
 ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ 

РЕАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
СЕ СЛУЧВАТ В ОБЩИНИТЕ  

     

    ОБЩИНА 
    ГАБРОВО 
 

 

13-14 март 2014 г., Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев”, 
зала „Проф. Минчо Минчев“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 10  

Редовната годишна конференция на „ЕкоЕнергия“ е посветена на целите 
и задачите пред сдружението през новия планов период 2014-2020 г. 
Управителният съвет и секретариатът на мрежата представят 
цялостно виждане за бъдещето на сдружението, като поставят начало 
на широко обществено обсъждане на неговите основни елементи. Всяка 
от сесиите на конференцията е посветена на отделен елемент на това 
виждане. Очаква се дискусиите между участниците и гостите да 
обогатят и доразвият първоначалното виждане и да очертаят 
контурите на нов амбициозен, но реалистичен и изпълним план за 
действие на сдружението. 

 

13 март 

13.00 – 13.30 Регистрация и предоставяне на материали 

13.30 – 14.00 

(30 мин.) 

Въведение: 

Към нова визия за развитието на „ЕкоЕнергия“ през периода 
2014-2020 г. 

д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“ 

Представя се първоначално виждане на Управителния съвет и на 
секретариата на „ЕкоЕнергия“ за визията, целите и задачите на 
Сдружението през периода 2014-2020 г.  

(150 мин.) Първа сесия: 

КАК ОБЩИНИТЕ И ДЪРЖАВАТА МОГАТ ЗАЕДНО ДА 
УСКОРЯТ ОБНОВЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ? 

Участниците в последната годишна конференция на „ЕкоЕнергия“ (2013 
г.) се обединиха около разбирането, че повишаването на енергийната 
ефективност има най-дългосрочен ефект върху енергийните разходи на 
домакинствата. Същевременно, все повече се налага убеждението, че 
ефективен инструмент за ускоряване на обновителните процеси в 
жилищните сгради при активното участие на собствениците и 
обитателите все още не е намерен. 

14:00 – 14:10 

10 мин. 

Панелна дискусия 

Модератори:  

доц. д-р Георги Георгиев, представител на Нов български университет и 
Българската жилищна асоциация 



Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна 
ефективност и възобновяеми източници 

 
 

Сесията се открива от двамата модератори, които впоследствие ще 
организират въпросите от залата. Всеки от тях прави кратко 
встъпление по темата, след което думата се предоставя на основните 
докладчици. 

Не е ли дошло време да се потърсят принципно нови подходи за решаване 
на този проблем с участието на местните власти? Очевидно е, че 
властите, които са най-близо до обитателите, не трябва да остават 
встрани от обновителните процеси и да служат само като посредници 
и помощници. Какви са, обаче, реалните възможности на общините, 
разполагат ли те с капацитет и инструментариум да участват в 
обновителните процеси? След като именно на местните власти се 
възлага отговорността да осигуряват устойчиво развитие на 
териториите, могат ли жилищните сгради да останат извън техния 
поглед и отговорности? 

14:10 – 14:30 

20 мин. 

Поуки от обновяването на жилищни сгради в Добрич 

арх. Пламен Ганчев, заместник-кмет на община град Добрич 

На какво ни научи обновяването на жилищни сгради в Добрич? Може ли 
общината да продължи обновяването въз основа на натрупания опит? 
Какви трябва да са следващите стъпки? Кои са основните партньори на 
общината и гражданите? 

14:30 – 14:50 

20 мин. 

Възраждане на жилищната политика в България 

Представител на Министерството на инвестиционното проектиране 

Към нов закон за жилищата. Основни елементи на новата жилищна 
политика в България. 

14.50 – 15.50 

60 мин. 

Панелна дискусия 

Как може да се създаде комплексен работещ модел за обновяване на 
съществуващите сградни фондове, отговарящ на стратегическите цели 
на националната жилищна политика и осъществяван с активното 
участие на общините и гражданските организации на обитателите? 

Поканени участници в панела: 

инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие 

проф. д-р инж. Димитър Назърски, УАСГ и Българска асоциация за 
изолации в строителството 

Радослав Лалев, „Регионален фонд за градско развитие“ АД 

Надя Данкинова, изпълнителен директор на „Фонд за устойчиво градско 
развитие на София“ ЕАД и Фонд ФЛАГ 

Александър Леков, юрисконсулт, асоциация „Активни потребители”  

Представител на асоциация на домоуправителите от Габрово 

арх. Владимир Дамянов, предсeдател на Камарата на архитектите в 
България 

д-р Димитър Ненков, изпълнителен директор на Националния 
доверителен екофонд 

  Изложения на панелистите. Всеки от панелистите прави кратко 



изказване, в което очертава главните поуки от своя опит и представя 
от една до три конкретни идеи за създаване на ефективен механизъм за 
управление на обновяването на жилищните сгради. Изложенията 
трябва да са построени изцяло в рамките на предварително 
определените дискусионни въпроси. 

Всеки панелист ще има възможност да представи своите идеи с по 2 
слайда. В първия от тях се очаква да изброи трите най-съществени 
пречки пред обновяването на съществуващите жилищни сгради, а във 
втория – трите най-важни действия, които трябва да се заложат в 
новия модел за осъществяване на обновяването. Всеки панелист ще има 
на разположение до 7 минути, за да сподели и аргументира идеите си. 

15:50 – 16:15 

25 мин. 

Гласове от залата 

Модераторите предоставят микрофона на участници, които от своите 
места поставят кратки въпроси на панелистите и/или излагат свои 
идеи и предложения за създаване на ефективен механизъм за управление 
на обновяването на жилищните сгради. Изказванията на участниците 
трябва да се насочват към предварително поставените дискусионни 
въпроси.  

Участниците в конференцията ще имат възможността да зададат 
въпроси или да изкажат свои идеи и становища в рамките на 3 минути. 
Модераторът на дискусията ще обобщи изказаните идеи и становища и 
ще предложи дали и как дискусията би трябвало да продължи след 
конференцията. 

16:15 – 16:30 

15 мин. 

Обобщение 

Модераторите обобщават резултатите от дискусията и формулират 
основни поуки и предложения 

16.30 – 17.00 К а ф е  п а у з а  

 Втора сесия 

ЕКОЕНЕРГИЯ В НОВ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО СИ 

Открито годишно отчетно събрание на „ЕкоЕнергия“ 

Водещ: инж. Георги Славов, председател на УС на „ЕкоЕнергия“, кмет на 
Ямбол 

17.00 – 17.10 

10 мин. 

Отчет за дейността и за изпълнението на бюджета 

инж. Калинка Накова, изпълнителен директор на „ЕкоЕнергия“ 

17.10 – 17.30 

20 мин. 

Пътна карта за дейността на „ЕкоЕнергия“ през периода 2014-
2020 г. 

инж. Георги Славов, председател на УС на „ЕкоЕнергия“, кмет на Ямбол 

17.30 – 17.40 

10 мин. 

План и бюджет за дейността на „ЕкоЕнергия“ през 2014 г. 

Детелина Николова, кмет на Община град Добрич 

17.40 – 18.00 

20 мин. 

Дискусия по визията за развитие на „ЕкоЕнергия“ 

Водещ: инж. Калинка Накова, която обобщава направените предложения 
и ги представя на Секретариата за отразяване в подготвения проект за 
визия за развитието на мрежата 



18.00 – 18.20 

20 мин. 

Задълженията на общините през периода 2014-2020 г. – 
проблеми и възможности 

инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие 

18.20 – 18.30 

20 мин. 

Обобщение на дискусията 

Обобщението на дискусията от председателя на УС на мрежата инж. 
Георги Славов 

  

14 март 

 
Трета сесия 

ПЛАНОВЕТЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ И 
ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИТЕ 
СГРАДИ 

Как „EкоEнергия“ може да допринесе за внедряването на почти 
нулевоенергийната сграда 

Кръгла маса: ПДУЕ – възможност и предизвикателство за 
българските общини 
(С подкрепата на проекта: Covenant CapaCITY) 

Регионален строителен форум  
(С подкрепата на проектите PassREg и EuroPHit) 

08.30 – 08.40 

10 мин. 

Въведение към сесията 

инж. Калинка Накова, координатор на проекта Covenant CapaCITY 
д-р Драгомир Цанев, координатор на проекта ПасРЕг 

Представят се основните идеи на трите проекта и целта на сесията 

08.40 – 09.00 

20 мин. 

Нашата нова цел е почти нулевоенергийната сграда 

арх. Здравко Генчев, „ЕнЕфект“ 

Представя се ПНЕС, за да се въведе в по-нататъшната тема на 
строителния форум. Илюстрира се с примери от България и света. 

09.00 – 09.15 

15 мин. 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Бургас  

Руска Бояджиева, ръководител на проект в Община Бургас 

Представяне на основните акценти на актуализирания ПДУЕ на 
общината 

09.15 – 09.25 

10 мин. 

Мерки за внедряване на ПНЕС в Бургас  

Антония Новакова, представител на Община Бургас 

Кратко представяне на Модела на общината за успешно и ускорено 
внедряване на стандарта „почти нулевоенергийна сграда” на 
територията на общината 

09.25 – 09.45 Габрово с дългосрочна визия за енергийна ефективност 

Таня Христова, кмет на община Габрово 



20 мин. Представяне на основните акценти на Плана за действие за устойчиво 
енергийно развитие и на Модела за ускорено внедряване на почти 
нулевоенергийните сгради в Габрово 

09.45 – 09.55 

10 мин. 

„Слънце” за децата на Габрово: Първата пасивна детска 
градина в България вече е факт! 

инж. Десислава Колева, отдел „Проекти и икономическо развитие”, 
Община Габрово 

Представяне на проекта и на основните ползи и поуки от него 

09.55 – 10.05 

10 мин. 

Защо е необходим нов подход при обновяването на 
съществуващи сгради 

инж. Виолета Парашкевова, консултант на община Габрово 

Представяне на проектите за обновяване на две училища в Габрово по 
стандарта EnerPHit с помощта на метода „стъпка по стъпка” 
(проектът е пилотен по проекта EuroPHit на програмата Интелигентна 
енергия за Европа) 

10.05 – 10:30 

25 мин. 

Въпроси и отговори, дискусия по Модела на успеха на 
община Габрово 

Модератор: д-р Драгомир Цанев, „ЕнЕфект“ 

Дискусията по Модела на успеха се води от модератор, който обобщава 
резултатите и ги подготвя за отразяване в проекто-модела на успеха 
на община Габрово 

Поканени участници в дискусията: Димитър Назърски (УАСГ), 
представители на поканените местни фирми 

10.30 – 11:30 

30 мин. 

Представяния на фирми 

11.00 – 11.30 К а ф е  п а у з а  

 
Четвърта сесия 

КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 

Представяне на основните програми, чрез които общините ще могат да 
инвестират в проекти за енергийна ефективност през периода 2014-
2020 г. 

Водещ: инж. Маринела Събева, управител на ОИЦ – Габрово 

11:30 – 12:30 

(60 мин.) 

Оперативна програма „Региони в растеж” – от МРР 

Оперативна програма „Околна среда” – от МОСВ  

Програмата за развитие на селските райони – от МЗХ  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – от МТСП 

Хоризонт 2020: „Сигурна, чиста и ефективна енергия” – какво можем 
да предложим на общините 

д-р Драгомир Цанев, координатор на проекти в „ЕнЕфект“ 



12.30 – 12.50 

(20 мин.) 

Въпроси и отговори  

Паралелно: Пресконференция – малка зала до зала „Проф. 
Минчо Минчев“ 

С участието на инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол и 
председател на УС на „ЕкоЕнергия“, Таня Христова - кмет на община 
Габрово и зам.-председател на УС на „ЕкоЕнергия“, д-р арх. Здравко 
Генчев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“ 

 

12.50 – 13.00 

(10 мин.) 

Закриване на конференцията 

 

13.00 – 13.30 Б ю ф е т  

 

13.30 Посещения на обекти с въведени мерки за енергийна 
ефективност  

- НТС – ул. „Брянска“ № 30 
- ОДЗ „Първи юни“ – ул. „Мирни дни“ № 1 
- ЦНСТ в кв. Борово – ул. „Мирни дни“ № 1А 
- ЦНСТ в кв. Трендафил – ул. „Хризантема“ № 27 

 
 


