XVI Национална конференция
На Асоциацията на
Българските Енергийни
Агенции
Енергийната ефективност и ВЕИ – как да посрещнем
предизвикателствата на енергийният преход и
енергийната бедност
29-30.11.2022, София, хотел Хаят Реженси, София

29 ноември
09:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:05

Откриване на конференцията
Лияна Аджарова, Асоциация на Българските Енергийни Агенции
Драгомир Цанев, ЕнЕфект

10:05 – 10:15

Официално обръщение от представител на Столична община (поканен)

ПАНЕЛ I

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна
ефективност в България
10:15 – 10:30

Погледът на бизнеса: Какво ни е необходимо,
предизвикателствата на енергийната криза?
Добри Митрев, Българска стопанска камара

10:30 – 10:45

Възможности за финансиране на проекти за устойчива енергия в Програма
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
Представител на Министерството на иновациите и растежа (поканен)

10:45 – 11:00

Добри практики за финансиране на проекти за устойчива енергия в предприятията
София Касидова, Българска банка за развитие

11:00 – 11:15

Въпроси и отговори

11:15-11:30

Кафе пауза

за

да

отговорим

на

Паралелна сесия 1: Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната

ефективност и ВЕИ в предприятията
Въвеждащи представяния от представители на търговски банки и ЕСКО (по 10 минути)

11:30-13:00

Поканени: УниКредит Булбанк, ОББ, ПроКредит Банк, Пощенска банка, Първа
инвестиционна банка, Алианц за енергийна ефективност
Дискусия (1 час)




Какви са тенденциите в пазара на решения за енергийна ефективност и ВЕИ и
кои са секторите и технологиите, които привличат най-голям интерес?
Допринася ли програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията за
интереса към финансирането на устойчива енергия?
Какви са очакванията към качеството на проектите и изискванията за
проследяване на резултатите?

Участници (поканени):
БСК, Econoler, AEE, КСБ, търговски банки, Фонд на фондовете, ББР, ФЕЕВИ,
финансови институции, неправителствени организации, доставчици на енергийни
услуги, общини и др.

Паралелна сесия 2: Системи за управление на енергията в предприятията
Въвеждащи представяния (по 10 минути):
 Системи за управление на енергията в предприятията (Станислав Андреев,
ЕнЕфект)
 Енергиен анализ на проекти за възобновяема енергия (Антон Иванов, БЕМФ,
поканен)
 Резултати от проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през
енергийния преход чрез придобива не на допълнителни ползи и прилагане на
подходи за управление на енергията” (представители на АУЕР и ECQ,
поканени)
Дискусия (1 час)
 Създават ли националните програми за финансиране условия за устойчиво
прилагане на системи за управление на енергията?
 Как да проследим качеството и надеждността на изпълняваните проекти и
проследимостта на резултатите?
 Каква техническа помощ е необходима на предприятията, за да оползотворят
максимално потенциала си за енергийни спестявания и реализация на
произведената енергия?
Участници (поканени):
АУЕР, AEE, ЕкоЕнергия, НДЕФ, ФЕЕВИ, доставчици на енергийни услуги, финансови
институции, енергийни агенции и специалисти и др.

11:30-13:00

13:00-14:00

Обяд

Заключителна сесия: НАУЧЕНИ УРОЦИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
14:00-14:20

Представяне на изводите от паралелните сесии
Модератори на двете сесии

14:20-15:00

Какви са очакванията на финансовия сектор към националните политики и
качеството на проектите
Открита дискусия с участието на представители на финансиращи институции,
публични органи, професионални и индустриални асоциации, енергийни експерти

Панел II

Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
Модератор Лияна Аджарова, Енергийна Агенция - Пловдив

15:00 – 15:15

Декарбонизация и ниско-емисионно енергийно планиране и развитие на
общинско ниво чрез проект PadovaFit
Ина Карова, Енергийна Агенция – Пловдив

15:15 – 15:30

Въвеждане на градски ниско емисионни зони за подобрение на качеството на
въздуха
Лияна Аджарова, Енергийна Агенция-Пловдив

15:30 – 15:45

Гражданската наука за подобряване качеството на въздуха чрез проект CompAir
Милена Агопян, Енергийна Агенция – Пловдив

15:45 – 16:00

Покривни PV инсталации със системи за съхранение на енергия в социални
домове за справяне с енергийната бедност и подкрепа на социалните дейности в
общините
Ангелина Томова, Енергийна Агенция – Пловдив

16:00 – 16:15

Производство на газ от възобновяеми енергийни източници – опитът по проект
DanuP-2-Gas
Кирил Райчев, Черноморски изследователски енергиен център

16:15 – 16:30

Акредитирани изпитвания за качество на био-горивата – гаранция за ресурсна и
енергийна ефективност в отоплението от биомаса
Ваня Маркова, Енергийна Агенция – Пловдив

16:30 – 17:00

Дискусия

17:00 – 18:00

Заключителни думи и среща на кафе

30 ноември

Панел III

Енергийният преход и енергийната бедностновите предизвикателства
Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри
практики в ЕС
Модератор: Здравко Георгиев, СЕА СОФЕНА

09:00 – 09:30

Как политиките за декарбонизация помагат на България за преодоляване на
предизвикателствата от енергийния преход
Георги Стефанов, Експерт климат и енергетика

09:30 – 10:00

Енергийните общности съгласно европейските директиви
страните от Европейския съюз - проект LIGHTNESS
Надя Николова-Деме, СЕА СОФЕНА

и регулацията им в

10:00 – 10:20

Добри практики за развитие на енергийни общности в ЕС - Опитът на Франция
Марк-Антоан Андриьо, СОФЕНА

10:20 – 10:40

Резултати от проект CONGREGATE: модели за развитие на енергийни общности в
София, Добрич и Бургас
Драгомир Цанев, ЕнЕфект

10:40-11:00

Кафе пауза
Модератор: д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопански факултет на СУ и
председател на Комисията за енергиен преход към КСЕЗС

11:00-11:10

Работна група по проекта SHAREs: формиране на законодателни предложения в
подкрепа на енергийните общности в България
Любимка Георгиева, Черноморски изследователски енергиен център

11:00-11:20

Енергийни общности - правни аспекти в България.
Кристиян Димитров, Грийнпийс

11:00-11:30

Кафе пауза

11:20-11:50

Предложения за допълнителни законодателни промени
адв. Павлин Стоянов, VISIAW

11:50-13:00

Изводи относно необходимите промени в българското законодателство за
развитието на енергийните общности
Дискусия с участието на представители на публични органи, професионални
организации, енергийни експерти и др.

13:00 – 14:00

Обяд

Панел IV

Решения за преодоляване на енергийната бедност
Модератор: арх. Евелина Стойкова, Енергиен център София

14:00 – 14:20

Инициативата “Консултативен център на ЕС за енергийна бедност”
Арх. Евелина Стойкова, Енергиен център София

14:20 – 14:40

Национални пътни карти за справяне с енергийната бедност, Проект PowerPoor.
Лили Щамлер, СОФЕНА

14:40 – 15:00

Добри примери за проекти и инициативи за преодоляване на енергийната бедност,
Арх. Евелина Стойкова, Енергиен център София

15:00 – 15:20

Лятна енергийна бедност и мерки за понижаване необходимостта от охлаждане,
проект COOLTORISE
Георги Симеонов, ЦУИР - Пазарджик

15:20-15:40

Oбслужване на едно гише за частни жилищни сгради, проект UPSTAIRS
Иванка Панделиева-Димова, Енергиен център София

15:40-16:10

Кафе пауза

16:10-16:30

Как да кандидатстваме за техническа подкрепа от Консултативния център на ЕС
за енергийна бедност,
Арх. Евелина Стойкова, Енергиен център София

16:30- 17:00

Програми и инициативи за декарбонизация на отоплението и охлаждането на
домакинствата
Генади Кондарев

17:00-17:25

Битово отопление - калкулатор за сравнение на отоплителни системи и резултати
от обследвания в енергийно-бедни домакинства
Лазар Николаев, Ангел Николаев, Черноморски изследователски енергиен център

17:25-18:00

Заключителна дискусия и изводи

