
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Български Енергиен и Минен Форум 
съвместно с 

         Агенция за устойчиво енергийно развитие 
 съвместно с 

 

             Камара на енергийните общности в България 

Българската браншова камара «Умни мрежи» 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 

ПЕРСПЕКТИВИ И ТЕХНОЛОГИИ В  

ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ 2023 – 2027 

 
 
 
 
 

С финансовата подкрепа на 

  

Работeн език: Български, при необходимост ще бъде осигурен превод от и на английски език 

Участието е срещу такса за правоучастие в размер на 120 лв. 

с предварителна регистрация на тел. +359 (0) 888 590 381 (Борислава Лазарова) и на www.bulenergyforum.org

28 ноември 2022, 09:00 часа  

Launchee  space, София, ЦУМ 1 етаж 



 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 

 
Водещ на събитието: Стефан Абаджиев, Камара на енергийните общности в България 

 

08:40-09:00 – Регистрация  

 

09:00-09:20, Откриване и приветствия 

Иван Хиновски, БЕМФ, уводни думи 

Министър на енергетиката на Р. България, приветствие към участниците 

Джордж Кремлис - почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, 

приветствие и уводни слова към участниците 

 

 

 

 

 

 

09:20 - 09:35 

Водещ доклад: 

Ивайло Алексиев, ИД на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

«Енергийните общности и мониторинга на енергийната ефективност в аспекта на 
директивите и регламентите на  ЕС» 

 

09:35 - 09:50 

Николай Налбантов - дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно 

развитие" Министерство на енергетиката на България 

Концепция на предстоящата хармонизация на българското законодателство с цел 
приложение на актуалните европейски изисквания за либерализацията на енергийния 
пазар и енергийните общности.  

 

09:20 - 11:00 

ПАНЕЛ  1: 

: д  



 

 

 

 

 

09:50 - 10:00 

Цветомира Комитова, Български енергиен и минен форум. Представяне на резултатите от 

европейския проект «STRIDE» 

10:00 - 10:15 

Антон Иванов, Български енергиен и минен форум 

«Хартата на Енергийните общности – новата идеология за ускорено развитие на СМАРТ 
енергетиката» 

10:15 - 10:30 

Стефан Абаджиев, Камара на енергийните общности в България 

«Проектозакона за Енергийните общности в България – направления, прерогативи и  
червени линии» 

10:30 - 10:45 

Любомир Димитров, Константин Велев,  Камара на енергийните общности в България 

«Интегриран подход за управление на общински ресурси за енергийна независимост на 
общините» 

10:45 - 11:00 

Драгомир Цанев, ЕнЕфект 

«Енергийни кооперативи чрез ПЧП – проект CONGREGATE» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11:15 - 11:30 

Водещ доклад: 

Владимир Димов, Т&Д Инженеринг 

«Платформата GRID-ONE – инструмент за изграждане, мониторинг и управление на 
Енергийни общности в мащабите на СМАРТ сектора» 

 

 

11:00 -11:15 

 

 



 

 

 

 

 

 

11:30 - 11:45 

Станислав Андреев, ЕнЕфект, Тодор Попов, Община Габрово 

«Енергийните Общности от гледната точка на общините: реалните модели» 

11:45-12:00 

Тодор Тонев -  Черноморски енергиен клъстър - “Представяне на резултати от енергийно  

независими сграда”  

 

12:00 – 12:15 

Жоржета Рафаилова, СОФИЯПЛАН 

«Градоустройствени аспекти на развитието на Енергийните общности» 

 

12:15-12:45 Обяд, снакс и чаша вино 

 

 

 

 

Бахит Кулмаханов, KMG International N.V. 

Джордж Кремлис - почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК  

Ивайло Алексиев, ИД на АУЕР 

Таня Христова, Кмет на Община Габрово 

13:30-13:45 Иван Хиновски - Закриване на форума - обявяване 

на годишната програма за работа на Камарата 

 

12:45 - 13:30 

ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ 

 


