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ПРОГРАМА 

19 май 2021 г. 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87223187527 

 

 
 

 КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА 
УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна 
ефективност в България 

10:30 – 12:30 ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

10:30 - 10:35 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, координатор 

на проектите SMAFIN и BeSmart за България 

10:35 – 10:50 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ФОРУМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ 

Марко Марков, Еконолер България, организатор и модератор на 

предходните форуми 

10:50 – 11:10 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

В СГРАДНИЯ СЕКТОР  

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР 

11:10 – 11:25 СГРАДНОТО ОБНОВЯВАНЕ В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ: ПАРИ ЗА СТИРОПОР ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Юлиан Попов, BPIE  

11:25 – 11:40 ДОБРИ ПРАКТИКИ И СЪЩЕСТУВАЩИ ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДНИЯ СЕКТОР  

Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове 

11:40 – 12:00 РОЛЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ОБЩНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА 

УСПЕШНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Представяне на проучването на ENERGY 

EFFICIENCY WATCH 

Кристина Дели, Energy Cities 

12:00 – 12:30 ДИСКУСИЯ 

12:30 – 13:30 П о ч и в к а  з а  о б я д  
 

https://us02web.zoom.us/j/87223187527
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19 май Паралелна сесия 1:  

Финансиране за енергийна ефективност в ПВУ и ПРР. Ролята на 

бъдещия Национален декарбонизационен фонд 

13:30 – 14:30 Представяния:  

➢ Енергийната ефективност в Програмата за развитие на регионите:  

Павлина Алексова, Людмила Стойкова (МРРБ) 

➢ Основни моменти в Плана за възстановяване и устойчивост: 

Йордан Николов, БАИС / Драгомир Цанев, ЕнЕфект  

➢ Ролята на бъдещия Национален декарбонизационен фонд за 
успешно изпълнение на политиките: Марко Марков, Еконолер 

Поканени участници:  

АУЕР, КСБ, БСК, Еконолер, ЕнЕфект, БАИС, финансиращи институции, 
браншови организации, доставчици на енергийни услуги, фасилити 
мениджмънт асоциации, НПО и др. 

19 май Паралелна сесия 2:  

Ролята на местните власти за осъществяване на националните 

политики за енергийна ефективност 

13:30 – 14:30 

 

Представяния: 

➢ Енергийната ефективност в Програмата за развитие на регионите:  

Павлина Алексова, Людмила Стойкова (МРРБ) 

➢ Възможности за общините по ПВУ: Станислав Андреев, ЕнЕфект 
Консулт 

➢ Новото Споразумение на кметовете. Разработване на 
инвестиционни концепции с помощта на EU City Facility: Теодора 
Станишева, ЕкоЕнергия 

➢ Ролята за ЗеОП: Тодор Попов, Община Габрово 

Поканени участници:  

ЕкоЕнергия, Столична община, Община Габрово, Софияплан, общински 
мрежи и индивидуални общини, НПО и др.  

19 май Паралелна сесия 3: 

Осигуряване на качеството: енергийни обследвания, сертифициране и 

разработване на проекти 

13:30 – 14:30 

 

Представяния:  

➢ Добри практики за постигане на високи енергийни класове при 

сградни обновявания: Александър Станков, ЕнЕфект 

➢ Сертифициране за енергийна ефективност: Ангелина Томова, 

Енергийна агенция Пловдив 

➢ Изисквания към проектите за енергийна ефективност: Атанас 

Стойков, ФЕЕВИ  

Участници: 

ЕнЕфект, Алианц за енергийна ефективност, Еконолер, УАСГ, СОФЕНА, 

Енергийна агенция Пловдив, ЧРАУЕ, ЧИЕЦ, енергийни консултанти, 

НДЕФ, ФЕЕВИ, Фондове за градско развитие 

14:30 – 15:00 К а ф е  п а у з а  
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15:00 – 16:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ: НАУЧЕНИ УРОЦИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

15:00 – 15:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ПАРАЛЕЛНИТЕ СЕСИИ 

Модератори на трите сесии 

15:30 – 16:10 ЩЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ 

ПРЕХОД?  

Панелна дискусия с участието на: Иван Велков (БГФМА), Йордан 

Николов (БАИС/КСБ), Камелия Георгиева (НДЕФ), Ивайло Алексиев 

(АУЕР), Добри Митрев - Член на УС и Главен секретар на БСК, Таня 

Христова, кмет на община Габрово и председател на ЕкоЕнергия 

Модератор: Ася Добруджалиева, Хабитат България 

16:10 – 16:30 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

16:30 К р а й  н а  с ъ б и т и е т о  

КОМУНИКАЦИОНЕН ПОТОКОЛ 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ФОРУМА 

✓ Проверете аудио настройките на вашето устройство, за да осигурите добър звук. 

Препоръчваме използването на слушалки с микрофон. 

✓ Моля, разгледайте дневния ред на срещата и подгответе въпроси – ще се радваме да 

отговорим в реално време! 

✓ Ще записваме събитието, ще излъчваме на живо във Фейсбук и ще използваме записите за 

разпространение в комуникационните канали на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект (уебсайт, социални 

медии, прес съобщения и др.). Ако не сте съгласни със записването на сесиите, моля, 

уведомете ни. 

КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА 

✓ Ще осигурим на лекторите пълен контрол по време на презентациите, така че да могат 

управляват презентациите, като споделят екрана си 

✓ Ще заглушим автоматично всички освен лекторите, за да избегнем ненужни шумови 

смущения. Моля, заглушавайте микрофона си винаги, когато не говорите. 

✓ Ако имате коментар, забележка или въпрос по време на представянето на лекторите, моля, 

публикувайте в прозореца за чат. Можете също така да вдигнете ръка, ако имате директен 

въпрос към водещия или лекторите. Организаторите и водещият на сесията ще следят 

прозореца за чат и „вдигнатите ръце“ и след приключване на презентацията ще зададат 

въпросите на съответния лектор. 

✓ При покана за гласуване на предложения от страна на лекторите или организаторите, 

молим да използване съответния панел в платформата Zoom, като следвате указанията. 

✓ Молим всички да участват единствено чрез аудио връзка. За да се избегнат проблеми с 

връзката, видео връзка ще имат единствено лекторите. В края на конференцията ще Ви 

поканим за обща екранна снимка – тогава всички можем да включим своите камери. 
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Събитието се организира в рамките и с финансовата подкрепа на проект SMAFIN на програма 

„Хоризонт 2020“ на ЕС: 

 

 

 

 

Отговорност за представените материали и мненията, изказани в тази кръгла маса, носят 

единствено авторите. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва 

съдържащата се в тях информация. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новаторски схеми за финансиране 
на проекти за енергийна 
ефективност в сградния сектор 
 

 

 

 

 

 

Това е първата от общо 12 кръгли маси, които ще бъдат организирани в България с 
подкрепата на проектите SMAFIN (3 кръгли маси) и BeSMART (9 кръгли маси). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Български форуми за енергийна 
ефективност за интелигентно 
финансиране на сгради 
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В тематични презентации са използвани и представени материали, разработени по 

проектите: 

 

 

Споразумението 
на кметовете за 
климата и 
енергията 

Energy Efficiency 
Watch (EEW4) е 
проект по 
програма 
„Хоризонт 2020“, 
насочен към 
прилагане на 
политическите 
инструменти за 
енергийна 
ефективност 

 

Проект за 
развитие на 
знания и умения в 
сферата на 
устойчивото 
строителство 

Програма „Зелен 
дом и Зелена 
ипотека“: 
доброволна 
сертификационна 
схема за 
финансиране на 
проекти за 
жилищни сгради 

 

Проект по програма 
„Хоризонт 2020“ с 
цел достъпна база 
данни за сградното 
състояние и 
стимулиране на 
инвестициите в 
енергийна 
ефективност 

European City 
Facility е най-
новата инициатива 
на ЕС в подкрепа 
за местните 
власти, която 
осигурява помощ в 
размер на 60000 
евро за 
разработване на 
местни 
инвестиционни 
концепции  

 

 
U-CERT е проект 
по програма 
„Хоризонт 2020“ с 
основната цел да 
въведе следващо 
поколение схема 
за сертифициране 
на енергийни 
характеристики на 
сградите, чрез 
която сградите да 
се оценяват по 
достъпен за 
потребителите 
начин 

Проект по 
програма 
„Хоризонт 2020“, 
който ще работи 
заедно с 
българските 
общини към 
прилагане на 
Европейските 
енергийни 
награди в 
Централна и 
Източна Европа. 

Проект в подкрепа 
за въвеждане на 
системи за 
общински енергиен 
мениджмънт в 
българските 
общини, 
финансиран от EUKI  
на Федералното 
министерство на 
околната среда на 
Федерална 
република 
Германия  

 Мониторинг на 
потреблението на 
енергия и 
поведението на 
потребителите в 
подкрепа на 
политиките за 
обновяване и 
енергийните 
общности 

 

 


