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ЕЕннееррггииййнноо  ееффееккттииввнноо  ооббннооввяяввааннее  ннаа  ссггрраадднниияя  ффоонндд  ––  

ддооббррии  ппррааккттииккии  ии  ппррооффеессииооннааллннии  ууммеенниияя  

  

ПП  РР  ОО  ГГ  РР  АА  ММ  АА  
 

6 юни 2018 г.   
Огледална зала „Нели Божкова“, ул. България №5, гр. Добрич 

  
9:30 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 - 12:30  Конферентна програма на ЕнЕфект и Община град Добрич 

10:00 – 10:10 Откриване и приветствие от г-н Йордан Йорданов - Кмет на Община град 

Добрич 

10:10 – 10:30 Представяне на политиките за енергийна ефективност на Община град 

Добрич  

10:30 – 11:00 Европейски, национални и местни политики за енергийна ефективност в 

сградите. ЕкоЕнергия и Споразумението на кметовете като инструменти в подкрепа на 

местните власти 

11:00 – 11:30 Енергийно планиране за публичния сграден фонд. Събиране и обработка 

на информация, приоритизиране на проекти, финансова рамка и източници на 

финансиране 

11:30 – 12:00 Енергийни обследвания в общинските сгради: често срещани проблеми и 

добри практики 

12:00 – 12:30 Представяне на обновена многофамилна сграда в град Добрич  

12:30 - 13:30 Обяд 

13:30 – 17:30 Обучителен курс на Българска асоциация за изолации в строителството 

/БАИС/ „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите 

конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в 

строителния процес“ 
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13.30 – 13.50 Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на 

енергийната ефективност. 

Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и 
приемане на ограждащите конструкции. Изисквания към проектите, текущ контрол и 
приемане на извършените работи. 
 

13.50 – 14.30 Ремонтни работи за обновяване на подземните части и цокъла на 

сградите. 

14.30 – 15.10 Обновяване на покривите на съществуващите сгради.  

15.10 – 15.40  Кафе-пауза 

15.40 – 16.30 Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени. 

16.30 – 17.00 Изисквания към противопожарната защита. 

17.00 – 17.30 Въпроси и отговори 

 

Лектори: 

арх. Боян Коларов, Община град Добрич 

д-р Мария Манолова, ЕкоЕнергия 
 
инж. Камен Симеонов, ЕнЕфект 
 
инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект 
 
инж. Йордан Николов, БАИС 

инж. Васил Манолов - „Ксела България“ ЕООД 

 

 
Спонсор на събитието: 

 
 

 
                 Партньори на събитието: 
 

  
 

   

 

 

 

  

 

 


