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Уважаеми читателю, 

 
Ето, че настъпи и ноември 2022 г., последният ден от нашия проект! Преди всичко бихме искали 
да благодарим на теб, читателю, за интереса към проекта, за присъствието на многото събития, 
които организирахме и за подкрепата на концепцията за обслужване на едно гише за енергийно 
обновяване на сгради /OSS/. Нашият проект започна през 2019 г. в Падова (Италия) и го 
завършваме тук с много нови научени уроци. 
 
Когато проектът стартира през 2019 г., светът все още не беше наясно какви промени ще 
настъпят, но ние вече знаехме, че обновяването на сградите в Европа трябва да бъде приоритет, 
ако искаме да постигнем нашите климатични цели. Може би идеята за OSS е „малка“ стъпка, но 
тази стъпка има своето значимо място в „голямата картина“ на климатичния преход. Нашият 
проект успя да накара редица местни заинтересовани страни в Падова, Тимишоара (Румъния), 
Смолян и Видин (България) да обърнат внимание към обслужването на едно гише, а местните 
власти да поемат развитието на инициативата. Падова отвори своето eнергийно гише за 
гражданите и привлече технически партньори. Тимишоара откри нова онлайн информационна 
услуга, за да започне необходимите ремонти в града, а българските градове са на правилния път 
да разработят свои собствени OSS. Така че, да, имахме много констатации и предизвикателства 
по пътя, но ние едва сега започвахме! 
 
Затова пожелайте ни успех, както и ще ни трябва малко късмет, много политическа воля и още 
повече публично-частно сътрудничество, за да сбъднем мечтите си! Следете нашия уебсайт, за 
да може да се запознаете с всички наши публикации и да научите повече за ангажираността на 
гражданите в обновяването, бизнес моделите за обслужване на едно гише и резултатите от 
нашите усилия за изграждане на капацитет. Последното издание на бюлетина представя някои 
акценти от проекта в последната му фаза. Надяваме се, че информацията, която споделяме с 
вас, ще ви е полезна, защото ние сме удовлетворени от резултатите от проекта! 
 
Хубави Коледни и Новогодишни празници 2022/23! 

 
Маша Тарле, от името на Консорциум PadovaFIT Expanded 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0
https://oss.primariatm.ro/?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0
https://oss.primariatm.ro/?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0
https://www.padovafit.eu/tn/publications.html?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0


 

Встъпителна статия 

 

Ангажиране на собствениците на жилища в процеса на обновяване на дома:  
път за местните власти 

 
PadovaFITExpanded е един от многото проекти, финансирани от ЕС, които имат за цел да 

разработят обслужване на едно гише (OSS) за обновяване на домовете. Как тези услуги се 

създават, стартират и след това се превръщат в устойчиви е обект на по-голямата част от нашите 

изследвания и практическа работа. В работния процес се срещнахме с много други координатори 

на проекти и партньори от цяла Европа. Какво научихме като резултат от други европейски 

проекти относно ангажирането на собствениците на жилища с темата за реновиране? 

Прочетете повече тук 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обслужване на едно гише в Европа: мрежа в процес на създаване! 

 

На 29 септември тази година няколко заинтересовани страни в областта на интегрираното 

обновяване на дома и обслужването на едно гише (доставчици на услуги, екипи по проекти на 

ЕС, институции на ЕС и др.) се събраха в зала LaTricoterie в Брюксел, за да обсъдят горещите 

теми в сектора. Събитието беше идеален повод да се прегледат няколко OSS инициативи и да 

се задълбочи темата как тези услуги да се направят по достъпни и жизнеспособни в дългосрочен 

план. Но най-важното е, че успяхме да създадем мрежа, както и да установим, че има потенциал 

в свързването на ентусиасти по темата One-StopShop /OSS/ от цяла Европа, които да се учат и 

вдъхновяват взаимно. В статията по-долу можете да прочетете повече за събитието и неговите 

заключения. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 

 

 

https://www.padovafit.eu/tn/news/details/engaging-homeowners-in-the-home-renovation-process-a-road-for-local-authorities.html
https://climatealliance.us20.list-manage.com/track/click?u=ffbd24282a9d69dff0fd86c94&id=dfa6e58d05&e=c9cae309b0


Нашият последен уебинар 

 

Последният ни уебинар, в рамките на дейността за споделяне на знания, беше фокусиран върху 

обмена на гледни точки между различни сектори: социални жилища, собственици на имоти и 

наемодатели, потребители и местни власти. Всички наши лектори се съгласиха с полезността на 

OSS, но някои от тях изразиха и конкретни идеи относно това за какво трябва да се внимава при 

мащабирането им в Европа. Ако не сте имали възможност да присъствате, препоръчваме Ви да 

кликнете върху изображението по-горе и да научите повече! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Партньори на фокус 

Университет Бокони 

 

Основан в Милано през 1902 г., това е университет с международен авторитет в областта на 

бизнеса, икономиката и правото със 17 000 студенти, над 1000 преподаватели и членове на 

персонала от 100 страни по света. Bocconi участва в над 100 проекта, финансирани от 

Европейския съюз, както и от международни и национални донори, включен е сред десетте най-

добри институции в Европа за икономика, управление и финанси. 

За контакти:  
проф. Едоардо Крочи, професор по практики, директор изследвания в GREEN Bocconi и научен  

координатор на PadovaFIT EXPANDED;  

Анамария Багаини, изследовател в GREEN Bocconi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://green.unibocconi.eu/?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0
https://www.youtube.com/watch?v=R8BY7OOT6b0


 
 

Община Тимишоара 

 

Пилотен партньор на PadovaFIT Expanded, който проправя пътя на идеята за едно гише OSS в 

Румъния. Тимишоара е член-основател на Асоциацията за енергиен мениджмънт Тимиш, на 

Румънската енергийна мрежа на градовете, член на Румънската асоциация на общините. През 

2010 г. община Тимишоара подписва Споразумението на кметовете. Повече от десетилетие 

градът е фокусиран върху прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

частни сгради, включително интервенция върху ограждащи конструкции на сгради, отоплителни 

системи, превключване на гориво и системи за автоматично управление. Специално внимание 

се отделя на гражданите и компаниите като ключови участници и потребители. Ефективни и 

практични решения за енергоспестяване и високоефективни решения, съвети и информация се 

разпространяват непрекъснато посредством всички комуникационни форми. 

За контакт: Ела Сипетан, старши служител и ръководител на Pilot OSS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Нашите резултати 
Заключителна конференция PadovaFIT Expanded: какво научихме 

 
На 28 октомври проведохме последното събитие на нашия проект в Падуа, Италия. 

Целодневното събитие се състоя на италиански и английски език и събра широк кръг от 

участници, както от местната област, региона, така и от други части на Италия и Европа. 

Обхванахме теми, вариращи от важността на успеха на нашия проект до различните 

предизвикателства, през които преминахме. В конференцията участваха и дами инженери, 

архитекти и изследователи, които обсъждаха теми около обновяването, OSS и енергийната 

ефективност. Ако се интересувате от пълното резюме на събитието, снимки и резултати, повече 

информация може да намерите тук 

За последен път Ви благодарим, че бяхте част от проекта PadovaFIT Expanded! 

Искрено Ваши! 
Партньорите на PadovaFIT Expanded 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Проектът PadovaFIT Expanded получи 
финансиране от програмата за научни 
изследвания и иновации Horizon 2020 на 
Европейския съюз съгласно споразумение за 
безвъзмездна помощ № 847143.

 

https://www.primariatm.ro/?mc_cid=9e217f4c6b&mc_eid=c9cae309b0
https://climatealliance.us20.list-manage.com/track/click?u=ffbd24282a9d69dff0fd86c94&id=4f562c785a&e=c9cae309b0

