
 

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
 

София 1164, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5   
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236; +359 886 386 192 
bais.bg@gmail.com; www.bais.bg 

П О К А Н А 

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви 
покани да вземете участие в: 

Обучителен курс по работа с  

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ 

КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ /ЕЕООКС/ 

Тема на курса: 

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕЕООКС – СРЕДСТВО ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И 
КОНТРОЛА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 
 

Организира се с любезното съдействие на Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране  

 
Цели на обучението: 
 

 Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, 
нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения. 

 Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на 
ограждащите конструкции на сгради”. 

 Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по 
енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.  

 
Съдържание на обучението: 
 

 Енергийна ефективност, значение, нормативна база. 
 Елементи на енергийната ефективност. 
 Проект по част ЕЕ и отразяването на неговите заключения в проекта за 

изграждане на енергийно ефективна ограждаща конструкция на сградите.  
 Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, 

изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на 
ограждащата конструкция. 

 Подземни части и цокъл на сградите: 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени: 
- изисквания към проектите; 

 



 

 

- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Обновяване на покривите на съществуващите сгради: 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Изисквания към противопожарната защита: 
- нормативна база; 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- проверка и приемане на извършените работи. 

 
 
Курсът ще се проведе както следва: 
 
9 ноември 2017 г. от 13.30 ч. – гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бул. "Освобождение" № 32, 
ет. 4, зала на КИИП 
 
 
Такса участие: 60 лв. с ДДС 
 
Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 22 октомври 2017, като попълните 
следната електронна форма: 
 
 
Регистрационна форма 
 
 

Обучението се осъществява с подкрепата на: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bais.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%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/

