М-во на енергетиката

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – МАРТ 2016 ГОДИНА
М. ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА
Курс 1:Национален дом на науката и техниката - София, ул. "Г.С.Раковски" № 108
Дата / час

9.00-12.40

12.01.2016
"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

13.01.2016
14.01.2016
"Основни познания
"Разработване на
за обследване за
планове за действие
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
ефективност"
директиви на ЕС.."

15.01.2016
"Отчитане
изпълнението на
плановете за
действие“

"Разработване на
"Договори за ЕЕ с
"Зелени
комуникационни
"Енергийни
гарантиран
обществени
13.20-17.00 стратегии и орг. на
стандарти"
резултат"
поръчки"
енерг. кампании
Курс 2: Национален дом на науката и техниката - София, ул. "Г.С.Раковски" №108
Дата / час
12.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
"Разработване на
"Основни познания
"Отчитане
планове за
"Енергиен
9.00-12.40
за обследване за
изпълнението на
действие в съотв.с
мениджмънт на
енергийна
плановете за
нац. з-во и
сгради"
ефективност"
действие“
директиви на ЕС"
"Разработване на
"Договори за ЕЕ с
комуникационни "Зелени обществени
"Енергийни
гарантиран
стратегии и орг.на
поръчки"
стандарти"
13.20-17.00
резултат"
енерг. кампании"
Курс 3: Витоша парк-хотел - София, ул. "ул. Росарио 1, (близо до Техническия университет)
Дата / час

20.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
"Основни познания
"Разработване на
"Отчитане
"Енергиен
за обследване за
планове за действие изпълнението на
мениджмънт на
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
плановете за
9.00-12.40
сгради"
ефективност"
директиви на ЕС.."
действие“
"Разработване на
"Договори за ЕЕ с
"Зелени
"Енергийни
комуникационни
гарантиран
обществени
стандарти"
стратегии и орг. на
13.20-17.00
резултат"
поръчки"
енерг. кампании"
Курс 4: Витоша парк-хотел - София, ул. "ул. Росарио 1, (близо до Техническия университет)
Дата / час
9.00-12.40

13.20-17.00

19.01.2016

19.01.2016
"Основни
познания за
обследване за
енергийна
ефективност "

20.01.2016
"Разработване на
планове за
действие в съотв.с
нац. з-во и
директиви на ЕС"

"Договори за ЕЕ с
гарантиран
резултат"

"Енергийни
стандарти"

21.01.2016

22.01.2016

"Отчитане
изпълнението на
плановете за
действие“

"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

"Разработване на
"Зелени обществени комуникационни
поръчки"
стратегии и орг. на
енерг. кампании"
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М-во на енергетиката

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – МАРТ 2016 ГОДИНА
М. ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

БЛАГОЕВГРАД
Дата / час

9.00-12.40

13.20-17.00

09.02.2016
"Енергиен
мениджмънт на
сгради"
"Енергийни
стандарти"

10.02.2016

11.02.2016

12.02.2016

"Основни познания
"Разработване на
"Отчитане
за обследване за
планове за действие изпълнението на
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
плановете за
ефективност"
директиви на ЕС"
действие“
"Договори за
"Разработване на
енергийна
комуникационни
"Зелени обществени
ефективност с
стратегии и орг. на
поръчки“
гарантиран
енерг. кампании"
резултат"

СТАРА ЗАГОРА
Дата / час

16.02.2016

9.00-12.40

"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

13.20-17.00

"Енергийни
стандарти"

17.02.2016

18.02.2016

19.02.2016

"Основни познания
"Разработване на
"Отчитане
за обследване за
планове за действие изпълнението на
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
плановете за
ефективност "
директиви на ЕС"
действие“
"Договори за
"Разработване на
енергийна
"Зелени обществени комуникационни
ефективност с
поръчки“
стратегии и орг. на
гарантиран
енерг. кампании"
резултат"

ПЛОВДИВ
Дата / час

23.02.2016

9.00-12.40

"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

13.20-17.00

"Енергийни
стандарти"

24.02.2016

25.02.2016

"Основни познания
"Разработване на
за обследване за
планове за действие
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
ефективност"
директиви на ЕС"
"Договори за
енергийна
ефективност с
гарантиран
резултат"

"Зелени обществени
поръчки"

26.02.2016
"Отчитане
изпълнението на
плановете за
действие“
"Разработване на
комуникационни
стратегии и орг. на
енерг. кампании"

BG04-04-05-18-05 Проект „Повишаване на административния капацитет на държавни и общински власти
при прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ НА ЕИП 2009-2014

М-во на енергетиката

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – МАРТ 2016 ГОДИНА
М.МАРТ 2016 ГОДИНА

ПЛЕВЕН
Дата / час

9.00-12.40

13.20-17.00

22.03.2016
"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

"Енергийни
стандарти"

23.03.2016

24.03.2016

"Основни познания
"Разработване на
за обследване за
планове за действие
енергийна
в съотв.с нац. з-во и
ефективност"
директиви на ЕС"
"Договори за
енергийна
ефективност с
гарантиран
резултат"

25.03.2016
"Отчитане
изпълнението на
плановете за
действие“

"Разработване на
"Зелени обществени комуникационни
поръчки“
стратегии и орг. на
енерг. кампании"

ВАРНА
Дата / час

9.00-12.40

13.20-17.00

29.03.2016
"Енергиен
мениджмънт на
сгради"

"Енергийни
стандарти"

30.03.2016

31.03.2016

"Разработване на
"Основни познания
планове за действие
за обследване за
в съотв.с нац. з-во и
ЕЕ"
директиви на ЕС"
"Договори за
енергийна
ефективност с
гарантиран
резултат"

"Зелени обществени
поръчки“

01.04.2016
"Отчитане
изпълнението на
плановете за
действие“
"Разработване на
комуникационни
стратегии и орг. на
енерг. кампании"

Забележка:
Точните места на провеждане на обученията през м. февруари и март 2016
година ще бъдат обявени допълнително, две седмици преди началото на
курсовете, на сайта на Софийска енергийна агенция СОФЕНА (www.
sofena.com).

BG04-04-05-18-05 Проект „Повишаване на административния капацитет на държавни и общински власти
при прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ НА ЕИП 2009-2014

