ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Бъдещето на националната програма за енергийна
ефективност: какво ни е необходимо, за да бъдем в
полза на гражданите?
5 април 2016 г., зала „Славейков“, Френския институт в България,
София, площад „Славейков“ № 3
6 април 2016 г., зала „Еспланада“, Бест Уестърн хотел Експо,
София, бул. „Цариградско шосе“ № 149

Предварителна програма
5 април
12.30 – 13.30

Регистрация

13.30 – 13.40

Откриване на конференцията
Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Р. Франция в България
(поканен)
Таня Христова, кмет на Община Габрово и председател на УС на
ЕкоЕнергия

Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради
13.40 – 13.50

Въведение на модератора
След разширяването на обхвата на програмата и включването в
нея на малките жилищни сгради, интересът към нея неминуемо
ще нарасне, а с това и отговорностите и задълженията на
общините. Способни ли са те обаче да поемат този товар? Какви
условия трябва да им бъдат осигурени, за да бъдат активен и
пълноценен партньор на гражданите, а и на правителството?
Представяне на проекта в подкрепа на Националната програма,
изпълняван от ЕнЕфект, За Земята, Европейски институт за
сградните характеристики – Брюксел и Технически университет –
Виена, финансиран от Европейската климатична фондация
Модератор: д‐р арх. Здравко Генчев, изп. директор на ЕнЕфект

13.50 – 14.20

Представяне на резултатите от моделирането на възможните
сценарии за обновяване
Дан Станиашек, BPIE

14.20 – 14.40

Обобщени изводи от анализа на алтернативните сценарии за
обновяване на сградния фонд
Павел Манчев, директор на ЕнЕфект Груп

14.40 – 15.00

Насоки за развитието на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради
д‐р арх. Здравко Генчев, изп. директор на ЕнЕфект

15.00 – 15.30

Бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност
Какви са целите и възможностите на държавата за промени в
програмата с оглед подобряването на енергийните и
икономическите ѝ ефекти и изграждането на местен капацитет
за осигуряване на качествено и ефикасно изпълнение и отчитане
на резултатите?
Томислав Дончев, заместник министър‐председател и министър по
европейските фондове и икономическата политика
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и
благоустройството
(предстои да бъдат поканени)

15.30 – 16.00
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16.00 – 16.20

Една година след стартирането на програмата – опитът на
общините
Предложение на ЕкоЕнергия за подобряване на организацията и
повишаване на капацитета в общините
Таня Христова, Кмет на Община Габрово

16.20 – 16.50

Дискусия и гласуване на официално становище на
ЕкоЕнергия относно необходимостта от подобряване на
организацията за изпълнение и мониторинг на проектите
и повишаване на капацитета в общините

16.50 – 17.20

Опитът на Франция в реновирането на жилищни сградни фондове.
Какво можем да научим и приложим в българските градове?
Предстои уточняване

17.20 – 17.30

Представяне на конкурса на Френския институт, посветен на
устойчивото енергийно развитие в общините

17.30 – 18.30

Годишно отчетно събрание

18.30

К о к т е й л

6 април

Новото Споразумение на кметовете – 2030 и ролята на
устойчивите обществени поръчки за изпълнение на
ангажиментите на общините
Семинарът се организира от Секретариата на Споразумението на
кметовете – Брюксел, в сътрудничество с ЕкоЕнергия
Вторият ден на годишната конференция на ЕкоЕнергия ще събере
заедно местни и национални експерти от публичния и частния
сектор, за да обсъдят как общините могат и трябва да
използват принципите на „зелените“ и „устойчиви“ обществени
поръчки в техните собствени процедури, за да способстват
постигането на заложените амбициозни цели. Участниците ще
се запознаят с бъдещите перспективи на Споразумението на
кметовете и с новите възможности за включване в най‐
авторитетното европейско движение до 2030 г.
09.00 – 09.20

Споразумение на кметовете 2030: Новото Споразумение 2030 и
възможностите, които то предоставя
Кристина Дели, Секретариат на Споразумението на кметовете

09.20 – 10.00

Наблюдение и оценка на изпълнението на ПДУЕ
Плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), както и
задължителните общински планове за енергийна ефективност,
вече отдавна не са новост за нашите общини. Умеем ли обаче
наистина да ги използваме рационално? Кои са най‐често
срещаните проблеми при наблюдението и оценката на
изпълнението им и какви изводи и препоръки за подобрение на
този процес можем да направим? Как това ще ни помогне в
бъдещите етапи на планиране и изпълнение на мерките?
Павел Манчев, директор на ЕнЕфект Груп

Опитът на ЕнЕфект в големите украински общини
Марияна Кънчева, изп. директор на АБЧО

АБЧО като поддържаща структура на Споразумението на
кметовете: предизвикателства, успехи и нови проекти
Елена Симеонова, Енергийна агенция Добрич, проект SIMPLA

Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики
Йордан Йорданов, кмет на Община Добрич (поканен)

Визия за развитието на Добрич в светлината на Споразумението
10.00 – 10.30
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10.30 – 12.00

Зелени и устойчиви обществени поръчки в ключови сектори
на изпълнението на ПДУЕ
Темата за устойчивите обществени поръчки става все по‐
актуална за българските общини, като доказателство за това са
трите текущи европейски проекти, посветени на тази теми и
изпълнявани в България с директното участие на общините.
Отворени остават обаче твърде много въпроси: кои сектори са
най‐подходящи за прилагане на този тип процедури и къде вече
има натрупан опит; в кои сектори срещаме най‐много проблеми и
имаме нужда от подкрепа; как се отразиха последните промени в
ЗОП и какви допълнителни промени са необходими в
нормативната уредба?
Модератор: д‐р Драгомир Цанев, зам.‐ директор на ЕнЕфект
Въведение: Атанаска Николова, зам.‐ министър на МОСВ (поканена)

Зелени обществени поръчки (ЗеОП) – възможности и задължения
за общините
Панелисти:
Благой Станчев, НСОРБ, проект GreenS

Проучване на практиките и нуждите на публичните власти по
прилагане на ЗеОП
Боряна Зангова, Черноморска регионална агенция за управление на
енергията, проект GreenS

Инструментариум за подкрепа на възложителите на ЗеОП
арх. Евелина Стойкова, Енергиен център София, проект Green ProcA

ЗеОП в Плановете за действие за устойчива енергия
Десислава Колева, Община Габрово, проект SPP Regions

Мрежа на публични власти в подкрепа на устойчивите
обществени поръчки
Представител на АОП (предстои да бъде поканен)

Нормативна уредба на ЗеОП в България: очаквано развитие
12.00 – 12.30

Дискусия

12.30
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