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СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕДИИТЕ ОТ ПРОЕКТ BUILD UP SKILLS ENERPRO
Селекция на подготвени от екипа на проекта материали на тема
„Професионални обучения по енергийна ефективност и ВЕИ в сградите”,
публикувани в специализирани медии
2014
Проектът BUILD UP Skills Ener Pro работи за нови програми в обучението на
строителите
Автор: Елица Илчева, в. Строител
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2014/09/Stroitel-6-37-s.pdf (p.9)
Проектите на КСБ заложиха на дълготрайни ефекти и устойчивост на резултатите
26.12.2014, Автор: Ана Пиринска, Мария Желева, експерти КСБ
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2014/12/Stroitel-6-52-s.pdf (p.12)
2015
Въведение в почти нулевоенергийната сграда. Учебен семинар за проектанти и
строители на пасивни сгради в Бургас
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-Bulletin%20January%202015.pdf
Първа работна среща по проекта – Train-to-NZEB на КСБ*
03.07.2015, Автор: Елица Илчева
http://vestnikstroitel.bg/news/111218_prva-rabotna-srescha-po-proekta-train-to-nzeb-na-ksb/

Train-to-NZEB: Новите европейски центрове за енергийна ефективност и ВЕИ в
сградитe*
Е-Бюлетин ЕкоЕнергия, юни-юли 2015
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20June-July%202015.pdf
Train-to-NZEB – най-новият проект на КСБ*
21.06.2015, Автор: Ана Пиринска, eксперт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/news/110629_train-to-nzeb-naj-noviyat-proekt-na-ksb/

Представители на КСБ преминаха едноседмично обучение в Дъблин
То се проведе в рамките на европейския проект Build UP Skills EnerPro
20.11.2015, Автор: Драгомир Цанев, ЕнЕфект
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2015/11/Site-7-47.pdf (p.9)
Енергийната ефективност – акцент в проектите на КСБ**
26.12.2015, Автор: Ана Пиринска, eксперт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/news/120664_energijnata-efektivnost-akcent-v-proektite-na-ksb/

2016
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Повече от 150 участници в семинар на ЕнЕфект на тема „Пасивни сгради“**
Е-бюлетин ЕкоЕнергия, deември 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20December%202016.pdf
Продължават обученията за строителни специалисти по проектите BUILD UP Skills
EnerPro и Train-to-NZEB**
Е-бюлетин ЕкоЕнергия, ноември 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20November%202016.pdf
Обучения по пасивни и почти нулево-енергийни сгради за строителни
специалисти **
Е-Бюлетин ЕкоЕнергия, октомври 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20October%202016.pdf
Започва магистърска програма "Енергийна ефективност" в УАСГ. ЕнЕфект ще води
редовен лекционен курс „Пасивни сгради”**
Е-Бюлетин ЕкоЕнергия, юли-август 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20July-August%202016.pdf
Енергийната ефективност е най-евтиният, чист и устойчив източник на енергия**
Е-Бюлетин ЕкоЕнергия, юни 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20June%202016.pdf
Изграждане на знания и умения в подкрепа на дълбокото енергийно обновяване
на сградния фонд. Съвместен семинар на проектите Train-to-NZEB и BUILD UPON*
Е-Бюлетин на ЕкоЕнергия, май 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20May%202016.pdf
Обучения за преподаватели по проект BUILD UP Skills EnerPro
Е-Бюлетин ЕкоЕнергия, януари 2016
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/E-bulletin%20January%202016.pdf
Енергийната ефективност през погледа на различни целеви групи**
10.06.2016, Автор: Ана Пиринска, eксперт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2016/06/8-24.pdf (p.16)
Новите европейски центрове за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите**
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2012-4/energyefficiency/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_04174.html
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Обучителни курсове за инсталатори на съоръжения от ВЕИ
Те ще се проведат по проект BUS Enerpro, в който КСБ е партньор
26.08.2016, Автор: Ана Пиринска, експерт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2016/08/G8_br35-mini-jpg.pdf (p. 31)
КСБ организира обучителни курсове
Квалификационни курсове за ВЕИ специалисти
21.10.2016, Автор: Ана Пиринска, експерт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2016/10/8-43-NEW.pdf (p.12)
Енергийна ефективност – акцент в проектите на КСБ **
Пасивна сграда – да направиш повече с по-малко
25.12.2016, Автори: Ана Пиринска, експерт КСБ и Драгомир Цанев, ЕнЕфект
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2015/12/7-52.pdf (p.20)
2017
Продължават обученията за строителни специалисти по проектите Bulid Up Skills
EnerPro и Train-to-NZEB **
27.01.2017, Автори: Борислав Брайков, началник- отдел КСБ, Мартина Кръстева,
експерт КСБ, Драгомир Цанев, зам.- директор, ЕнЕфект
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2017/01/9-04.pdf (p. 12)
BUILD UP Skills Ener Pro: Обучения по ЕЕ и ВЕИ
3.03.2017, Автори: Д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект и Ана Пиринска, експерт КСБ
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2017/03/9-09-s.pdf (p.10-11)
Международни конференции и изложения за енергийна ефективност и ВЕИ,
Smart Cities и Save the Planet **
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/Publication%20March%202017.pdf
Обявиха резултатите от проекта BUILD UP Skills EnerPro
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/20171/events/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-build-up-skillsenerpro_04537.html

Забележка:
* Съобщения, в които водещ е проект Train-to-NZEB.
** Съобщения, съвместно изработени с проект Train-to-NZEB.
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