
СЕМИНАР 04/02/2021  

The PadovaFIT Expanded project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N° 847143. 

 
УСЛУГАТА „ЕДНО 

ГИШЕ“ В БЪЛГАРИЯ 
Проект PadovaFIT Expanded 

 



СЕМИНАР 04/02/2021  

The PadovaFIT Expanded project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N° 847143. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Екипът на Енергийна Агенция – Пловдив Ви кани да се включите в дискусия 

със заинтересовани страни по проект PadovaFIT Expanded. 

 

 

 

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. 

OSS структурите събират на едно място всички заинтересовани страни – местни и 
национални власти, финансиращи институции, експерти, извършващи енергийни и 
конструктивни обследвания на сгради, архитекти, строителни фирми, собственици на 
жилища /сгради, сдружения на собственици и др. 

В рамките на проекта за пилотните български общини ще бъде разработена методика за 
внедряването на услугата „едно гише“, предоставящо интегрирани услуги за жилищно 
обновяване на гражданите. Методиката ще бъде съобразена изцяло с вижданията и 
нуждите на местните и национални власти, както и заинтересованите страни. 

По времена дискусията ще се радваме да чуем вашите виждани и препоръки какъв тип да 
бъде и какви услуги да се предоставят от OSS структурите.  

В рамките на семинара ще бъдат представени предложения за подобрение на 
съществуващите схеми за енергийно сертифициране и инструменти за политики по 
проект QualDeEPC. В допълнение от ЕнЕфект ще бъдат представени препоръки за 
цялостна оценка на енергийните характеристики на сградите (ДЕХС от 2018 г). 
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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   
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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 

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/ 

 инж. Даниела 

Костова 

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  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


