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Дълбокото обновяване: направено 
по-бързо, по-евтино и по-надеждно 
 
МИСИЯ НА ПРОЕКТА 

Справяне с неефективния сграден фонд чрез обновяване на съществуващи сгради 
чрез приложение на сглобяеми конструкции и оптимизиране на процесите в 
съответствие с изискванията на стандарта EnerPHit и принципите на пасивната къща. 

ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ 

 Преодоляване на основните бариерите пред дълбоките обновявания като 
високи разходи, сложност и време за изпълнение  

 Демонстриране на успешно изпълнени висококачествени дълбоки 
обновявания в реални проекти в цяла Европа 

ПРОЕКТЕН ПОДХОД 

 КОМБИНИРАНЕ на приложението на готови високоефективни компоненти с 
оптимизация на строителните процеси  

 ПОДКРЕПА за производителите на строителни компоненти за 
усъвършенстване на техните продукти за дълбоко обновяване  

 РАЗРАБОТВАНЕ на системи за сертифициране на цялостно сградно 
обновяване, както и на инструменти и ръководства за управление на 
процесите 

 ПРИЛАГАНЕ на опростени схеми за контрол на качеството в етапа на 
проектиране  

 РАЗРАБОТВАНЕ на бизнес модел за обслужване на едно гише за дълбоко 
обновяване чрез сътрудничество с местни изпълнители 

 ПОВИШАВАНЕ на пазарното търсенето чрез включване на заинтересованите 
страни и популяризирането на резултатите от проекта 

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ 

Подобряване на системи за обновяване | Предоставяне на техническо оборудване | 
Разработваене на договорни и тръжни документи | Насоки за дълбоко обновяване | 
Одобряване на проектантски решения | Разработване на системи за обновяване и 
сертифициране | Мониторинг на финансовия и технически успех | Създаване на 
мрежа от местни власти за сградите | Подпомагане на производителите при 
оптимизиране на компоненти 
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