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Този документ е създаден по проект: BG161P0003‐2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Клъстер 
иновационни  и  екологични  технологии  –  „Зелено  строителство  и  ВЕИ”. Документът е създаден с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за  съдържанието на документа се носи от „Клъстер иновационни и екологични технологии – „Зелено строителство и ВЕИ” и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

„Клъстер иновационни и екологични технологии – „Зелено строителство и ВЕИ” 
по договор за безвъзмездна финансова помощ № К‐02‐15/23.08.2012 г. 
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161P0003‐2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 

„Потребностите и предпоставките за създаването, 
разпространението и по-мащабното навлизане на 

„зелено” строителство и ВЕИ в устойчивата застроена 
градска среда. Готовността за развитие на този процес 

в България” 

 

ПРОГРАМА 

10:00 -10:30 Регистрация  

10:30 – 11:00 Откриване 

Представяне  на  „Клъстер  иновационни  и  екологични  технологии  – 
„Зелено строителство и ВЕИ”. 

Иван  Шаранков 

11:00 – 11:45 Потребностите и предпоставките за създаването, разпространението и по‐
мащабното  навлизане  на  „зелено”  строителство  и  ВЕИ  в  устойчивата 
застроена  градска  среда.  Готовността  за  развитие  на  този  процес  в 
България – част І 

арх. Йонка Маринова Стефанова 

11:45 – 12:15 Кафе пауза 

12:15 – 13:00 Потребностите и предпоставките за създаването, разпространението и по‐
мащабното  навлизане  на  „зелено”  строителство  и  ВЕИ  в  устойчивата 
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застроена  градска  среда.  Готовността  за  развитие  на  този  процес  в 
България – част ІІ 

арх. Йонка Маринова Стефанова 

13:00 – 14:00 Обедна пауза 
Организаторите са осигурили лек обяд за участниците 

14:00 – 14:30 Нови  стандарти  и  изисквания  за  пасивни  и/или  сгради  с  близко  до 
нулевото потребление.  

арх. Кристиян Миленов 

14:30 -15:30 Научените уроци от традиционната българска архитектура.  

арх. Кристиян Миленов 

15:30 – 16:00 Кафе Пауза 

16:00 – 16:45 Стандарти  за  устойчиво  строителство  –  BREEAM,  LEED,  BGDG  и  други  – 
изисквания, търсене и навлизане на българския пазар. 

инж. Владислава Георгиева 

16:45 – 17:30 Представяне  на  Национална  програма  за  енергийна  ефективност  на 
многофамилни жилищни сгради 

инж. Владислава Георгиева 

17:30 – 18:30 Дискусия, предложения и закриване 
 


