
ПРОГРАМА – DERBI 2010 
Понеделник 3ти май 2010 
 
9:00  Приветстване към  участниците 
10:30-12:00 Тематични семинари 
„IMEDER” – международно развит инструмент за укрепване ролята на МСП в Средиземноморския 
соларен план 
● Какви са възможностите за МСП в сектора на възобновяемата енергия? 
● Как може да бъдат насърчавани сътрудничества между фирми? 
● Кои иновации са по-печеливши за възобновяемата енергия? 
● Как може да се улесни финансирането на такива проекти? Кои са местните икономически и социални 
съпътстващи дейности? 
 
Селско стопанство или възобновяема енергия – трябва ли да избираме? 
● Допълване или замяна? 
● Ролята на Законодателя при разработването на проекти за възобновяема енергия в селското 
стопанство.  
● Какъв вид плащания ще има за земеделските стопани? 
 
"Иновации и нововъзникващите сектори: Въздух, Море, Слънце, Биомаса: обещаващите технологии?"  
● Морски енергия (морски турбини, енергия от морските приливи, водорасли и микро-водорасли) 
● Термодинамична слънчева енергия:  Нововъведения за френския индустриалния сектор? 
● Концентрирани фотоволтаици: кои са технологичните препятствия, които трябва да бъдат 
преодолени?  
● Има ли финансово печалба? 
 
14:00 – 16:00 
Кръгла маса – Откриване на Международна Конференция ДЕРБИ 2010 
● Откриване 
● Възобновяемите енергийни източници – от маргинализирането до генерализация  
● Какво е социалното и икономическо влияние? 
● Какви нови сектори ще се появят? 
● Заключения и коментари по кръглата маса 
 
16 :30 – 18 :00 
Тематични семинари 
Изключителни места за живот  
● Градовете на бъдещето – между енергийната независимост и комфортен живот 
● Ключови фактори за успеха на тези постижения 
● Какви инвестиции са нужни, и съотношението разход /полза? 
● Ежедневен кошмар или концептуален Рай? 
● Градове, предназначени само за определени социални и професионални категории 
● Офшорни вятърни турбини. Дали морето не е следващата зона за завладяване и производство на 
енергия? 
● Финансиране на иновациите  -  Обществени фондове, частни фондове;  допълнителни подходи за 
ускоряване на иновациите" 
 
 



 
Вторник 4ти май 2010 
8:30  Приветствие към  участниците  
 
9:30 – 10:30  Кръгла маса «Енергийна ефективност – предизвикателства при  обновяването на сгради 
● Пътна карта за нови етикети и технологични иновации 
● Обратна връзка за опита в Европа: успешни програми, стимулиране на процесите, финансиране 
● Новите регулации във Франция: предизвикателство за придобиване на компетентност 
 
11 :00 – 12 :30 Тематични семинари 
“Интелигентни мрежи и съхраняване на енергията” 
● Над 25% възобновяеми енергийни източници в мрежата: утопия или реалност? 
● Търсене и предлагане, демонстрации и пилотни системи 
● "Интелигентни мрежи и за съхраняване на енергия 
● Складове за енергия – състояние на техниката 
 
"Малки  вятърни турбини: Ключов фактор за успех в сектора" 
● Водещ ли е сектора? 
● Франция – стабилен пазар? 
● Смесване на фотоволтаични и вятърни турбини: дали ще е успешно?  
 
„Термални възобновяеми енергии: горски сектор, биомаса, термална соларна енергия» 
● Какви са първоначалните въздействия на топлинния фонд върху тези сектори 
●Бъдещето на термалната и соларна енергия в домакинството и индустрията 
● Перпинян – нов соларно-термален център за енергия 
 
14:00 – 15:30 Кръгла маса: Каква ще бъде цената на енергията в бъдеще? 
● Растежът на цените на енергията са неизбежни. Всъщност колко струва енергията? 
● Кога възобновяемата енергия ще стане конкурентна на пазара? 
● Как Европейските правителства ще се справят с повишаването на цените? 
● Възобновяемите енергийни източници средство ли са за намаляване на разходите? 
 
16:00 – 17:30 "Използване на информационните и комуникационните технологии в енергийния 
мениджмънт" 
● Как ИКТ могат да допринесат за развитието на енергийния мениджмънт? 
● Различни ИКТ инструменти в помощ за енергиен мениджмънт в домакинството, индустрията и 
услугите 
● Икономически и технологични препятствия при използването на ИКТ в енергийния мениджмънт.  
17:30 – 18:00  Закриване  


