
 2 юни 2015г., от 9.00 ч.
Френски институт в България
пл. Славейков №3, София

Плановете за действие за енергийна ефективност на 
сградите : инструмент за борба с климатичните промени 

и намаляване на разходите за общините и гражданите

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.35 

9.35 – 9.40
 

9.40 – 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 11.00

Регистрация на участниците

Реч на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България

Реч на г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното  развитие и 
благоустройството 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, РЕГУЛАТОРНА РАМКА И ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

Представяне на приоритетите, контекста и лекторите
Г-н Здравко Генчев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност 
EнЕфект

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради
Гергана Благиева, директор на дирекция « Жилищна политика », Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството

Представяне на Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020
Г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно 
развитие 

Френската стратегия за енергийно обновяване на жилищни сгради и на публичния 
сграден фонд 
Г-н Жорж Дьобиес, председател на секция  « Наука и техника » към Генералния 
съвет за околната среда и устойчивото развитие, Министерство на екологията, 
устойчивото развитие и енергетиката на Р Франция

Финансовите инструменти на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми 
източници
Г-н Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и 
възобновяеми източници

Кафе-пауза

Програма

ЦИКЪЛ „ПАРИЖ КЛИМАТ 2015 – COP21“



ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

Европейските градове и региони по пътя към сгради с почти нулево потребление 
на енергия : добри практики и модели на успеха
Г-н Драгомир Цанев, зам.-директор на Центъра за енергийна ефективност 
EнЕфект 

Възможности за работа в мрежа. Съдействие и подкрепа за планирането на 
енергийното бъдеще на общините
Г-жа Калинка Накова, изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия 

Община Габрово – пионер в устойчивото енергийно развитие на местно ниво.
Г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово 

Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-
2020 г.
Г-н Здравко Георгиев, изпълнителен директор, Софийска енергийна агенция – 
СОФЕНА 

Стратегията на община Париж за подобряване на енергийната ефективност на 
обществените сгради и на отдавания под наем жилищен фонд
Г-жа Седисия дьо Шастьоне, направление « Интелигентен и устойчив град », 
община Париж 

       Представяне на разработени решения на френски фирми

Добри практики и международен опит при програмите за енергийно  обновяване 
на сгради
Г-жа Снежана Семова, генерален директор, Сен Гобен Вебер - България

Енергийна ефективност и удобство чрез ефективни сградни решения
Г-н Димитър Манков, търговски инженер ефективни сградни решения, Шнайдер 
Електрик България

Далкия България (за потвърждение)

Дискусия

Коктейл

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00 

12.00 – 12.15
 

12.15 – 13.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

13.00 – 13.15

 

Програма
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