Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА)
Ул. „Иван Асен II“ 65, София 1000, България
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Предстои провеждането на XVIта Национална конференция на Асоциацията на Българските
Енергийни Агенции

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира за шестнадесети пореден път
своята годишна национална конференция на 29 и 30 ноември в зала „ Васил Левски 1” на хотел
„Хаят Реженси”, София.
Водеща тема на събитието тази година ще бъде „Енергийната ефективност и ВЕИ –
предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност”. Форматът ще бъде
хибриден, с възможност за дистанционно онлайн и присъствено участие за представителите на
националните институции, общините, бизнеса и обществеността.
Конференцията ще се проведе два поредни дни, като съдържанието й ще бъде структурирано в
рамките на четири панела:
•
•
•
•

Финансови инструменти за енергийна ефективност в предприятията
Решения за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие
Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
Решения за преодоляване на енергийната бедност.

Събитието ще бъде официално открито от представители на Столична община, Асоциацията на
Българските Енергийни Агенции и ЕнЕфект.
На 29 ноември, в рамките на първия панел ще се проведе Национална кръгла маса за
финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България „Финансови
инструменти за енергийна ефективност в предприятията”. Експерти от Министерството на
иновациите и растежа, Българската стопанска камара и Българската банка за развитие ще
представят пред аудиторията възможности за отговор на предизвикателствата на енергийната
криза, както и добри практики за финансиране на проекти за устойчива енергия в предприятията.
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Дискусиите ще продължат в две паралелни сесии. В първата паралелна сесия „Съществуващи
финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията”
ще се обсъждат темите:
■ 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?
Ще се включат представители на УниКредит Булбанк, ОББ, ПроКредит Банк, Пощенска банка,
Първа инвестиционна банка, Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ). Сред поканените участници
са експерти от БСК, Econoler, Камара на строителите в България, търговски банки, Фонд на
фондовете, Българска банка за развитие, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ (ФЕЕВИ), финансови институции, неправителствени организации, доставчици на
енергийни услуги, общини и др.
Втората паралелна сесия ще се фокусира върху темата „Системи за управление на енергията
в предприятията”. Участие ще вземат АУЕР, AEE, ЕкоЕнергия, НДЕФ, ФЕЕВИ, доставчици на
енергийни услуги, финансови институции, енергийни агенции и специалисти и др.
Вторият презентационен панел от първия ден на събитието е насочен към намиране на решения
за декарбонизация и ниско-емисионно градско развитие. Ще бъдат представени резултати от
проектната дейност на Енергийна Агенция - Пловдив, както и ползите от тяхното реално
приложение, сред които са въвеждането на градски ниско емисионни зони за подобрение на
качеството на въздуха, монтирането на покривни PV инсталации със системи за съхранение на
енергия в социални домове за справяне с енергийната бедност и др.
Производството на газ от възобновяеми енергийни източници – опитът по проект DanuP-2-Gas ще
бъде представен от Черноморски изследователски енергиен център.
Вторият ден от Конференцията на АБЕА ще бъде посветен на темата: Енергийният преход и
енергийната бедност- новите предизвикателства, която ще бъде развита в рамките на двата
панела: Законодателни аспекти за развитие на енергийни общности у нас и добри практики в ЕС
(Панел III) и Решения за преодоляване на енергийната бедност (Панел IV).
В Панел III участие ще вземат представители на ЕнЕфект, СОФЕНА, Черноморски
изследователски
енергиен
център,
WWF
България,
Грийнпийс.
Те
ще
обсъдят
предизвикателствата пред развитието на енергийните общности у нас. Ще бъдат представени
добри практики от съществуването им в Европейския Съюз. Експертните презентации ще бъдат
последвани от дискусия с участието на представители на публични органи, професионални
организации, енергийни експерти.
Последният конферентен панел ще предложи на аудиторията възможни решения за
преодоляване на енергийната бедност. Ще говорят експерти от Енергиен център София, СОФЕНА,
Черноморски изследователски енергиен център и Център за устойчивост и икономическо развитие
Пазарджик. Ще бъдат представени инициативата “Консултативен център на ЕС за енергийна
бедност”, националните пътни карти за справяне с енергийната бедност по Проект PowerPoor,
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както и как да се кандидатства за техническа подкрепа от Консултативния център на ЕС за
енергийна бедност. Програми и инициативи за декарбонизация на отоплението и охлаждането на
домакинствата и битово отопление - калкулатор за сравнение на отоплителни системи и резултати
от обследвания в енергийно-бедни домакинства ще бъдат също така сред темите на
заключителния панел.
Програма на събитието
Има възможност за избор между онлайн и присъствено участие в хотел Хаят Реженси, София, за
което местата са ограничени:
Регистрация

