
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 
 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ И КАПЦИТЕТ СРЕД РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И КАПАЦИТЕТА ЗА 

ОСНОВНО И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД 

 

Съвместен семинар по проектите BUILD UPON и Train-to-NZEB 
 

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 
Инж. 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. 

TRAIN TO NZEB се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 
под договор номер No649810. 


