
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
eufunds.bg  

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
   

 

Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за 
енергийна ефективност и интелигентна градска среда“, Бенефициент: ОТТ-ПРОИНО. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от "Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО" и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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Семинар „Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен 
мениджмънт“ 

 
22.05.2014 г. 

 
София 1113, комплексът на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 3, зала 101 на 

Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) 
 
             ПРОГРАМА 

 

09.30 - 10.00 Регистрация 

10.00 - 10.15 Откриване 

проф. Костадин Костадинов, Управител, Фондация ГИС-

Трансфер Център; 

10.15 – 10.30 Представяне на Офиса за технологичен трансфер - ПРОИНО и 

на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна 

ефективност и интелигентна градска среда“ 

инженер-мениджър Даниела Леви, ръководител на проекта; 

10.30 – 11.10 „Нов  законопроект  за енергийната  ефективност“ 
инж. Николай Налбантов, Главен директор, Дирекция 
Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно 
развитие при МИЕ на РБ; 

 Проект: № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна 

ефективност и интелигентна градска среда“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република 

България. 
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11.10 – 11.50 „Удостоверения за енергийни спестявания – принципи, същност и 

методични указания за тяхното издаване.  Методики за оценка на 

енергийните спестявания – същност и основни цели” 

 

г-н Красимир Найденов, Главен директор, Главна дирекция 

„Координация и управление на енергийната ефективност и 

възобновяеми източници на енергия“,  Агенция за устойчиво 

енергийно развитие; 

11.50 – 12.30 „Зелена архитектура и сгради с близко до нулево потребление на 

енергия" 

 

арх. Николай Гълъбов, Зам. председател на Камара на 

архитектите в България; 

12.30 – 13.10  „Зелено строителство в урбанизирана среда" 

 

арх. Димитър Кабакчиев, Директор на ГИС-ТЦ „Устойчиво 

планиране на територии, енергоефективна архитектура"; 

13.10 – 14.00 Обяд 

14.00 – 14.40 „Стандартът ISO 50 001 - действай активно, мисли ефективно“ 

инж. Владислава Георгиева, консултант ЕЕ и ВЕИ, Зеотерм 

ЕООД; 

14.40 – 15.20 „EURESP+ (европейска регионална платформа за екологични 
услуги) за МСП“ 
г-жа Соня Петкова, Директор на "ВЕИ и ЕЕ център",  Фондация 
ГИС – Трансфер Център; 

15.20 – 16.00 ОП “Иновации и конкурентоспособност”, основни схеми за 
кандидатстване за безвъзмездна помощ през периода 2014-2020 
 
доц. д-р Георги Райчевски, Експерт „ТТ и комерсиализация на 
научни продукти и услуги“, ОТТ-ПРОИНО; 

16.00 – 16.20 Дискусия, закриване 

 

http://www.proinno-bg.eu/
mailto:office@proinno-bg.eu

