
ДЕН НА

ВРАТИ
отворенит�

10 11

Заповядайте на ден на отворените врати в 
Центъра за знания за енергийноефективни 
сгради с ВЕИ. Събитието е част от иници- 
ативата Международен ден на Пасивната 
къща, в която Пасивни къщи от целия свят  
отварят врати за посетители.

Софи�, бу�. Хр. Смирненск� 1, УАСГ, централн� фоай�

www.busenerpro.com
www.eneffect.bg

www.facebook.com/eneffect
www.facebook.com/train2nzeb

Този проект е финансиран по програма 
Хоризонт 2020 на ЕС чрез договор за 
безвъзмездна финансова помощ No 649810.

За съдържанието на тази публикация отговарят единствено авторите. Тя не 
изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито 
Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържатата 
се в нея информация.

ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ С ВЕИ
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... И ОЩЕПРОГРАМА

ДЕН НА

ВРАТИ
отворенит�

10 11

Ден на отворените врати на 
Центъра за знания за енер- 
гийноефективни сгради с 
ВЕИ: част от инициативата 
Международен ден на 
Пасивната къща.

Обиколка на центъра 
Blower-door тест
Демонстрация на  матери- 
али за въздухоплътност
Организирано посещение 
на Пасивната къща в 
с. Войнеговци
Прожекция на филм
Продуктови представяния
Коктейл

Акцент� � пр�рамат�

петъ� 10 ноемвр� 2017 г.

10:30 – 10:50 ч.:
Основни принципи на Пасив- 
ната къща (ПК) + кратък филм

11:00 – 11:30 ч.:
Демонстрация на въздухо- 
плътни материали 

12:00 - 12:20 ч.:
Представяне на магистър- 
ската програма: Енергийна 
ефективност в строителството

12:30 – 12:50 ч.:
Основни принципи на 
Пасивната къща (ПК) + игра

13:00 – 13:20 ч.:
Какъв е пътят към почти нулево- 
енергийната сграда (ПНЕС)?

13:30 – 14:00 ч.:
Основни принципи на ПНЕС

14:00 – 14:20 ч.:
Примери: конкурс Пасивна къща

14:30 – 14:50 ч.:
Демонстрация на изолаци- 
онни материали

15:00 – 15:30 ч.:
Викторина с награди 

15:30 – 15:50 ч.:
Представяне на магистър- 
ската програма: Енергийна 
ефективност в строителството

16:00 – 16:40 ч.:
Демонстрация: Blower-door 
тест
17:00 – 17:20 ч.:
Влияние на ПНЕС върху про- 
ектантската и строителна 
практика

17:30 – 17:50 ч.:
Примери от практиката

17:50 – 18:00 ч.:
Томбола с награди

18:00 – 19:00 ч.:
Коктейл

Допълнителни събития:

11:00 – 13:00 ч.:
Организирано посещение на 
Пасивната къща в с. Войне- 
говци 

18:00 – 19:00 ч.:
Прожекция на филми 


