„Подобряване на енергийната ефективност на обществените и
жилищните сгради”
15 май 2018 г
Френски институт в България,
пл. „Славейков” № 3 - София
Модератор:
Г-н Петър Карабоев, заместник-главен редактор на Capital Daily и Dnevnik online
9.30 – 10.10

Посрещане на участниците

10.10 – 10.15

Представяне на контекста и целите, г-н Петър Карабоев

10.15 – 10.25

Приветствие на г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в
България

10.25 – 10.35

Приветствие на г-н Николай Нанков, министър на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(за
потвърждение)

10.35 – 11.50

Представяне на националния контекст по отношение на
политиките на подобряване на енергийната ефективност на
сградите във Франция и България

10.35 – 11.00

Термичното сертифициране на сградите във Франция:
нормативно-правна уредба, която насърчава икономията на
енергия и работи в полза на прозрачността на пазара на
недвижимите имоти
Г-н Роман Кюрюнор, сътрудник в служба „Обновяване на
сградния фонд“, Министерство на екологичния и солидарен
преход

11.00 – 11.25

Равносметка относно националната програма за енергийна
ефективност: оставащо финансиране и представяне на
образцови проекти
Експерт, Дирекция „Жилищна политика”, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (за уточнение)

11.25 - 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 13.25

Образцови проекти на общини във Франция и България

11.50 – 12.15

Един образцов местен план за енергийна ефективност, който
почива на силното мобилизиране на местната икономическа
среда и на диалога със съсобствениците
Г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово

12.15 – 12.40

Програмата по отношение на енергийната ефективност на
обществените сгради и частните жилища в община Габрово
Г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово

12.40 - 13.15

Представяне ролята на местните агенции по енергия и климат:
експертна помощ за общините по отношение на енергийната
ефективност и контрола на енергията
Г-жа Оливия дьо Малвил, координатор на FLAME – Федерация
на местните агенции по енергия и климат
Представяне на образцова местна програма за енергийна
ефективност в полза на сгради в съсобственост
Г-н Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия
в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси
на Агломерация Лориан, общински съветник в град Лориан

13.15 – 13.30

Въпроси и дискусия с участниците

13.30 - 13.35

Закриване на семинара

13.35 – 14.30

Коктейл

