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          ПП  ОО  КК  АА  НН  АА  
 
Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич имат удоволствието да Ви поканят да 
вземете участие в: 

Събитие на тема: 
 

Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и 
професионални умения 

 
Събитието ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 ч. с регистрация в 9.30 ч. в  
Огледална зала „Нели Божкова“ с адрес: ул. България №5, гр. Добрич (драматичен 
театър „Йордан Йовков“). 
 
Програмата включва две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Община град 
Добрич, и обучителен курс на БАИС. 
 
Първата част на събитието, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусирана 
върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на 
енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на 
местните власти. Акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и 
често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата 
на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване. 
 
Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за 
енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за 
улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава 
участниците в инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в 
енергийната ефективност, както и с актуални изменения и изискванията към 
противопожарната защита. 
 
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 

 

 
 



2 

 

 

Програма на семинара и допълнителна информация 

Такса участие: 60 лв. с ДДС  

Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 18.05.2018 г., като попълните 

следната електронна форма и да заплатите участието си до 25.05.2018 г. по банков път: 

Данни за банков превод 

IBAN BG66UNCR75271000012019 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

Титуляр на сметка: БАИС 

Основание: Обучение „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд“ 

 

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на 02/9631071 

или 0886386192. 

Лице за контакт: Надежда Николова, БАИС 

 

 
 

 
Спонсор на събитието: 

 
 

 
 

                 
                 Партньори на събитието: 
 
  

 
   

 

 

 

  

 

 

http://bais.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4/
http://bais.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4/

