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POLICY 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014  
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“  
 ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05  

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО 
ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ “ 

 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
Място: гр. София, хотел ЕКСПО, зала ЕСПЛАНАДА (бул. Цариградско шосе 149 - срещу 
магазин Метро, спирка на метро "Цариградско шосе") 
 

Учебен 
час 

 

11.01.2016 
понеделник 

12.01.2016 
вторник  

13.01.2016 
сряда  

14.01.2016 
четвъртък 

15.01.2016 
петък 

10:00 – 
11:30 

Разработване на 
планове за 
действие в 
съответствие с 
националното 
законодателство 
и съответните 
директиви на 
ЕС, свързани с 
мерките в 
сгради 

Отчитане 
изпълнението на 
плановете за 
действие 

Договори за 
енергийна 
ефективност 

Енергиен 
мениджмънт в 
сгради 
 

Основни 
познания за 
енергийните 
одити 

11:30 – 
11:45 

Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза 

11:45 - 
12:30 

Разработване на 
планове за 
действие в 
съответствие с 
националното 
законодателство 
и съответните 
директиви на 
ЕС, свързани с 
мерките в 
сгради 

Отчитане 
изпълнението на 
плановете за 
действие 

Договори за 
енергийна 
ефективност 

Енергиен 
мениджмънт в 
сгради 
 

Основни 
познания за 
енергийните 
одити 

12:30 – 
13:15 

Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд 

13:15 – 
14:45 

Разработване на 
планове за 
действие в 
съответствие с 
националното 
законодателство 
и съответните 

Отчитане 
изпълнението на 
плановете за 
действие 

Договори за 
енергийна 
ефективност 

Енергиен 
мениджмънт в 
сгради 
 

Основни 
познания за 
енергийните 
одити 
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Учебен 
час 

 

11.01.2016 
понеделник 

12.01.2016 
вторник  

13.01.2016 
сряда  

14.01.2016 
четвъртък 

15.01.2016 
петък 

директиви на 
ЕС, свързани с 
мерките в 
сгради 

14:45 – 
15:00 

Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза Кафе пауза 

15:00 – 
15:45 

Разработване на 
планове за 
действие в 
съответствие с 
националното 
законодателство 
и съответните 
директиви на 
ЕС, свързани с 
мерките в 
сгради 

Отчитане 
изпълнението на 
плановете за 
действие 

Договори за 
енергийна 
ефективност 

Енергиен 
мениджмънт в 
сгради 
 

Основни 
познания за 
енергийните 
одити 

 
Лектори: 
1. Инж. Снежана Тодорова  -  курс „Разработване на планове за действие в съответствие 

с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в 
сгради” 

2. Лияна  Аджарова -  курс „Отчитане изпълнението на плановете за действие” 
3. Д-р инж. Надя Николова-Деме – курс „Договори за енергийна ефективност”  
4. Доц. д-р. инж. Димитър Баев – курс „Енергиен мениджмънт в сгради”  
5. Д-р инж. Здравко Георгиев  - курс „Основни познания за енергийните одити” 

 
 


