Втора национална конференция на АБЕА

На 30.11 и 1.12.2006 г. в Пазарджик се проведе Втората национална конференция на
АБЕА на тема "Финансиране на проекти и инструменти за устойчиви енергийни
общности".
В работата на конференцията взеха участие представители на:
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Агенция по енергийна ефективност, енергийни агенции, частни
финансови институции, фирми работещи в областта на употребата на ВЕИ и
енергоспестяването, както и представители на 40 по-големи общини.
На конференцията бяха представени следните доклади:
- Автор: Сачков, Министерство на икономиката и енергетиката
Доклад: "Международен фонд Козлодуй"
- Фонд "Енергийна ефективност"
Доклад: "Фонд енергийна ефективност"
- Автор: Чурешки, A&G INVEST
Доклад: "Двукомпонентни системи от полиуретанова пяна за топлоизолация"
- Център за енергийна ефективност "Ен Ефект"
Доклад: "Финансиране на проектите за енергийна ефективност"
- Автори: Вълков, Дойчинов, Регионална енергийна агенция - Пазарджик
Доклад: "Интегриран енергиен подход при внедряване на енергийна
ефективност и ВЕИ"
- Автор:Колев, Агенция за енергийна ефективност към Министество на икономиката
и енергетиката
Доклад: "Практически резултати от обследване, сертифициране и контрол по
енергийна ефективност"
- Автор:Станчева, Общинска енергийна агенция - Русе
Доклад: "Нова концепция за устойчиво развитие на пилотни общности"
- Автор: д.т.н Пламен Цветанов, ИЯИЯЕ към Българска академия на науките
Доклад: "Устойчиво енергийно развитие и енергийна политика на България"
- Автор:Вангелов, "Ерато холдинг"
Доклад: "Оползотворяване на биомасата за производство на топлинна енергия:
съоръжения и добри практики "
- Енергиен център София
Доклад: "Поощряване използването на биомаса за отопление"
- Автор:Накова, Общинска мрежа за енергийна ефективност "Еко Енергия"
Доклад: "Съставяне на общинска програма за енергийна ефективност"
- Автор: Аджарова, Енергийна агенция - Пловдив
Доклад: "Устойчиви енергийни общности"
- TBI INVEST
Доклад: "Осигуряване на общинско и фирмено финансиране чрез облигации"
- ст.н.с. Иван Шишков, Софийска енергийна агенция "Софена"
Доклад: "Местни форуми за интелигентна енергия и инструменти за устойчиво
развитие"
- Автор: Захарлиева, Общинска администрация Карлово
Доклад: "Пилотни дейности в устойчива енергийна общност Карлово"
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- Автор: Георги Стоев, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Доклад: Оперативна програма "Регионално развитие"
Копия на докладите може да получите от Енергийна агенция Пловдив, e-mail: cgpf-eap
@mbox.contact.bg
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