
 

 

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА  

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

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

29  ноември 2022 г., София, хотел „Hyatt Regency” и онлайн 

Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/88559307098 
  

29 ноември  ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

10:00 - 10:05 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДИШНАТА 
КРЪГЛА МАСА 

Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

10:05 – 10:15 ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

10:15 – 10:30 ПОГЛЕДЪТ НА БИЗНЕСА: КАКВО НИ Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ОТГОВОРИМ 
НА 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“ 

Велина Попова, началник на отдел „Програмиране“ в Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към 
Министерството на иновациите и растежа   

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 К а ф е  п а у з а  

29 ноември Паралелна сесия 1:  

Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната 

ефективност и ВЕИ в предприятията 

11:30 - 13:00  

  

Въвеждащи представяния от представители на търговски банки и ЕСКО  
(по 10 минути) 

Поканени: УниКредит Булбанк, ОББ, ПроКредит Банк, Пощенска банка, 
Първа инвестиционна банка, Алианц за енергийна ефективност 

Дискусия (1 час) 

https://us02web.zoom.us/j/88559307098


 

 

➢ 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.    

  29 ноември Паралелна сесия 2:  

Системи за управление на енергията в предприятията  

11:30 - 13:00 

  

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) 

➢ 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. 

13:00 – 14:00 О б я д  

  14:00 - 15:00  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  

15:00 К р а й  н а  к р ъ г л а т а  м а с а  

 


