътрудничество 
  в дейностите по обществените поръчки за еко иновативни решения, изграждане на 
  капацитет и обмен на опит и знания. 



10:40 – 11:00  Представяне на проекта GreenProcA 
  Евелина Стойкова (Енергиен център София)

    http://gpp-proca.eu/   
  
  Основната цел на проект GreenProcA е подпомагане на зелените обществени поръчки  
  (ЗеОП) сред публичните власти. Проектът е насочен към подписалите Споразумението
  на кметовете (CoM), които да прилагат ЗеОП в своите Планове за действие за устойчива   
  енергия (ПДУЕ).

11:00 – 11:40  Обучителна сесия: Зелени обществени поръчки със съдействието на проект GreenProcA 
  Евелина Стойкова (Енергиен център София)

11:40 – 12:50 Уъркшоп сесия I: Зелени обществени поръчки, финансови инструменти, повишаване 
    на осведомеността 
  Кръгли маси – идентифициране на бариери, рискове и възможности; поставяне на   
  дългосрочни цели и очаквани резултати:
 
  Кръгла маса на тема зелени обществени поръчки, модератор - Евелина Стойкова   
  (Енергиен център София)

  Кръгла маса на тема финансови инструменти, модератор - Tamas Solymosi (Споразумение  
  на кметовете)

  Кръгла маса на тема повишаване на осведомеността, модератор - Emilio Miguel Mitre   
  (координатор на BUILDUPON, GBC España)

12:50 – 13:10 Представяне на резултатите от Уъркшоп сесия I
  Всяка група представя резултатие от своите дискусии и останалите групи изразяват   
  обратна връзка.

13:10 – 14:00 Обяд

14:00 – 14:25 Финансови протоколи за енергийна ефективност като начин за привличане на частно  
  финансиране
  Luis Castanheira (технически директор, Investor Confidence Project Europe)   
   
  http://europe.eeperformance.org/                                                                             
  

  
  Проектът Investor Confidence Project (ICP) Europe цели да отключи достъп до финансиране  
  за основно обновяване на сгради като стандартизира изготвянето и оценяването   
  (измерването) на проектите за енергийна ефективност. Рамката ICP обединява 
  



  добрите практики и съществуващите технически стандарти в набор от протоколи,    
  които дефинират ясна пътна карта за изготвяне на проекти, като определят нивата на 
  спесятване, документиране и верифициране на резултатите. 

14:25 – 14:50 Обучителна сесия II: Зелени обществени поръчки за сгради 
  със съдействието на проект GreenProcA 
  Евелина Стойкова (Енергиен център София)

14:50 – 15:50 Уъркшоп сесия II: Зелени обществени поръчки, финансови инструменти,     
  повишаване на осведомеността 
  Кръгли маси – идентифициране на възможности за преодоляване на бариерите 
  и рисковете, и изпълнение на целите; дефиниране на конкретни мерки и препоръки
  към правителството с цел подпомагане актуализацията на националната стратегия 
  за основно обновяване на жилищни и търговски сгради:
 
  Кръгла маса на тема зелени обществени поръчки, модератор - Евелина Стойкова 
  (Енергиен център София)

  Кръгла маса на тема финансови инструменти, модератор - Tamas Solymosi 
  (Споразумение на кметовете)

  Кръгла маса на тема повишаване на осведомеността, модератор - Emilio Miguel Mitre    
  (координатор на BUILDUPON, GBC España)

15:50 – 16:10 Представяне на резултатите от Уъркшоп сесия II
  Всяка група представя резултатите от своите дискусии и останалите групи изразяват 
  обратна връзка.

16:10 – 16:30 Заключителна дискусия за препоръки и възможности за нови проекти 
  Emilio Miguel Mitre (Координатор на BUILD UPON, GBC España)

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


