
    

 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СГРАДИ ДО ЕНЕРГИЕН КЛАС А 
СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
УСТОЙЧИВОСТ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ? 

Планиране, енергиен мениджмънт, сертифициране, механизми 
за финансиране 

СЕМИНАР НА ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕНЕФЕКТ И 
ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕКОЕНЕРГИЯ 

Дата: 26-и февруари 2021 г. 

Място: https://us02web.zoom.us/j/87906059298 (Zoom Webinar) 

Предварителна програма 
 

09:30 - 10:10 ПЛАНОВЕ, ПИЛОТНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ПЪТНИ КАРТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ 

НА ПУБЛИЧНИ СГРАДИ ДО ЕНЕРГИЕН КЛАС А В 5 БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ  

09:30 – 09:50 
ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СГРАДЕН ФОНД НА 

БЕРКОВИЦА, ЕТРОПОЛЕ, КУЛА, ЛЯСКОВЕЦ И СМЯДОВО. ОСНОВНИ 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

09:50 – 10:10 
ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ПЪТНИ КАРТИ ЗА ДЪЛБОКО СГРАДНО 

ОБНОВЯВАНЕ ДО ЕНЕРГИЕН КЛАС А – ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ЗА 

ИЗГОТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ 

Александър Станков, ЕнЕфект 

10:10 – 11:30 АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО 

СГРАДНО ОБНОВЯВАНЕ 

10:10 – 10:20 ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ  

Марко Марков, Еконолер България 

10:20 – 11:15 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: 

КАК ДА ПОДОБРИМ УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ 

ПРОЕКТИ ЗА СГРАДНО ОБНОВЯВАНЕ – СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОЧАКВАНИ 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

Таня Христова, Кмет на община Габрово 

Надя Данкинова, Фонд за устойчиви градове  

Представител на Национален доверителен ЕкоФонд  

Кирил Райчев, Алианц за енергийна ефективност 

Галя Василева, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми 

източници  

Марко Марков, Еконолер България 

Представители на общини / агенции  

11:15 – 11:30 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА 

СГРАДНИЯ ФОНД 

Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

11:30 КРАЙ НА УЕБИНАРА 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87906059298%3Ffbclid%3DIwAR27RfUv8zYGX0jtUrE-tOFrmCcqm1Rl3TP8cOMZdcb6ED1KA6QRGHpefKE&h=AT1zUeD-ziVATCTpPAZwAX1r6eQ9NEjpFu-UtGavlPVzxP4ggBKXYj8d_L8mzXxxOT35yf-HSrRjK-J7U5r9vHiS6LGgiH2-17NOM2aznu3iw6MQpObGCtYvkIqso28s7TQW&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0LP4KRtmh7DR1NRS2_xD03oTwHRHN93xWePIO-wrduw4M7tE5T-ZuRw8QAFe3ZFCSUHe0bgA62GCZ1U-jggS57yIElkFYM5JwA9tL5s1q5-y83Y6QwHukHcEiZkDRvQGjp6Y-IIeukcfZZqg7_cI67juzKSnjBv9XDOwtor-uEOLpxTA


    

 

КОМУНИКАЦИОНЕН ПОТОКОЛ 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УЕБИНАРА 

✓ Проверете аудио настройките на вашето устройство, за да осигурите добър звук. 

Препоръчваме използването на слушалки с микрофон. 

✓ Моля, разгледайте дневния ред на срещата и подгответе въпроси – ще се радваме да 

отговорим в реално време! 

✓ Ще записваме уебинара и ще използваме записите за разпространение в 

комуникационните канали на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект (уебсайт, социални медии, прес 

съобщения и др.). Ако не сте съгласни със записването на сесиите, моля, уведомете ни. 

КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

✓ Ще осигурим на лекторите пълен контрол по време на презентациите, така че да могат 

управляват презентациите, като споделят екрана си 

✓ Ще заглушим автоматично всички освен лекторите, за да избегнем ненужни шумови 

смущения. Моля, заглушавайте микрофона си винаги, когато не говорите. 

✓ Ако имате коментар, забележка или въпрос по време на представянето на лекторите, моля, 

публикувайте в прозореца за чат. Можете също така да вдигнете ръка, ако имате директен 

въпрос към водещия или лекторите. Организаторите и водещият на сесията ще следят 

прозореца за чат и „вдигнатите ръце“ и след приключване на презентацията ще зададат 

въпросите на съответния лектор. 

✓ При покана за гласуване на предложения от страна на лекторите или организаторите, 

молим да използване съответния панел в платформата Zoom, като следвате указанията. 

✓ Молим всички да участват единствено чрез аудио връзка. За да се избегнат проблеми с 

връзката, видео връзка ще имат единствено лекторите. В края на конференцията ще Ви 

поканим за обща екранна снимка – тогава всички можем да включим своите камери. 

 

Събитието се осъществява с подкрепата на: 

 
 
"Подкрепа за енергийно 
ефективни сградни 
обновявания в общините  
в България и Румъния", 
финансиран от EUKI  на 
Федералното министерство 
на околната среда на 
Федерална република 
Германия 
 
 

 
 
 Програма „Зелен дом и 
Зелена ипотека“: доброволна 
сертификационна схема за 
финансиране на проекти за 
жилищни сгради, при които са 
приложени устойчиви 
принципи за проектиране и 
строителство 
 

 
  

 

 

 

 



    

 

 

В тематични презентации са използвани и представени материали, разработени по проектите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти:  

Тel: (02) 963 17 14, 963 07 23 

Web: www.ecoenergy-bg.net 

E-mail:  ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

 

 

 

Проект в подкрепа за 
въвеждане на 
системи за общински 
енергиен 
мениджмънт в 
българските общини, 
финансиран от EUKI  
на Федералното 
министерство на 
околната среда на 
Федерална 
република Германия 

 

 

 

 
 
U-CERT е проект по 
програма „Хоризонт 
2020“ с основната цел 
да въведе следващо 
поколение схема за 
сертифициране на 
енергийни 
характеристики на 
сградите, чрез която 
сградите да се 
оценяват по достъпен 
за потребителите 
начин.  

 

 

 

 

Новаторски схеми 
за финансиране 
на проекти за 
енергийна 
ефективност в 
сградния сектор 

 

 

Проект по 
програма 
„Хоризонт 2020“ 
с цел достъпна 
база данни за 
сградното 
състояние и 
стимулиране на 
инвестициите в 
енергийна 
ефективност. 

 

 
Проект по 
програма 
„Хоризонт 
2020“, който ще 
работи заедно с 
българските 
общини към 
прилагане на 
Европейските 
енергийни 
награди в 
Централна и 
Източна Европа. 

 

 

         


