Мотивационна конференция

Прилагане на ефективни механизми за постигане
на целите 20/20/20 на местно ниво
14 октомври 2012 г., Пловдив, палата 6, зала 2
Осма годишна среща на българските местни власти

Проект: Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в
областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране,
действия, мониторинг
Главната цел на проекта е да подпомогне развитието на повече устойчиви
енергийни общности в Европа. Това ще се постигне чрез изграждане на капацитет
по въпросите, свързани с Плана за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) – от
мотивация, планиране и изпълнение до мониторинг и оценка. Предлага се достъпна
програма за обучение на представителите на местните власти по въпросите за
инвентаризация на емисиите на парниковите газове, разработване на ПДУЕ,
ангажиране на заинтересованите страни, обществени поръчки, сгради, транспорт,
управление на отпадъците и воден сектор, както и активна подкрепа за поетапно
разработване и/или подобряване на техните ПДУЕ.

Конференцията е насочена към:
-

представители на ръководствата на общините – кметове, заместниккметове и общински съветници

-

общински специалисти, работещи в областта на устойчивото използване на
енергията и промените в климата

-

национални и регионални асоциации, сдружения и мрежи на местните власти

-

местни и регионални енергийни агенции.

13.30 – 14.00

Регистрация и предоставяне на материали
ПЪРВА СЕСИЯ: Споразумението на кметовете в България
Водещ: Детелина Николова, кмет на Добрич, председател на УС на
Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

14.00 – 14.15

Представяне на проекта Covenant capaCITY и ползите за общините
Калинка Накова, изпълнителен директор на ЕкоЕнергия – координатор на
проекта за България

14.15 – 14.30

Добри практики: Изпълнение на Стратегията за устойчиво енергийно
развитие на община Бургас – партньор по проекта Covenant capaCITY
Атанаска Николова, заместник кмет на община Бургас

14.30 – 14.45

Добри практики: Ролята на общинската енергийна агенция при
изпълнението на задълженията на общината, подписала Споразумението на
кметовете
Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция
Софена

14.45 – 15.00

Добри практики: Проектът “Енергия за кметовете” и опита на пилотните
общини
Тодор Тонев, главен експерт в Асоциацията на българските черноморски
общини – координатор на проекта за България

15.00 – 15.15

Възможности за комуникации на общините по проекта NET-COM.
Национална платформа за диалог и национален план за действие за
прилагане на Споразумението на кметовете в България
д-р Драгомир Цанев, ръководител на проекта, ЕкоЕнергия

15.15 – 15.30

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 – WWFБългария

15.30 – 15.40

Обявяване на резултатите от конкурса на ЕкоЕнергия за 2012 г.

15.40 – 16.00

Видео кафе: Хановер като водещ „пасивен” регион
ВТОРА СЕСИЯ: Прилагане на ефективни механизми при разработването и
изпълнението на Планове за действия за устойчива енергия
Водещ: Атанаска Николова, заместник кмет на община Бургас

16.00 – 16.15

Добри практики: Изпълнение на Плана за действия за устойчива енергия на
община Добрич
Детелина Николова, кмет на община Добрич

16.15 – 16.30

Общинските енергийни планове и Плановете за действия за устойчива
енергия
Павел Манчев, заместник директор на Център за енергийна
ефективност ЕнЕфект

16.30 – 16.45

Европейското законодателство в областта на енергийната ефективност –
нови моменти за общините
Цветомира Кулевска, главен експерт в дирекция "Планове и програми за
ЕЕ и ВЕИ" към Агенцията за устойчиво енергийно развитие

16.45 – 17.00

Как да използваме по-добре структурните фондове за инвестиции в ЕЕ и как
може да бъде повишена ролята на публичния сектор на национално и
регионално ниво
Снежина Ковачева, младши съветник, Европейски център за експертиза
на ПЧП към Европейската инвестиционна банка

17.00 – 17.15

Финансов инструмент JESSICA. Представяне на един от двата фонда по
JESSICA в България
(JESSICA е инициатива на Европейската Комисия и Европейската
инвестиционна банка за устойчиви инвестиции в градовете)
Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско
развитие АД

17.15 – 17.30

Дискусия

