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ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЕНЕРГИЯТА (ЧРАУЕ) 



 

  

ЗА ПРОЕКТА 
 

Проект ABRACADABRA се фокусират върху същественото намаляване на 

времето за възвращаемост от интервенциите, укрепване увереността на 

ключовите инвеститорите, повишаване на качеството и привлекателността на 

съществуващия сграден фонд, както и активиране на пазара за постигане на 

почти нулево потребление на енергия. 

 

Създаването на допълнени “надграждания” при саниране, доизграждане и 

ремонт, интегрирани с възобновяеми енергийни източници цели намаляване на 

първоначалната инвестиция, разпределена за „по-задълбочено” обновяване на 

съществуващата сграда и за създаване на модернизирана синергия между 

старо и ново. 

 

Стратегията на ABRACADABRA води до въвеждането на точна политика, която е 

доказано, способна да насърчи инвестициите в „по-задълбочено” обновяване 

на съществуващата архитектурна среда в цяла Европа. 

 

Целеви групи и заинтересовани лица от проекта:   

o Частни собственици на сгради 

o Жилищни сдружения и асоциации 

o Местни строители (МСП) 

o Финансови институции 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ 

Координатор на проекта 

 ALMA MATER STUDIORUM, Università di Bologna (UNIBO) – Италия     

  

Партньори: 

 D’APPOLONIA (DAPP) and Ecuba S.r.l. (ECUBA) от Италия 

 National and Kapodistrian University of Athens (UOA) от Гърция 

 Foundation for Development, Innovation and Technology (FUNDITEC) и 

Sociedad Aragonesa de Gestión Medioambiental (SARGA) от Испания 

 Cecodhas Housing Europe (CECODHAS); Architects’ Council of Europe (ACE); 

Banca Monte Paschi Belgio (MPB); Partenaires Europeens puor l'enviroment 

(EPE) и International Union of Property Owners (UIPI) от Белгия 

 ICLEI European Secretariat (ICLEI) от Дания 

 SIA RENESCO PARVALDNIEKS (RENESCO) от Латвия 

 EnergyPro Ltd (ENERGYPRO) от Украйна 

 Municipality of Brasov (BRASOV) от Румъния 

 TU Delft Onderzoek voor de gebouwde omgeving (OTB) от Холандия 

 Norwegian Institute of Wood Technology (TRETEKNISK) от Норвегия 

 Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) от 

България 

„ABRACADABRA има за цел да покаже 

на ключовите заинтересовани страни и 

финансови инвеститори, 

привлекателността на една нова 

стратегия за обновяването на базата 

на AdoRe“ 
 

„В допълнение на дейности като 

ремонти по фасадата на сградата, 

разширения на покрива или 

строителство на цяла сграда, 

ABRACADABRA надгражда тези 

дейности, така че да се адаптират 

към съществуващите сгради“ 


