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Основн� принцип� н� 
(ПК)+ кратъ� фил�

Магистърск� 
пр�рам�

Магистърск� 
пр�рам�

Влияни� н� ПНЕС 
вър��  практикат�

Пример� о� 
практикат�

Какъ� � пътя� 
къ� ПНЕС?

Основн� при�-
цип� н� ПНЕС 

Пример� о� практ�-
кат� - Конкур� ПК

Де� н� отворенит� врат�: Заповядайт�, нашия� център � отворе� �� посетител� ця� де�!
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Коктей�

сновн� принцип� н� Пасивнат� 
къщ� + игр�O �б��икторин� �              

наград�В Т
Филм�Органи�иран� посещени� н� 

Пасивнат� къщ� � �. Войнеговц�

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

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

12:00 - 12:20 ч.:
Представяне на магистърска- 
та програма: Енергийна 
ефективност в строителството

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

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 от практиката: кон- 
курс Пасивна къща

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

15:00 – 15:30 ч.:
Викторина с награди 
(регистрация онлайн или на 
място)

15:30 – 15:50 ч.:
Представяне на магистърска-   
та програма: Енергийна ефект- 
ивност 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 (регистрация онлайн 
или на място, при налични 
свободни места)

18:00 – 19:00 ч.:
Прожекция на филми на тема 
енергийна ефективност

Тук може да се регистрирате онлайн за:

- посещението на Пасивната къща в с.Войнеговци
- игрите с награди (възможна регистрация и на място)

www.facebook.com/eneffect

ПРОГРАМА ... И ОЩЕ

РЕГИСТРАЦИЯ


