
Български Енергиен и Минен Форум
 

Съвместно с
 

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Българска браншова камара «Умни мрежи»

Асоциация «Умни сгради»

МЕЖДУНАРОДЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

Под патронажа на 
Министъра на  Регионалното развитие и благоустройство

Г-н Гроздан Караджов

13 април 2022, 09:00 часа
SMART NV TOWER, 

гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ 59
 

С финансовата подкрепа на
 
 
 
 
 
 

Работен език: Български език
 

За участие се заплаща такса в размер на 120 лв., по банков път.
(моля вижте подробностите в приложения формуляр за регистрация)

Организират

„БЪДЕЩЕТО НА УМНИТЕ СГРАДИ-
КОНЦЕПЦИЯ, СТАНДАРТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ“



ПРОГРАМА
09:00-09:10
Проф. Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Минстрой Холдинг, домакин
Приветствен адрес към участниците
Иван Хиновски, БЕМФ, откриване
Гроздан Караджов,  Министър на регионалното развитие и благоустройство,
Приветствие към участниците

09:10-10:25
ПАНЕЛ 1: 
Бъдещето на умните сгради в европейските зелени политики: цели, стратегии и изводи
Модератор: Стефан Абаджиев, Българска браншова камара «Умни мрежи»

09:10-09:25
Уводен доклад:
Ивайло Алексиев, ИД на Агенция за устойчиво енергийно развитие,
«Европейски регулации за незадължителна обща схема на Европейския съюз
за оценяване на подготвеността на сградите за интелигентно управление»

09:25-09:40
Станислав Андреев, ЕнЕфект,
От СБНПЕ към «умни» сгради: Актуализация на националното определение и
план за СБНПЕ

09:40-09:55
Tеун Мулепас, Нидерландия,
Представяне на «Умният» регион Брейнпорт, Нидерландия

09:55-10:10
Александър Доу, Великобритания,
«Сгради на бъдещето»

10:10-10:25
Ергин Емин, Цвета Димитрова, Иван Хиновски

Проект «АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ»,
изпълняван от Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, Институт за
предприемачество, устойчиво развитие и иновации  /ИПУРИ/, БЕМФ и URBAN ENERGY /
Норвегия/

10:25-10:35 
Кафе-пауза



10:35- 11:35
ПАНЕЛ 2:
Технологиите на «умните» сгради
Модератор: д-р Иван Желязков, Индустриален клъстер «Умни мрежи»

10:35-10:50
Уводен доклад:
Стефан Абаджиев, Българска браншова камара «Умни мрежи»,
«Новата крачка в технологиите–SMART GRIDs за изграждане на «зелени сгради»
и «енергийни острови» от ново поколение»

10:50-11:05
Цоньо Цонев, «Т&Д Инженеринг»,
«Умни» стради с технологиите на изкуствения интелект и невронните мрежи»

11:05-11:20
арх. Светослав Ризов, Архитектурно бюро «Селко»
«Проектирането на «умни» сгради и «енергийни острови» –новите подходи
след технологиите на «пасивните» сгради»

11:20-11:35
Господин Табаков, «TDS Energreen»
«Интелигентните системи за производство, контрол и търговия със «зелена»
енергия–главен компонент на «умните сгради» и «зелените острови»

11:35-11:50
Кафе-пауза



11:50 - 13:45
ПАНЕЛ 3:
Енергийни кооперативи и «умни» сгради
Модератор: Цвета Димитрова, «Аберон»

11:50-12:05
Уводен доклад:
Антони Желязков, БНЕБ,
«Участие на «умните» сгради и енергийни кооперативи на регулярния
енергиен пазар: практика и перспективи»

12:05-12:20
адв. Пламен Димитров
«Правни аспекти на изграждането на «умни» сгради и енергийни
кооперативи във връзка с Директиви 2018/2001 и 2018/2002»

12:20-12:35
Д-р Иван Желязков, Индустриален клъстер «Умни мрежи»,
«Енергийните кооперативи от «умни» стради–непосредствената
перспектива»

12:35-12:50
Константин Велев, ЗЕТИП ООД
«Структури и модели на енергийно независими общини.Създаване на
работно тяло, във вид на Зелен Ютилити Клъстер »

12:50-13:05
Жоржета Рафаилова, СОФИЯПЛАН,
«Мястото на «умните» сгради в зелените политики на местната власт»

13:05-13:20
Любо Георгиев, Сдружение за градските политики
«Умни сгради в  умнаградска среда»

13:20-13:35
Ангелина Томова, Лияна Аджарова, Енергийна Агенция-Пловдив
«Енерго-позитивни зони и хибридизация на технологии за смела градска
визия за интелигентни градове»

13:35-13:45
Заключителна дискусия
Модератор: Стефан Абаджиев


