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2-РА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА: Представяне и дискусии 
относно предложенията на QualDeEPC за усъвършенстване на 
процедурите за енергийно сертифи-циране и разработване на 
платформа за основно обновяването на сгради  

Информация и обсъждане на Зелената книга за добрите практики 
в енергийното сертифициране 

 
Уважаеми дами и господа, 
 
Бихме искали да Ви поканим на втория семинар на заинтересованите страни на проекта 
QualDeEPC. Основната цел е да Ви информираме за напредъка на проекта и да обсъдим 
разработените предложения за политики на национално и европейско равнище, описани 
в Зелената книга за добри практики при оценка, сертифициране и използване на енергийните 
сертификати. 
Публикуваната Зелена книга предоставя подробен анализ и стратегически предложения за 
подобрение в седемте области, които проектът QualDeEPC определи като свой приоритет за 
разработването на усъвършенствани процедури за енергийно сертифициране: 
 

A) Подобряване на енергийните препоръки,  за достигане на  основно обновяване 
B) Създаване на онлайн инструмент за сравнение на енергоспестяващите мерки с 

препоръките за основно обновяване 
C) Създаване на онлайн платформи за основно обновяване 
D) Въвеждане на периодично задължително обучение на консултантите по енергийна 

ефективност  
E) Подобряване на визията на сертификатите за енергийни характеристики на сгради, така че 

информацията в тях да е по-лесна за разбиране от крайните клиенти  
F) Създаване на доброволни / задължителни указания за използването на енергийните 

сертификати при покупко-продажба или отдаване под наем на имот или сграда 
G) Завишен контрол по прилагане на задължителната употреба на сертификати за енергийни 

характеристики в пазара на недвижими имоти / при покупко-продажба или отдаване под 
наем на имот или сграда 

 
Основните резултати на този етап са: 

 Списък с препоръки за основно обновяване 

 Концепция за онлайн инструмент за сравнение на енергоспестяващите мерки с 
препоръките за основно обновяване 

 Концепция за разработване на онлайн платформа за основно обновяване  

 Подобрен и по-достъпен дизайн на унифициран енергиен сертификат 

 Предложение за въвеждане на периодично задължително обучение на консултантите по 
енергийна ефективност  

 Предложение за завишен контрол по прилагане на задължителната употреба на 
сертификати за енергийни характеристики в пазара на недвижими имоти / при покупко-
продажба или отдаване под наем на имот или сграда 
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Тези предложения за подобрения ще бъдат в основата на дискусията ни по време на втория 
семинар по проекта, който ще се проведе от всички страни партньори. 
Поради настоящата ситуация семинарът ще се проведе онлайн.  
Ще има две сесии по 120 минути. На всяка сесия ще бъдат представени и обсъдени 2-3 от 
горепосочените предложения. 
 
 
По време на дискусията ще се радваме да чуем вашите виждания и препоръки относно 
предложенията за подобрение на процедурите за енергийно сертифициране. 
 
Дневният ред е представен на следващата страница.  
 
Поради ограниченото време по време на семинарите, ще ви изпратим и въпросник, като ще ви 
помолим за вашето мнение относно  предложенията за подобрение на съществуващите схеми 
за енергийно сертифициране и инструменти за политики. 
Въпросникът ще бъде придружен от съкратен вариант на Зелената книга с добри практики и 
предложения за подобрени процедури за енергийно сертифициране на европейско ниво. 
  
Линкът за семинара ще ви бъде предоставен след регистрация 
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 4 ФЕВРУАРИ 2021Г.  

I ЧАСТ 

Час Предмет Лектор 

13:30 Регистрация    

13:35-13:45 
Въведение в проекта, преглед на предложенията за 
подобрение и цел на семинара  

 инж. Даниела 
Костова 

13:45-14:05 

1. Тема: Подобряване на енергийните препоръки,  
за достигане на  основно обновяване 

 

 инж. Даниела 
Костова 

Дискусия  

14:05-14:35 

2. Тема: Предложение за подобрен и унифициран 
на европейско ниво дизайн на сертификат за 
енергийни характеристики 

 инж. Даниела 
Костова 

Дискусия  

14:35-14:50 

3. Тема: Препоръки за цялостна оценка на 
енергийните характеристики на сградите (ДЕХС 
от 2018 г). Разпознават ли финансовите 
институции сертификатите за енергийни 
характеристики? 

инж. 
Александър 
Станков, 
ЕнЕфект 

Дискусия  

14:50:15:00 Кафе-пауза  

15:00-15:15 

4. Тема: Предложение за платформа за основно 
обновяване 

 инж. Даниела 
Костова 

Дискусия  

15:15-15:45 

Създаване на One-stop-shop за жилищно 
обновяване в пилотни български общини 

инж. Милена 
Агопян 

Дискусия  

15:45-15:55 Кафе пауза   

  
 

II ЧАСТ 

Час Предмет Лектор 

15:55-16:15 

1. Тема: Въвеждане на периодично задължително 
обучение на консултантите по енергийна 
ефективност 

 инж. Даниела 
Костова 

Дискусия  

16:15-16:35 

2. Тема: Създаване на доброволни / задължителни 

указания за използването на енергийните 

сертификати при покупко-продажба или отдаване 

под наем на имот или сграда 

 инж. Даниела 
Костова 
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Час Предмет Лектор 

Завишен контрол по прилагане на задължителната 

употреба на сертификати за енергийни 

характеристики в пазара на недвижими имоти / при 

покупко-продажба или отдаване под наем на имот 

или сграда/ 

Дискусия  

16:35-16:50 

3. Тема: Онлайн инструмент за сравнение на 
енергоспестяващите мерки с препоръките за 
основно обновяване 

 инж. Даниела 
Костова 

Дискусия   

16:50-17:00 Заключение и приключване на семинара  

  
 
   
 
 
В презентацията на  са използвани и представени материали, разработени 

по проектите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проектът PadovaFIT Expanded е тригодишен проект, 
финансиран по програма HORIZON 2020, който цели 
пилотно създаване на One - Stop - Shop („едно гише“), 
посветено на услугите за обновяване на жилища в град 
Падова (Италия) и разширяване на процеса до град 
Тимишоара (Румъния) и два пилотни града в България- 
Видин и Смолян. Концепцията се основава на 
съществуващия опит от подобни One - Stop – Shop (OSS), 
мотивиращи и подкрепящи собствениците на жилища, 
както и стимулиране на предлагането, технически и 
финансово да сe инвестира в енергийна ефективност. 

 


