
 

 

 

П Р О Т О К О ЛП Р О Т О К О ЛП Р О Т О К О ЛП Р О Т О К О Л    

От заседанието на Управителния комитет на проекта “Изграждане на знания и 
умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради”, 
финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН за 
развитие (ПРООН), проведено на 11 март 2008, конферентната зала в офиса на 
Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, бул. “Христо Смирненски” 1, София     

    

ЧленовеЧленовеЧленовеЧленове: : : :     

От ПРООН:  

Карстен ГЕРМЕР, програмен директор, Павел ГОСПОДИНОВ, мениджър “IT проекти” 
и Невена АЛЕКСИЕВА, програмен специалист; 

От Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ):  

Виолета АНГЕЛИЕВА, директор на дирекция “Технически правила и норми”, Белин 
МОЛЛОВ, съветник на министъра; 

От Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ): 

Проф. Д-р инж. Димитър НАЗЪРСКИ, ръководител катедра “Строителни материали и 
изолации”, арх. Павел ПОПОВ, катедра “История и теория на архитектурата” 

От Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект:  

Д-р арх. Здравко ГЕНЧЕВ, национален директор на проекта и изпълнителен директор 
на ЕнЕфект; инж. Петър КАМБУРОВ, заместник-директор на ЕнЕфект; Вяра МАНЕВА, 
ръководител на проекта; Зоя ГЮРОВА, програмен координатор и главен секретар на 
ЕнеЕфект; Десислава БОРИСОВА, програмен координатор и ръководител 
“Информационно обслужване” в ЕнЕфект; Петър ТОДОРОВ, програмен координатор 
и бизнес-мениджър на ЕнЕфект и Павел МАНЧЕВ, програмен координатор и 
мениджър на “ЕнЕфект-Консулт” ЕООД  

    

    

    

    

IIII. . . . ОткриванеОткриванеОткриванеОткриване    

Карстен ГЕРМЕР откри заседанието, благодари на членовете за участието им в 
заседанието и изказа удовлетворение от увеличения брой членове на Управителния комитет, 
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което според него е положителен сигнал за развитието на сътрудничеството по проекта. След 
това К. ГЕРМЕР изтъкна важността на проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване 
на енергийната ефективност в частни и обществени сгради” за ПРООН, както и значимостта на 
осъществените до момента дейности. Като заключение той отбеляза, че в оставащото време до 
края на проекта предстои да се направят и други важни стъпки до неговото успешно 
приключване. 

След това арх. ГЕНЧЕВ представи темата на срещата, участниците в нея, както и 
ръководителите на отделните компоненти в проекта и даде думата на зам.-директора на 
ЕнЕфект инж. Петър КАМБУРОВ да представи отчета.  

    

IIIIIIII. Представяне на проекта и дискусия. Представяне на проекта и дискусия. Представяне на проекта и дискусия. Представяне на проекта и дискусия    

Представянето на изпълнението на проекта за периода от неговото начало през юни 
2006 г. до февруари 2008 г. бе направено от заместник-директора на ЕнЕфект – инж. Петър 
КАМБУРОВ. Накратко бяха представени основните постижения на проекта в петте компонента, 
както и плана за работа до края на 2008 г. Подчертани бяха основните акценти във всеки от 
петте компонента на проекта, както следва: 

 

По Компонент 1: “Повишаване на знанията и уменията на местните архитекти и 
инженери да съблюдават енергийна ефективност при проектирането на сгради” – 
три основни направления: 

(а) Виртуален учебен център, създаден със съдействието на партньори от УАСГ и 
други университети в България;  

(б) Учебни пособия и програми за обучения на различни целеви групи – по 
направленията общинско енергийно планиране и енергийна ефективност в сградите; 

(в) Обучение - проведени обучения на различните целеви групи - по общинско 
енергийно планиране (ОЕП) и за общинските консултанти по енергийна ефективност; 

(г) Пилотни проекти – за общински, жилищни, хотелски и производствени (за МСП) 
сгради – във връзка с компоненти 2, 3 и 4. 

 

Компонент 2: “Създаване на устойчиво търсене на инвестиции в областта на 
енергийната ефективност в обществените сгради” – три основни направления 

(а) Актуализирана методика по общинско енергийно планиране (ОЕП) – в рамките на 
настоящия проект и на проекта МОДЕЛ но Европейската комисия, където ЕнЕфект има водеща 
роля в разработването на европейска рамкова методика по ОЕП;  

(б) Пилотни общински енергийни програми, от които се извличат инвестиционни 
пакети от проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС; 

(в) Обучение по ОЕП – по настоящия проект и по проекта МОДЕЛ (във връзка с 
компонент 1).  
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Компонент 3: “Създаване на устойчиво търсене на инвестиции в областта на 
енергийната ефективност в сградите от жилищния сектор” 

(а) Общинските информационни бюра по енергийна ефективност, предназначени да 
подпомагат домакинствата при обновяване на жилищните сгради, като ги насочват към 
оптимални финансови и технически решения; 

(б) Принос към Националната програма за обновяване на жилищните фондове - 
Наръчник за финансиране на енергийноефективни мерки за жилищните сгради, който е широко 
достъпен на страницата на проекта и на страницата на ЕнЕфект в Интернет и проучване на 
състоянието на жилищните сградни фондове и на изпълнението на Националната програма (в 
процес на разработване); предложение за пренасочване на част от усилията по този компонент 
за разработване на каталог от технически решения и мерки за енергийна ефективност; 

(в) Пилотни проекти - сътрудничеството с демонстрационния проект на МРРБ и 
ПРООН “Обновен дом”, което е главно насочено към подпомагане на работата на Националната 
програма за обновяване на жилищните сгради в България.  

 

Компонент 4: “Създаване на устойчиво търсене на инвестиции в областта на 
енергийната ефективност в сградите от частния сектор в областта на услугите – 
хотели и малки и средни предприятия (МСП) 

(а) Информационни кампании и техническа помощ - осъществени и продължаващи 
информационни кампании, енергийни обследвания, срещи и консултации за частни хотелиери и 
техни асоциации; оказана техническа помощ при проектиране и при финансиране на проекти; 

(б) Пилотни проекти - осъществени и предстоящи пилотни проекти; подписано е 
споразумение за разработване на проект за енергийноефективно ваканционно селище, при 
който ще се използва интегриран метод на проектиране на цялата сграда от всички участници; 

(в) Проучване на сектора на хотелите - предложение за пренасочване на част от 
усилията по този компонент за разработване на каталог от технически решения и мерки за 
енергийна ефективност (подобно на този за жилищни сгради). 

 

Компонент 5: “Повишаване на капацитета на местните консултанти за активно 
навлизане в пазара на услуги за енергийна ефективност”   

(а) Техническа помощ за консултантските фирми – чрез обучение и предоставяне на 
успешни практики; 

(б) Виртуален пазар на услуги по енергийна ефективност в следните тематични 
области – многоетажни (многофамилни) жилищни и хотелски сгради. 
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В хода на представянето на изпълнението на проекта от инж. Петър КАМБУРОВ бяха 
направени допълнения и коментари от изпълнителния директор арх. Здравко Генчев. Задавани 
бяха въпроси от членовете на УК и бяха правени частични коментари по отделни въпроси.  

След представянето бе проведена дискусия по доклада, която по реда на 
повдигнатите въпроси може да се обобщи както следва: 

 

По компонент 3 

Здравко ГенчевЗдравко ГенчевЗдравко ГенчевЗдравко Генчев обясни, че по отношение на пилотните проекти ще се изготвят по 3 
вариантни предложения за реконструкция на многофамилните жилищни сгради. Първият 
вариант ще се изготвя на основата на действащата в страната нормативна база, вторият – на 
основата на нормативната база на напреднали европейски страни и третият – на основата на 
прогнозираната бъдеща нормативна основа за 2015-2020 г. (пасивни сгради). Първоначално 
подобни вариантни предложения ще се разработят за жилищната секция на блок 17 в кв. 
“Запад” в Благоевград. За да се осигури устойчивост на резултатите на проекта, изпълнителната 
агенция предлага част от усилията по разработване на пилотни проекти за енергийноефективно 
обновяване на  жилищни сгради да се пренасочат към разработването на каталог с примерни 
технически детайли, решения и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
предназначен за проектантите и собствениците на многофамилните жилищни сгради. Подобен 
каталог може да служи като незаменимо пособие по време на изпълнението на Националната 
програма за обновяване на жилищните сгради в България. Отбелязана бе също необходимостта 
от архитектурни намеси при енергийното обновяване на жилищните сгради. На това в 
настоящия проект се обръща особено внимание, тъй като наблюденията върху практиката 
показват, че този вид намеси силно се подценяват, както се подценяват и организационните или 
управленческите мерки за повишаване на енергийната ефективност. Стремежът би трябвало да 
бъде в енергийните обследвания да се обхванат всички възможни мерки. 

Проф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИ информира, че вече е имал възможността да участва в 
проектирането на две пасивни еднофамилни къщи на частни инвеститори. Той подкрепи 
предложението на изпълнителната агенция за разработване на каталога, като предложи същият 
да се заложи и в учебните програми на студентите. Главният адресат на подобен каталог според 
проф. НАЗЪРСКИ би трябвало да са проектантите. Той подчерта също важността на използването 
на ВЕИ при обновяването на жилищните сгради и изтъкна ролята, която подобен каталог може 
да играе в това отношение. Отбелязана бе също важността на техническите обследвания, 
особено на конструкциите и техническите системи в сградите преди да се пристъпи към 
реконструкция. Необходимостта от архитектурна намеса при енергийното саниране на 
съществуващите сгради би трябвало да се насърчава във всички случаи, в които това е 
възможно.  

Белин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВ сподели, че ако е имало до момента подобно пособие, то би било от 
голяма полза при изготвянето на добри проектни предложения към структурните фондове, както 
и при оценяването им. Един подходящ каталог може да служи както като ръководство за тези, 
които подготвят проекти, така и оценителите им. За съжаление, много от колегите архитекти 
нямат ясна представа как да разработват проекти в областта на енергийната ефективност.  
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Павел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВ допълни, че често се наблюдава преоразмеряване на отделни мерки 
поради недостатъчна компетентност, което довежда до преразход на материали и финансови 
средства.  

Павел ПОПОВПавел ПОПОВПавел ПОПОВПавел ПОПОВ отбеляза, че в момента в България има 3 действащи архитектурни 
факултета – в УАСГ, в Свободния университет във Варна и във Висшето военно училище “Т. 
Каблешков”, един частично функционира в Нов български университет в София и се очаква да 
се сформира един нов в Европейския университет в Перник. При изготвяне на дипломни работи 
се изготвят и поне по 2 задания за курсови и дипломни проекти, в които за съжаление не се 
предписват никакви мерки за енергийна ефективност. Полезно ще е при съставянето на тези 
задания да се включват специфични изисквания за енергийна ефективност, като по този начин 
се съдейства за придобиване на знания при прилагане на архитектурно-строителни мерки в 
процеса на проектирането. Арх. ПОПОВ потвърди необходимостта да се съблюдават по-високите 
европейски норми, а не действащите в момента норми у нас. Необходимо е също темата за 
енергийната ефективност непрекъснато да присъства в медиите, за да въздейства на най-широк 
кръг от хора. Той подчерта, че нормите са еднакво важна тема както за новите, така и за 
съществуващите сгради.  

Виолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВА отбеляза необходимостта от диференциран подход към новите и 
съществуващите сгради. Тя отбеляза също ползата от мерки, свързани с управлението и 
стопанисването на сградните фондове през целия им жизнен цикъл.  

В заключение всички участници в УК на проекта се съгласиха, че един каталог с 
типични технически решения енергоспестяващи мерки и технически детайли би се превърнал в 
изключително полезно пособие при обновяването на жилищните сградни фондове.  

 

По компонент 4 

Павел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВПавел МАНЧЕВ информира за резултатите от проучване на хотелския сектор, 
извършено в рамките на проекта във връзка с настъпилите промени от първоначалните 
разговори по създаването на този проект 2000 г. до момента. Той запозна членовете на УК с 
основните изводи от направения анализ. Отбелязано бе, че преобладаващата част от 
инвеститорите на хотели използват свои проектантски бюра, с които е твърде трудно да се 
установи взаимодействие. Ограниченията на авторското право и острата конкурентна среда в 
проектантския сектор правят проектантите архитекти твърде въздържани при сътрудничество с 
външни консултанти. Съществена трудност представлява нарастващият дял на апартаментните 
хотелски сгради, които се изграждат за бързо разпродавате. При тях интересът на инвеститорите 
към начално оскъпяване за сметка на намаляване на експлоатационните разходи почти винаги 
отсъства. Фактът, че значителен дял от хотелите са нови или обновени след наскоро проведена 
приватизация също намалява възможностите за иницииране на енергоефективни проекти. 
Липсата на финансиране за хотелския сектор по линия на структурните фондове на ЕС е 
допълнителна пречка в това отношение. Наскоро възникна ново ограничение на 
инвеститорския интерес по отношение на енергийната ефективност на хотелите – отмяната на 
стимулите за придобити клас А и Б за енергийна ефективност по силата на Закона за енергийна 
ефективност и променената данъчна политика на общините във връзка със същия Закон. Павел 
МАНЧЕВ сравни три възможни направления за продължаване на работата по проекта: 
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- засилване на маркетинга и увеличаване на броя на пилотните проекти; 

- пренасочване на част от усилията към разработване на каталог, подобен на този за 
жилищните сгради; 

- съчетание между първото и второто направление. 

Той сподели изводите на проучването, че третият подход е най-изгоден по 
отношение на постигането на целите на проекта и отговарянето на установените индикатори за 
успех. Този подход ще осигури и много по-широко въздействие на проекта върху сектра и 
значително по-голяма устойчивост на неговите резултати и продукти.  

Проф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИПроф. Димитър НАЗЪРСКИ потвърди изводите в анализа на изпълнителната агенция 
и изтъкна, че положението в сектора е твърде сложно. В повечето от случаите инвеститорите не 
съвпадат със собствениците и/или стопаните на сградите. При проектирането инвеститорите 
често оказват натиск върху проектантите и строителите за намаляване на цената на 
проектирането и строителството. Ефект по отношение на енергийната ефективност може да се 
постигне само, ако усилията се насочат към собствениците и/или стопаните на хотелите. Друга 
съществена трудност предизвиква сезонният характер на използването на сградите в хотелския 
сектор. Ето защо, проф. НАЗЪРСКИ напълно подкрепи създаването на каталог и за хотелските 
сгради, като средство за повишаване на енергийната ефективност за по-широк кръг от 
хотелиери и/или проектанти. 

Белин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВ подчерта, че не би трябвало да се очаква финансиране за хотелския 
сектор от структурните фондове на ЕС, освен за обекти на селския туризъм. Това се дължи на 
пренасищането с хотели, особено в големите курортни центрове. Би било полезно да се обмисли 
възможността в нормативните документи да се въведе условие за задължителност на прилагане 
на мерки за енергийна ефективност, когато се издават разрешения за строителство и когато 
обектите се въвеждат в експлоатация. Според проучвания на Комитета по миграцията към ЕК на 
територията на сегашна България след години се очаква да се заселят около 18 млн. души, което 
неминуемо ще породи проблеми с новото строителство, в т.ч. и на хотели.  

Виолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВАВиолета АНГЕЛИЕВА информира, че в момента се обсъжда нова промяна на Закона 
за енергийна ефективност, според която сградите, построени след 2005 г. да имат право да 
ползват данъчни облекчения. 

 

По компонент 5: 

Здравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВ представи същността и функциите на Виртуалния пазар на услуги за 
енергийна ефективност като инструмент за повишаване на капацитета на местите консултанти и 
проектанти по енергийна ефективност. До края на 2008 г. се очакват първите видими резултати 
по този компонент, които са в две основни направления - работна версия на двата каталога (за 
жилищни и хотелски сгради) и обработен комплект от успешни практики, публикуван в Интернет. 
Той представи и подвижната изложба на успешни практики, частично показана по време на 
заседанието на УК.  

Белин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВ подкрепи идеята за публикуване на успешни практики, които да се 
включат и в каталозите. Той допълни също, че устойчивостта на сградата зависи и от 
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планираното поддържане и съответно от финансирането на поддръжката, като подкрепи своето 
мнение с примери от подадените проектни предложения към структурните фондове, в които 
липсва информация за поддръжката и за финансирането. Арх. МОЛЛОВ отбеляза, че акцентът на 
дейността трябва се постави върху откриването на интереса на инвеститора към мерките за 
енергийна ефективност. 

Виолета АНГЕЛИЕВА Виолета АНГЕЛИЕВА Виолета АНГЕЛИЕВА Виолета АНГЕЛИЕВА очаква да не се подценяват изискванията към качествата на 
материалите, които се предлагат за проектиране и изграждане на ново строителство или при 
реконструкция на съществуващи сгради и обърна внимание на термина “проектен 
икономически обоснован експлоатационен срок за строежа”, който се основава на 
разбирането за стойността на сградата в рамките на целия й жизнен цикъл.  

Петър КАМБУРОВПетър КАМБУРОВПетър КАМБУРОВПетър КАМБУРОВ отново подкрепи подхода на интегрираното проектиране и 
използването на жизнения цикъл на сградата като мярка за нейната оценка. Той изрази 
неудовлетворението си от факта, че често в съвременното проектиране се пропуска частта 
“автоматизация”, която е много необходима при съвременните интелигентни сгради с 
разнообразни и сложни технически системи и съоръжения. Изказано бе пожеланието да се 
възприеме чуждестранната практика за разработването и използването на “Building 
Management System”. Отбелязана бе също и важността на архитектурното и градоустройственото 
решение, като бе подчертано, че според американски източници само от правилно подбраната 
ориентация на сградата може да се пестят 10-15% от разходите на енергия. Той отбеляза също, 
че в проектите не се изискват подробни спецификации на материалите и изделията, което е 
съществена предпоставка за нискокачествено или недобросъвестно изпълнение.  

Павел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВ подкрепи изказаните становища, че е необходимо да се търсят 
начини за привличане на интереса на инвеститорите към енергийната ефективност.  

 

След приключването на дискусията по отделните компоненти на проекта арх. ГЕНЧЕВ 
представи намеренията за следващата среща на Управителния съвет, която се очаква да се 
проведе през юли т.г., непосредствено преди независимата междинна оценка на проекта.  

Здравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВЗдравко ГЕНЧЕВ информира УК за предстоящото напускане на Карстен ГЕРМЕР и му 
благодари за цялостната подкрепа, която е оказал на проекта за времето, през което е бил 
отговорен за него, като му пожела здраве и успехи и изказа общото мнение, че неговото 
присъствие ще ни липсва. В заключение той представи на вниманието на членовете на УК 
стратегията за използване на чуждестранни консултанти до края на проекта в три области: 

- енергийна ефективност в сградите, където за консултант е избран проф. Джеймс 
Оуен Луис (Ирландия); 

- общинско енергийно планиране, където консултантът предстои да бъде избран и  

- пилотни проекти – консултантът също предстои да бъде избран. 

Белин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВБелин МОЛЛОВ изрази силен интерес за участие в предстоящия семинар с 
чуждестранния консултант по енергийна ефективност в сградите. Той сподели също пожеланието 
си за по-тясно сътрудничество с другия проект на ГЕФ/ПРООН “Конвенциите от Рио”, което би 
било от полза и за двата проекта.  
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Карстен ГЕРМЕРКарстен ГЕРМЕРКарстен ГЕРМЕРКарстен ГЕРМЕР се съгласи че координацията между проектите винаги е полезна и 
насочи вниманието към възможностите резултатите от тези проекти да се съчетаят, допълнят 
взаимно и представят на обществеността. След това той представи Павел ГОСПОДИНОВ, който 
ще наблюдава за проекта от страна на ПРООН след неговото напускане в края на май и Невена 
АЛЕКСИЕВА, която ще поеме дейността на Дени ДАСКАЛОВА по отношение на финансовите 
въпроси. Той информира също, че в момента в офиса на ПРООН се извършват структурни 
промени, с които ЕнЕфект ще бъде своевременно запознаван. Карстен ГЕРМЕР отбеляза 
важността на независимата междинна оценка на проекта. Тя ще се осъществи през август от 
независими консултанти (международен и местен), които ще оценят хода на развитието на 
проекта и ще дадат своите препоръки за развитието му до края на периода. Ако при оценката се 
прецени, че са целесъобразни известни промени в резултатите от проекта, този момент ще е 
подходящ за извършването им. Той изрази задоволство от хода на заседанието на УК и от 
проведената полезна дискусия. Същевременно, не бива да се подценяват онези задачи и 
резултати, които в момента представляват проблем и изискват допълнителни усилия. Той 
информира, че предстои среща между него и ръководството на проекта, на която очаква да се 
изготви съгласуван план за постигането на планираните резултати от проекта. Това той смята за 
най-важната задача в настоящия момент от изпълнението на проекта. Същевременно, като 
изхожда от факта, че екипът който управлява проекта, е много добър и работи отговорно, 
Карстен Гермер изказа увереност, че целите на проекта ще бъдат постигнати. Като заключение, 
той допълни че както всички досегашни срещи по проекта, така и днешната е била изключително 
полезна и конструктивна. 

Павел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВПавел ГОСПОДИНОВ отбеляза, че според него при всички проекти основен проблем 
се явява недостатъчната дейност по отношение на публичността на дейностите по тях. 
Обществеността не с осведомява достатъчно и по подходящ начин. Същевременно той изрази 
готовност да подпомага проекта след напускането на Карстен ГЕРМЕР и очерта някои насоки, в 
които досегашната му работа по проекта на ПРООН може да се окаже полезна за настоящия 
проект.        

Срещата приключи, след като Здравко ГЕНЧЕВ благодари на всички участници за 
полезната дискусия и пожела конструктивния дух да продължи при всяко следващо събиране на 
Управителния комитет на проекта.  

В резултат на проведената дискусия Управителният комитет на проекта “Изграждане 
на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради”, 
финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН за развитие (ПРООН) 
се обедини около следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я :Р Е Ш Е Н И Я :Р Е Ш Е Н И Я :Р Е Ш Е Н И Я :     

    

1. Потвърждава уточнените през 2007 г. очаквани резултати от проекта по 
отделните му компоненти и приема представения от изпълнителната агенция на проекта ЕнЕфект 
Обобщен отчет за неговото изпълнение за периода от юни 2006 г. до февруари 2008 г. и 
описаните в същия задачи до края на 2008 г.  
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2. Приема изводите от анализите на състоянието на жилищния сектор и на 
условията за изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищните фондове, 
както и на състоянието на хотелския сектор и на потенциалния интерес към повишаването на 
енергийната ефективност на хотелските сгради, извършени в рамките на проекта.  

3. Приема предложенията от изпълнителната агенция за пренасочване на част от 
дейностите по пилотните проекти по компоненти 3 и 4 към разработването на каталози на 
типични енергийноефективни мерки, технически решения и детайли, предназначени за 
проектанти и собственици / стопани на сгради.  

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:ПРОТОКОЛИРАЛ:ПРОТОКОЛИРАЛ:ПРОТОКОЛИРАЛ:        

 Вяра МАНЕВА 

 

 

София, 12 март 2008 г. 

 


