
Втори кръг на кръглите маси
на SMAFIN 

HORIZON 2020 Programme
Contract No.955857 

The project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under Grant Agreement No. 955857

Актуализации на
работните групи  

Предстоящи събития на SMAFIN

Сътрудничество със
сродни проекти

РЕЧНИК НА СМАФИН 
#SMAFINGLOSSARY е нова рубрика, стартирана от екипа на SMAFIN
в социалните медии, която има за цел да разгледа дефинициите
на термини и съкращения, свързани с енергията и енергийната
ефективност, и да ги сподели с обществеността чрез поредица от
седмични публикации в профилите на SMAFIN в социалните
медии - Twitter, LinkedIn и Facebook. Планираните публикации се
качват всеки вторник. 

През пролетта на 2022 г. ще се проведе вторият кръг от кръгли 
маси на SMAFIN в България, Хърватия, Гърция и Румъния с 
акцент върху разработването и прилагането на схеми и подходи 
за политики и финансиране на проекти за енергийна 
ефективност и ВЕИ. След като в края на 2021 г. бе обявен вторият 
пакет за енергийна политика на ЕС, сега е времето да бъдат 
обсъдени най-ефективните начини за рационално използване на 
безвъзмездните средства, насочени към изпълнение на целите 
на ЕК. Представители на държавните и местните власти, 
финансови институции, браншови камари, промишлени, 
търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на 
професионални услуги, университети и неправителствени 
организации ще могат да се запознаят, анализират и обсъдят 
възможности за развитието на националните политики в 
сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Предстоящи кръгли маси на SMAFIN:

• България, За да се отговори на най-належащите въпроси, по 
отношение на дискусиите и консултациите с основните 
заинтересовани страни и членовете на работните групи, на 16-17 
март 2022 г. в Боровец, хотел "Самоков", и онлайн, се 
организира втората кръгла маса в България на тема "Общински 
енергиен мениджмънт и инвестиции в устойчива енергия". Като 
основни стълбове на събитието бяха внимателно подбрани 
следните теми: Общински системи за енергиен мениджмънт и 
тяхната роля за привличане на финансиране; Енергийни 
кооперации в България, предизвикателства и решения; и 
Намаляване на енергийната бедност чрез политики и мерки за 
енергийна ефективност. Събитието се организира от ЕнЕфект 
(www.eneffect.bg) с подкрепата на Общинската мрежа за 
енергийна ефективност ЕкоЕнергия (www.ecoenergy-bg.net) и 
Националния доверителен екофонд (https://ecofund-bg.org). 

• Хърватия, Финансиране на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради и в промишлеността (дата: TBD) 
- кръглата маса има за цел да насърчи диалога между ключови 
заинтересовани страни за повишаване ефективността на 
наличните средства за инвестиции в мерки за ЕЕ и ВЕИ в сгради 
и в промишлеността (основно от Механизма за възстановяване и 
устойчивост и новата оперативна програма). Приемането и 
одобрението от Европейската комисия на НПВУ през юли 2021 г. 
разкри голям набор от теми за обсъждане на начините за 
ефективно изпълнение на предвидените инвестиции в сградния 
сектор и промишлеността (разработване на центрове за 
"обслужване на едно гише", прилагане на финансови 
инструменти и модели за договори с гарантиран резултат).

• Гърция, Втората кръгла маса в Гърция ще бъде организирана 
онлайн на 14 април 2022 г., като целта е да се продължи 
диалогът, започнал по време на първото събитие през май, и да 
се представи работата на работните групи на SMAFIN. 
Надграждайки резултатите на предходното събитие,  следващата 
кръгла маса ще разгледа развитието на политиката на 
национално и европейско равнище и ще обсъди теми, като 
обявяването на програмата "ELECTRA", обслужване на едно гише 
в рамките на националната програма "EXOIKONOMO", 
оптимизиране на процеса за търгове за енергийна ефективност 
и класификацията им. Повече информация ще намерите скоро 
на уебсайта на проекта www.smafin.eu.  

• Румъния, Основните теми на втората кръгла маса в Румъния, 
озаглавена "Решения за финансиране за устойчиво повишаване 
на енергийната ефективност в сградите и промишлеността", бяха 
определени по време на третата работна среща. Събитието ще 
се проведе онлайн на 12 април 2022 г.  Дневният ред е насочен 
към продължаване на сътрудничеството с проекта SMAFIN към 
въвеждане в действие на различни инструменти за финансиране 
на проекти за енергийна ефективност в страната.  Темите на 
паралелните сесии ще бъдат: Интегрирани услуги за обновяване 
на жилищни и обществени сгради, Постигане на целите за 
енергийна ефективност на промишлеността и услугите и 
Разработване на финансови инструменти за изпълнение на 
Националната дългосрочна стратегия за обновяване.

България
Третата среща на работната група беше организирана онлайн, 
чрез платформата ZOOM, на 8 февруари 2022 г. Основната цел на 
срещата беше да се финализират темите за паралелните сесии, 
да се съберат предложения за модератори и основни 
говорители за предстоящата кръгла маса. Участниците 
определиха като най-подходящи за събитието датите 16 и 17 
март, които съвпадат с очакваното преразглеждане на НПВУ. 
Единодушно беше взето решение кръглата маса да се 
организира в хибриден формат - онлайн и присъствено до 30 
участници, при спазване на всички здравни разпоредби за COVID 
в страната. Освен това членовете на работната група се 
съгласиха, че провеждането на събитието в рамките на два дни 
ще допринесе за по-продуктивни дискусии и крайни резултати.

Хърватия
Следващата среща на работната група в Хърватия ще бъде 
организирана във виртуален формат в началото на март. 
Участници в нея ще бъдат представители на министерства, 
професионални домоуправители и фирми, финансови 
институции и доставчици на услуги. Заедно те ще обсъдят как да 
използват заключенията от предишната среща в рамките на 
предстоящата кръгла маса, както и потенциала за развитие на 
настоящите политически мерки и финансови програми. 

Гърция
Следващата виртуална среща на работната група на SMAFIN в 
Гърция ще бъде организирана на 3 март 2022 г. и този път 
членовете, представляващи министерства, банки, собственици 
на релевантни проекти и сградни мениджъри, ще обсъдят 
възможностите за подобряване на политическите мерки и 
финансовите програми, както и за определяне на най-добрите 
практики в подкрепа на процеса.

Румъния
През последните месеци в Румъния бяха организирани две 
срещи на работната група (втора и трета).

Втората виртуална среща на работната група на SMAFIN в 
Румъния се проведе на 14 декември 2021 г. На срещата 
присъстваха няколко представители на правителствени органи, 
участващи в разработването на механизми за финансиране на 
проекти за енергийна ефективност в публичния и частния 
сектор, а именно: Министерството на финансите, 
Министерството на инвестициите и европейските проекти, 
Министерството на развитието, благоустройството и 
администрацията и Министерството на енергетиката. Членовете 
на групата обсъдиха изводите след първата кръгла маса на 
SMAFIN, като определиха съответните теми за втората кръгла 
маса през пролетта на 2022 г. Беше постигнато съгласие, че 
включването на паралелна сесия за финансиране на 
енергийната ефективност в промишлеността и услугите е от 
изключителен интерес както за публичните, така и за частните 
заинтересовани страни.

На 22 февруари 2022 г. членовете на работната група на SMAFIN 
се събраха за трети път, като отново използваха онлайн 
платформа. Участваха повече от 30 души, представляващи целия 
спектър от заинтересовани страни, което създаде отлична 
възможност за финализиране на темите за втората кръгла маса 
на SMAFIN, насрочена за април 2022 г.  Беше съгласуван и 
примерният дневен ред.  Последната част на срещата се 
превърна в мини-кръгла маса, на която се обсъдиха теми от 
висок интерес, като например най-добрият подход за 
мобилизиране на просюмърски общности, както и ранното 
идентифициране на пречките при разработването на проекти, за 
да се подпомогне готовността за кандидатстване и 
необходимите финансови инструменти. Ползотворният диалог 
допринесе и за организирането на кръглата маса с цел 
максимално увеличаване на нейния принос за бъдещи действия. 

SMAFIN и RoundBALTIC се срещнаха през октомври и ноември 
2021 г., за да определят общите области за сътрудничество, както 
и резултатите и натрупания до момента опит, които могат да 
бъдат споделени, за да се максимизират резултатите от двата 
проекта. 

В тази връзка SMAFIN се включи и във второто онлайн събитие за 
обучение на Round BALTIC, което се проведе на 10 февруари 2022 
г. Неговият обхват беше да подпомогне публичните органи при 
вземането на умни решения чрез разкриване на потенциала на 
инвестициите в енергийна ефективност в публичния сектор при 
прилагането на договори с гарантиран резултат за подобряване 
на енергийната ефективност на техните сгради и в крайна сметка 
да ускори процеса по привличане на частно финансиране в 
енергийната ефективност. Моля, намерете повече информация 
на:  https://roundbaltic.eu/second-learning-event/

Хърватия
Резултатите от SMAFIN ще бъдат представени на конференцията 
ETU Initative, която има за цел да събере на едно място 
европейски и средиземноморски инициативи и проекти, които 
насърчават справедлив и устойчив енергиен преход. 
Конференцията е насрочена за 15-17 март в Барселона, а 
резултатите от SMAFIN ще бъдат представени в панела за 
финансиране на зеления преход. 
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Присъединете се към
общността на SMAFIN
SMAFIN насърчава постоянния диалог между заинтересованите
страни. В рамките на електронния форум заинтересованите страни
ще намерят насоки за идентифициране на финансови
възможности, както и за обмен на опит и сътрудничество.

Регистрирайте се на: https://www.smafin.eu/forum/

Свържете се с нас:

Координатор на
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