Обновяване на отопление и сгради с мисъл за
бъдещето
Конференция за устойчиво отопление и сградно обновяване за региона на
Централна и Югоизточна Европа
21 - 25 юни 2021 г.
Платформа ZOOM
Целеви регион:

Централна и Югоизточна Европа

Мото на
конференцията:

Фокусираме се върху решенията, които ще осигурят ...
Надеждно, удобно, достъпно отопление за всички ...
Осигуряващо въздух, годен за дишане, и климатично безопасно бъдеще.

Фокус на
конференцията:

Преминаване към ефективни решения за битово отопление, базирани на
възобновяеми енергийни източници и интегриране на решения за енергийна
ефективност на сградите в рамките на инициативата „Вълна на обновяване“;
Решения, ориентирани към домакинствата от средната класа и енергийно бедните
домакинства; Конференцията не се фокусира върху бутикови решения и решения от
висок сегмент, нито върху експериментални технологии в начален етап на развитие;
Пилотни проекти и нововъзникващите технологии са добре дошли да бъдат
представени.

Издание:

Четвърто (ежегодно от 2018 г., с разрастване на фокуса)

Регистрация:

Линк за регистрация и получаване детайли за вход в уебинара (линкът е един и същ
за петте дни)

Организатори:

За Земята – Приятели на Земята България, в сътрудничество с Черноморски
изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

21.06.2021
понеделник

Ден 1: Програми с публично финансиране в региона по темите

10:00 – 10:10

Откриване
Първи панел: Програми с фокус (подмяна на) битово отопление

10:10 - 10:30

Мерки за енергийна ефективност в община Брацигово чрез отопление на биомаса
и слънчеви панели
Вихра Андонова, Фондация „Евро-перспективи“ (България)

10:30 - 10:50

Платформа за по-умни печки
Стеван Вуясинович, Фондация ВЕИ (Сърбия)

10:50 - 11:10

Подобряване на качеството на атмосферния въздух с подкрепата на
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2021 и 2021-2027.
Магдалена Димитрова ГД ОПОС, МОСВ (България)

11:10 - 11:25

Въпроси и отговори
Втори панел

11:40 - 12:00

Община Смолян и техните инициативи по Програма “Околна среда” 2021-2027
Хамди Моллов, Община Смолян (България)

12:00 - 12:20

Проектът REPLACE по програма „Хоризонт 2020“ и инструментите, които
предоставя на разположение на домакинствата и местните власти
Ангел Николаев, ЧИЕЦ (България)

12:20 - 12:25

Становище - Актуализация на програмите на Столична община (LIFE) за
•
•

Подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, с алтернативно
отоплително оборудване
Резултати след монтаж на електростатични филтри върху комини в София

Екип на За Земята (България)
12:25 - 12:40

Въпроси и отговори

22.06.2021
вторник

Ден 2: Трансформация на централното топлоснабдяване и финансиране

10:00 – 10:10

Откриване
Първи панел: Как може мрежата за централно отопление да премине към
100% ВЕИ в близко бъдеще

10:10 - 10:30

Проблеми с отоплението и инициативи в региона на ЦИЕ
Петр Хлобил, CEE Bankwatch Network (Чехия)

10:30 - 10:50

Централно топлоснабдяване и справедлив преход за регион Prievidza / Словакия
Филип Вилга, Priatelia Zeme / Приятели на Земята (Словакия)

10:50 - 11:10

Централно отопление с възобновяема енергия – Позиция
Петер Ахмелс & Джудит Грюнерт, Deutsche Umwelthilfe (Германия)

11:10 - 11:20

Становище: Как София може да реформира системата си за централно
топлоснабдяване
Екип на За Земята (България)

11:20 - 11:30

Въпроси и отговори
Случаят Виена (TBC)

Случаят Мюнхен (TBC)
Втори панел: Финансови модели (ЕСКО, колективни действия, посредници),
финансови инструменти и инициативи на международни финансови
институции (МФИ) от региона
11:40 - 12:00

Възможности за финансиране на подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво
- Фокус върху България и Полша
Васил Златев, Световна банка (България)

12:00 - 12:20

ESCO пазар в България. Проблеми и възможности. Заявление за дълбоко
обновяване на многофамилни жилищни сгради
Кирил Райчев, Алианс за енергийна ефективност / Econoler (България)

12:20 - 12:40

Кредити за енергийна ефективност в еднофамилни сгради
Надя Данкинова, Регионален фонд Южна България
Финансов инструмент за еднофамилни сгради
МРРБ (TBC)
Инициатива за централно топлоснабдяване в Западните Балкани
ЕБВР (TBC)
Фонд на фондовете (TBC)

12:40 - 12:55

Въпроси и отговори

23.06.2021
сряда

Ден 3: Нови политики и „Вълна на обновяване“

10:00 – 10:10

Откриване
Първи панел: Новости от свързани политики – включително тенденции за
преустановяване използването на изкопаем газ за отопление и сравнение на
използването на водород за отопление и електрификация на сектор
отопление

10:10 - 10:30

Съдебни действия срещу газопровода „Северен поток 2“
Константин Цергер, Deutsche Umwelthilfe (Германия)

10:30 - 10:50

Развитие на декарбонизацията на сектор отопление в Австрия
Йоханес Валмюлер, GLOBAL 2000 (Австрия)

10:50 - 11:10

Краят нa отоплението с изкопаеми горива: еднорози и коне
Ян Росенов, Проект за регулаторна помощ / Regulatory Assistance Project (Белгия)

11:10 - 11:25

Вълна на обновяване – Позиция
Юлиан Шварцкопф, Deutsche Umwelthilfe (Германия)

11:25 - 11:35

Политики за постепенно спиране на използването на природен газ за отопление в
Холандия
Рори Форстър, За Земята (България)

11:35 – 11:45

Въпроси и отговори

Втори панел: Вълната на обновяване – докъде са стигнали държавите от
региона в разрастването на инициативата? Как се справят с енергийната
бедност?
11:45 - 12:15

Презентации на страните
Анка Синеа, Babes University-Bolyai University (Румъния)
Нора Фелдмар, Подслон за човечеството (Унгария)
Драгомир Цанев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (България)

12:15 - 13:00

Международен експертен панел
Богомил Николов, Активни потребители (България)
Драгомир Цанев, ЕнЕфект (България)
Радостина Славкова, За Земята (България)
Д-р Клара Волинтиру, Bucharest University for Economic Studies (Румъния)
Д-р Хория Петран, URBAN INCD INCERC (Румъния)
Бенедек Явор, Ръководител на Представителството на ЕС в Будапеща
(Унгария)

24.06.2021
четвъртък

Ден 4: Има думата бизнесът от региона – производители на технологии и системи,
инсталатори, посредници

10:00 – 10:10

Откриване
Първи панел: Бизнес панел

10:10 - 10:30

ОВК решения за домакинства
Христина Петрова, Samsung Climate Solutions (България)

10:30 - 10:50

Решения за отопление в многофамилни сгради
Боян Кусаров, Danfoss Climate Solutions (България)

10:50 - 11:10

Комфорт в нови и обновени домове - ОВК системи, мислещи за утре
Цветелина Спаскова и Станимира Димитрова, Ховал (България)

11:10 - 11:25

Въпроси и отговори
Втори панел: Дискусия (ОВК решения в съответствие с европейските цели за
декарбонизация. Българският случай)

11:40 - 12:40

Панелисти:
Стоян Петелов, Axis Clima (дизайнерско студио) (TBC)
Александър Станков, ЕнЕфект
Представител на Камара на архитектите
Михаил Толев, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (TBC)

25.06.2021
петък

Ден 5: Качество на въздуха в градовете през призмата на енергийните
характеристики на сградите и използването на енергия у дома

10:00 – 10:10

Откриване
Първи панел: Качеството на въздуха в градовете през призмата на
енергийните характеристики на сградите

10:10 - 10:30

Здравните аспекти на замърсяването на въздуха.
Ренета Илиева, Българска асоциация за закрила на пациентите (България)

10:30 - 10:50

Greenwashing, въглища, екологичен грах (eco-pea) и чист въздух. Полският случай
Камила Джевичка, ClientEarth Полша (Полша) (TBC)

10:50 - 11:10

По-чисто отопление на жилищата. Случаите на Словакия, Унгария и Чехия
Каре Прес-Кристенсен, Green Transition Denmark (Дания)

11:10 - 11:25

Въпроси и отговори
Втори панел: Намаляване на енергията в жилищни сгради

11:40 - 12:00

Промяната в поведението като път към намаляване на енергията
Богомил Николов, Активни потребители (България)

12:00 - 12:15

Интегриране на кръговите принципи и справяне с енергийната бедност чрез
Вълната на обновяване – поглед от Германия
Юлиан Щварцкопф, Deutsche Umwelthilfe (Германия)

12:15 - 12:35

Ролята на кръговия дизайн в сградите - Архитекти!
Ива Станишева, Мрежа за действие по климата (Великобритания)

12:35 – 12:50

Въпроси и отговори.
Закриване

За Земята е независима неправителствена организация, част от “Приятели на Земята” (Friends of the Earth) и член на
международните организации CAN Europe (Мрежа за действия за климата Европа), CEE Bankwatch Network (Мрежа за
наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци –
Европа), GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите), EEB - (Европейско екологично бюро), както и на
националните: Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без
цианиди“, „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“ и Коалиция за климата - България.
www.zazemiata.org

Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация в обществена
полза. ЧИЕЦ се занимава с научни изследвания и популяризация в областта на енергийната и климатична политика на
страните от Черноморския регион и най-вече на България.
www.bserc.eu

