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Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в 

енергийна ефективност в България 

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОНД ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ: 
СТРУКТУРИРАНЕ, ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ,  ПАЗАРНО 

РАЗВИТИЕ 
 

 

Предварителна програма 

1 март 2023 г. 

гр. София, хотел Астория Гранд Хотел (с адрес: бул. „Ген. Тотлебен“ 8) и 

Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/83581774929  
  

1 март  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПАЗАРНОТО 
НАЧАЛО НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 

08:30 – 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 – 09:10 ОТКРИВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДИШНАТА 
КРЪГЛА МАСА 

Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

09:10 – 09:30 ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДНИЯ СЕКТОР КАТО 
ОСНОВОПОЛАГАЩ ФАКТОР ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии 
и политики за устойчиво енергийно развитие“, Министерство на 
енергетиката 

09:30 – 09:45 РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИОНЕН ФОНД СРЕД 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ В БЪЛГАРИЯ 

Представител на Фонд на фондовете (поканен) 

09:45 – 10:00 ПЪТНА КАРТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ В ОБНОВЯВАНЕТО 

Представител на Световната банка (поканен) 

10:00 – 10:30 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ И ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 

Роберт Пернета, Европейска инвестиционна банка 

10:30 – 11:00 ДИСКУСИЯ 

✓ Кои са основните области на интервенции на НДФ и как те съответстват 

на действащите национални инструменти за подкрепа?  

✓ Какви са изискванията за първоначална капитализация на фонда, като се 

има предвид размерът на пазара, и какви са възможните източници? 

✓ Какво ще бъде оперативното управление на Фонда?  

https://us02web.zoom.us/j/83581774929
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✓ Какви биха били изискванията към проекта - насочване към минимални 

изисквания за изпълнение или поставяне на нови и по-амбициозни 

цели? 

Участници (поканени): АУЕР, Български фонд за енергийна ефективност 

и възобновяеми източници, БСК, АЕЕ, КСБ, търговски банки, Фонд на 

фондовете, Българска банка за развитие, Национален доверителен 

екофонд, Фонд ФЛАГ, ЕИБ, ЕБВР, Световна банка и др. 

11:00 – 11:30  Кафе пауза 

11:30 – 12:45  
Специализирана сесия 1:  

Обновяване на публични сгради 

  Презентации (по 10 минути): 

➢ Поканени: представители на българските общини (София и 
Габрово), ЕкоЕнергия, НДЕФ 

Дискусия (45 мин) 

➢ Какъв е размерът на пазара за обновяване на публични сгради? 
Достатъчни ли са средствата, заделени в Националния план за 
възстановяване и устойчивост, за да покрият нуждите на общините?  

➢ Постигаме ли очакваните спестявания? Ако не, какви са 
възможностите за оптимизиране на ефективността?  

➢ Как да се справим с компрометираните проекти за обновяване, 
изпълнени в миналото? 

➢ Каква е ролята на общинските енергийни мениджъри и имаме ли 
нужда от повече инвестиции за развитие на експертния капацитет? 

Участници (поканени): 

НСОРБ, ЕкоЕнергия, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, НДЕФ,  ЕСКО, енергийни агенции, финансови 
институции, доставчици на енергийни услуги, енергийни експерти и др.  

12:45– 14:00  Обяд 

14:00 - 15:15  Специализирана сесия 2:  

Обновяване на жилищния фонд: въвеждане на финансови 
инструменти  

  Презентации (по 10 минути): 

Поканени: Българска строителна камара, БАКК 

Потвърдили:  

Добромир Василев, директор на дирекция „Жилищна политика“, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 
Какво трябва да знаят участниците и общините относно първия етап 
на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради? 

Драгомир Цанев, EнЕфект: Предложение за комуникационна стратегия 
в подкрепа на Националната програма за обновяване на 
многофамилни жилищни сгради 

Дискусия: 

➢ Какъв е интересът към първия етап на националната програма за 
обновяване и кои са първите идентифицирани пречки от гледна 
точка на националните власти?  



 

3 

➢ Каква е обратната връзка от общините и асоциациите на 
собствениците на жилища? 

➢ Какви са нагласите към втория етап на програмата, изискващ 
съфинансиране от собствениците на жилища?  

➢ Как можем да им повлияем в посока на масово участие във втория 
етап на програмата? 

Участници (поканени): 

АУЕР, АЕЕ, ЕкоЕнергия, БАИС, Хабитат България, Renovate Bulgaria, 
представители на общините, енергийни агенции и одитори, представители 
на строителния сектор, фасилити мениджмънт асоциации, финансови 
институции, доставчици на енергийни услуги, енергийни експерти и др.  

15:15 - 16:30 

 

Специализирана сесия 3:  
Енергийната бедност: бариера и възможност пред програмите за 
сградно обновяване? 

 

 

Презентации (по 10 минути): 

Поканени: Тодор Галев, Център за изследване на демокрацията; 
Теодора Пенева, член на Комисия за енергийна ефективност и 
преодоляване на енергийната бедност към Консултативен съвет за 
Европейската зелена сделка;  

Дискусия: 
➢ Имаме ли дефиниция за енергийна бедност и какво пречи да я 

приложим на практика?  
➢ Колко са енергийно бедните в България, какво знаят за програмите 

за обновяване и каква подкрепа им е необходима? 
➢ Съществуват ли финансови механизми за осигуряване на 

съфинансиране, включително от уязвими/енергийно бедни 
домакинства? 

Участници (поканени): 

Консултативен съвет за Европейската зелена сделка, ЦИД, ЕкоЕнергия, 
Хабитат България, представители на общините, енергийни агенции, 
представители на строителния сектор, финансови институции, доставчици 
на енергийни услуги, енергийни експерти, НПО и др. 

 

 16:30 – 17:00 З а к л ю ч е н и я  и  к р а й  н а  с ъ б и т и е т о  

 

  

 

 

 

 

 

 

  


