
 

 

 

 

Проект: Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на 

климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг 

 

Проектът подпомага развитието на местните общности в Европа чрез изграждане 

на знания и умения, свързани с Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) – 

от мотивацията и планирането до наблюдението и оценката на тяхното 

изпълнение. Проектът предлага достъпна учебна програма, която въвежда 

представителите на местните власти в проблемите на инвентаризацията на 

емисиите на парниковите газове, разработването на ПДУЕ, ангажирането на 

заинтересованите страни, обществените поръчки, сградите, транспорта, 

управлението на отпадъците и водния сектор 

 

 

 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВАТА 
ЕНЕРГИЯ: ПЛАНИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ, МОНИТОРИНГ 

 

 

Първа кръгла маса за обмен на опит и знания по разработването на 

Планове за действия за устойчива енергия 

28-29 ноември 2013 г., София 

 

 

 

Кръглата маса е предназначена за: общински ръководители – кметове, заместник-

кметове, директори на дирекции и началници на отдели; общински специалисти в 

областта на устойчивото използване на енергията и промените в климата и 

общински финансови специалисти. 

 

 

 



ПРОГРАМА 
 

28 ноември 2013 г. 
 

13.30 – 14.00 Настаняване и регистрация 

14.00 – 14.30 Откриване на кръглата маса и представяне на напредъка по проекта. 
Инструменти в подкрепа на устойчивото енергийно планиране 
Калинка Накова, изп. директор на ЕкоЕнергия, Общинска мрежа за енергийна 

ефективност 

СГРАДИТЕ – ОСНОВЕН АКЦЕНТ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА 
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ. ПАСИВНАТА КЪЩА И НИСКОЕНЕРГИЙНОТО 
СТРОИТЕЛСТВО 

14.30 – 15.00 Оценка на сградния фонд на общинско ниво и преминаване към 
сгради с почти нулево потребление на енергия  
д-р инж. Здравко Георгиев, изп. директор на Софена, Софийска енергийна 

агенция 

15.00 – 15.10 Видео анонс: Пасивната къща – да живеем в хармония с природата 
Кратък филм на Информационна група „Пасивна къща” – провинция 

Форалберг, Австрия 

15.10 – 15.40 Пътят към сградата с почти нулево потребление на енергия в България 
д-р арх. Здравко Генчев, изп. директор на ЕнЕфект, Център за енергийна 

ефективност 

15.40 – 16.10 К а ф е  п а у з а  

16.10 – 16.40 Първата пасивна обществена сграда в България. Детска градина 
„Слънце“ в Габрово – енергийни характеристики и очаквани ползи 
арх. Иглика Люцканова, архитектурно студио СолЕр, проектант на Детска 

градина „Слънце“, сертифициран проектант на пасивни сгради 

16.40 – 17.00 Първата пасивна детска градина в Габрово – от решението до 
осъществяването 
Десислава Колева, гл. експерт, отдел „Проекти и икономическо развитие”, 

Община Габрово  

17.00 – 17.20 Пилотен проект за пасивно училище с използване на местни ВЕИ в 
кметство Бистрица 
Николай Гюров, кмет на Бистрица 

17.20 – 17.45 Д И С К У С И Я  
Възможности за изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за 

пасивни сгради в българските общини 

17.45 – 18.30 Свободно време, неформална среща и разговори в лоби бара на хотела 

18.30 В е ч е р я  

 

 
 
 



 
29 ноември 2013 г. 
 

В ПОМОЩ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ  
ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ 

09.00 – 09.45 Зелени обществени поръчки – възможности и задължения за 
общините 

Христо Стоев, държавен експерт, отдел “Стратегии и програми за 

околната среда”, дирекция „Политики по околната среда”, МОСВ 

09.45 – 10.30 Управление на водите. Проблеми, реалности и възможности за 

общините 

доц. д-р инж. Галя Бърдарска, член на УС на глобалното партньорство по 

водите за централна и източна Европа (GWP). Институт за икономически 

изследвалия, БАН   

10.30 – 11.00 К а ф е  п а у з а  

11.00 – 11.30 Европейски политики и проекти в подкрепа на разработването и 
изпълнението на плановете за действия за устойчива енергия 
д-р Драгомир Цанев, ръководител международни проекти в ЕнЕфект, 

Център за енергийна ефективност  

11.30 – 12.00 RePowerMap – Европейска онлайн платформа за насърчаване на 
възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Инструмент за 
създаване на устойчиви партньорства между заинтересованите страни 
и прилагане на добрите практики 

Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени – WWF- 

България 

12.00 – 13.00 Д И С К У С И Я  
Отворена дискусия на представителите на общините и партньорите по 

проекта относно справяне с проблемите и решения на нуждите на 

общините за разработване на Планове за действия за устойчива енергия.  

Следващи стъпки и закриване на кръглата маса 

13.00 О б я д  

 


