
МОБИЛНАТА

„ПАСИВНА

КЪ
ЩА

“

ТР
ЪГ
ВА

      ПЪТ

НА

София

Пазарджик

Смолян

Пловдив

Габрово

Русе

Бургас

Tози проект е получил финансиране от програмата за изследвания 
и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно 
Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 892378

Координатор: Партньори:

The nZEB Roadshow



Проектът nZEB Roadshow по програма „Хоризонт 2020” на ЕС (www.nzebroadshow.eu, www.facebook.com/nzebroad-
show) има за цел да стимулира търсенето на квалифицирани строителни специалисти чрез насърчаване на пазарното 
търсене на качествени почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС). За тази цел през 2021 и 2022 ще бъдат организирани 
не по-малко от 25 СЪБИТИЯ (Дни на нулево-енергийните сгради) в БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ И 
РУМЪНИЯ, включващи строителни изложения, кариерно ориентиране, обучителни курсове, конференции и семинари, 
медийни събития, демонстрации на живо, игри за деца и възрастни и много забавления, свързани с енергийната 
ефективност на сградите. Събитията в България са планирани за градовете Пазарджик и Пловдив, Бургас, Габрово, 
Смолян, Русе и София (2), като първото от тях ще се проведе в началото на м. септември 2021 г. в Професионална 
гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик и пасивна сграда на Оберон Концептбау в с. Марково, Пловдив. 
Координатор на проекта е Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект (www.eneffect.bg), а в изпълнението участва и 
Камарата на строителите в България (www.ksb.bg).

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е най-старата неправителствена организация в България, работеща по 
проблемите на УСТОЙЧИВОТО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ, с над 30-ГОДИШНА ИСТОРИЯ. ЕнЕфект е мажоритарен 
собственик на две самостоятелни юридически лица, лицензирани да извършват енергийни обследвания и 
интегрирано инвестиционно проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради. От над 25 години организацията е 
секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и участва в управлението на Фонда за 
енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ). 
ЕнЕфект е и най-активната българска организация по научно-изследователската програма на ЕС „Хоризонт 2020“, с 
25 ПРОЕКТА, УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ В ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ. Сред тях са „BUILD UP Skills EnerPro“, “Train-
to-nZEB”, „Fit-to-nZEB“ и „CraftEdu“, в рамките на които в сътрудничество с професионални гимназии и университети 
са разработени редица учебни програми и помагала в областта на нулево-енергийните сгради. ЕнЕфект работи в тясно 
сътрудничество с институт Пасивна къща – Дармщат, Германия, като по негови лицензирани програми са обучени 
са над 100 преподаватели и 1000 строителни специалисти. Дейностите в тази посока ще продължат и по време на 
Дните на нулево-енергийните сгради в България. 

ПРОЕКТЪТ

ЕНЕФЕКТ



Дните на пасивните сгради ще бъдат проведени с помощта на мобилно демонстрационно оборудване, което в 
България ще бъде съсредоточено в МОБИЛНА КЪЩА, проектирана и построена според стандарта „Пасивна къща“. 
Тя ще бъде в центъра на всички събития, като около нея ще бъдат разположени щандовете на изложителите и ще 
бъдат провеждани разнообразни демонстрации и игри. Караваната ще представя всички принципи на пасивната 
сграда, като посетителите ще могат да влизат, да разглеждат различните компоненти и измервания на параметрите 
на енергопотреблението и микроклимата в реално време, да се запознават с информационни материали и да бъдат 
консултирани по собствени проекти.

СЪБИТИЯТА

ПАСИВНА КЪЩА



Град: Пазарджик
Локация: Професионална гимназия по строителство и архитектура град Пазарджик (ПГСА), ул. „Кочо Честименски“ 33
Кога: 2-4 септември 2021 г.
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ПРОГРАМАТА

2 СЕПТЕМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК

ОТКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО
10:00 – 12:30  СЕРТИФИЦИРАН СТРОИТЕЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
  Учебен семинар за строителни специалисти (I част)
12:30 – 13:30  РЕГИСТРАЦИЯ И ОБЯД
13:30 –15:00   (Зала 2/пленарна) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ:  
  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ, ТЕНДЕНЦИИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
  Кръгла маса с участието на представители на МОН, професионални гимназии, представители на б 
  раншови организации, строителни фирми и доставчици на материали и оборудване
  Водещ: Драгомир Цанев, ЕнЕфект
13:30 - 15:00  СЕРТИФИЦИРАН СТРОИТЕЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
  Учебен семинар за строителни специалисти (II част)
15:00 – 15:30 КАФЕ ПАУЗА
15:30 – 18:00  По пътя към почти нулево-енергийните сгради: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОЕКТИРАНЕТО  
  И СТРОИТЕЛСТВОТО
  Учебен семинар за проектанти (I част – Основни принципи на ПНЕС)
 
 

ДНИ НА ПОЧТИ НУЛЕВО-ЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА
ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ, 2-4 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. 

ПО ПЪТЯ КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙИТЕ СГРАДИ (ПНЕС): ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТИРАНЕТО 
И СТРОИТЕЛСТВОТО

2-4 септември 2021 г., Професионална гимназия по строителство и архитектура - Пазарджик 

Предварителна програма



ПРОГРАМАТА
3 СЕПТЕМВРИ, ПЕТЪК

10:00 – 17:30  НОВИ СТРОИТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
10:00 – 12:30  СЕРТИФИЦИРАН СТРОИТЕЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
Учебен семинар за строителни специалисти (III част)
12:30 – 13:30  ОБЯД
13:30 – 15:00  По пътя към почти нулево-енергийните сгради:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Учебен семинар за проектанти (II част – Сградна обвивка)
15:00 – 15:30  КАФЕ ПАУЗА
15:30 – 17:00  По пътя към почти нулево-енергийните сгради:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Учебен семинар за проектанти (III част – Сградни системи)

4 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА

10:00 – 12:00   (Пловдив) УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ: ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАСИВНА СГРАДА В С. МАРКОВО,  
  ПЛОВДИВ (до 12 участника, с предварителна регистрация)
  Инж. Николай Ставрев, Оберон Концептбау  
10:00 – 13:00  (Пазарджик) ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ И ТЕРМОГРАФИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛНАТА ПРАКТИКА
  Представяне и демонстрация
10:00 – 13:00 СЛЪНЦЕ, ВЯТЪР И ВОДА – ТОВА Е НАШАТА ЗЕМЯ!
  Представяния и игри за деца, демонстрации на ВЕИ инсталации 
  Водещи: Ралица Йорданова, Теодора Станишева
10:00 – 13:00 ДЕМОНСТРАЦИИ НА ФИРМИ



НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ:
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ:
Посетителите могат да се запознаят с на място с най-новите строителни материали, изделия и технологии, подходящи 
за прилагане при изграждането на почти нулевонерегийни сгради

УСПОРЕДНИ ДЕМОНСТРАЦИИ: 
ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ И ТЕРМОГРАФИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛНАТА ПРАКТИКА 
Представяне и демонстрация
СЛЪНЦЕ, ВЯТЪР И ВОДА – ТОВА Е НАШАТА ЗЕМЯ!
Представяния и игри за деца, демонстрации на ВЕИ инсталации 
…

ОБУЧЕНИЯ: 
По пътя към почти нулево-енергийните сгради:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
На 2-3 септември ще се проведе специализиран учебен семинар за проектанти за запознаване с основните принципи 
на ПНЕС и свързаните с тях строителни и практики, като ще се представят успешни реализации в България. Лекциите 
във втория ден на събитието ще се водят от представители на доставчици на строителни материали, компоненти 
и технологии, които ще представят най-новите си продукти. Включването в семинара е безплатно, изисква 
предварителна регистрация и завършва със сертификат за участие. 

СЕРТИФИЦИРАН СТРОИТЕЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
Хибридно обучение, което включва самостоятелна подготовка чрез специално създадена онлайн платформа в 
рамките на месец август и съкратено присъствено обучение на 2-3 септември в специализираните кабинети на ПГСА-
Пазарджик. Програмата на обучението покрива всички елементи от курса за Сертифициран строителен специалист 
за пасивни сгради на Институт „Пасивна къща“ – Дармщат, Германия. Включването в семинара е безплатно, изисква 
предварителна регистрация и завършва със сертификат за участие. При желание на участниците, може да бъде 
организиран изпит за официално придобиване на едноименния сертификат на германския институт, който се заплаща 
според официалната тарифа към съответния момент (приблизително 150 евро).

ПРОГРАМАТА


