
 

 

П Р О Г Р А М А 

за провеждане на среща - презентация на тема „Соларна енергия за бизнеса - 

етапи на реализация и възможности за финансиране“ 

 

Събитието ще се проведе в  хибриден формат 

Дата: 25 януари 2023 г. /сряда/ от 15:00 до 17:00 часа 

Място: сградата на БТПП – зала „А“, ет.1 , ул. Искър № 9, София. 

 

14.30 часа 

 

Регистрация на участниците  

15:00 – 15:15 ч. 

 

Откриване на Срещата от Цветан Симеонов – председател 

на УС на БТПП и от Гена Събева – председател на Съвета на 

браншовите организации при БТПП 

15:15 – 15:45 ч.  

 

Тема: Основни изисквания към компаниите за развитие на 

проект чрез европейска програма „Изграждане на нови ВЕИ 

за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

Лектори: 

Деница Николова, Партньор в EUConsult.BG 

Мария Христова, Старши консултант в EUConsult.BG 

15:45 – 16:25 ч. Теми: „Стъпки в процеса на изграждане на соларна 

централа“; „Рискове и проблеми съпътстващи 

инвестицията“. 

Лектори: 

Росица Чопева, Партньор в xFigureFinance 

Роза Иванова, Старши консултант в xFigureFinance 

16:25 – 16:40 ч. Теми: „Ползи от изграждане на фотоволтаик за бизнеса, 

конкретни примери от практиката“; „Административни 

стъпки и пречки в изграждането на фотоволтаик“. 

Лектор: 

Веселин Тодоров, Соларна Академия България 

16:40 – 16:55 ч. 

 

Въпроси и отговори по темата 

 

16:50 – 17:00 ч. 

 

Закриване на срещата 

 



 

Допълнителна информация за партньорите, с които се организира събитието: 

EUConsult.BG e сред първите компании в България, специализирана в подготовка и 

управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски 

фондове. Компанията  е лоялен и коректен партньор на бизнеса и браншовите 

организации, както е и  учредител и член на Българската асоциация на консултантите 

по европейски проекти (БАКЕП). 

xFigureFinance е независима консултантска компания с опит във ВЕИ сектора над 10 

години и активни проекти с инсталирана мощност от над 400 MWp в България и 

съседни държави. Фокус в дейността им са соларните проекти, но имат опит също с 

вятърни и биогаз централи, като са осъществили сделки за над EUR 90 млн. 

Натрупаната експертиза на екипа им позволява да разгръщат редица услуги и да влизат 

на всеки етап от развитието на Проекта. 

 

Забележка: Събитието ще бъде излъчвано и онлайн: 

 

Линк за присъединяване:  https://meet.google.com/eph-jgsj-oqk  

Код за мобилни устройства: eph-jgsj-oqk 

 

Линкът ще бъде отворен за регистрация след 14:30 часа. 

 

Потвърждения за участие се изпращат на на e-mail: z.georgieva@bcci.bg или на  

r.ivanova@xfigure.eu   в срок до 24.01.2023 г. 

 

 

Необходимо е изрично да се отбележи дали участникът ще присъства на място или 

ще се включи онлайн. Това се налага, тъй като местата в залата на БТПП са 

ограничени до 40 броя, поради което за първите заявили присъствено участие ще 

бъдат осигурени места, а останалите ще могат да се включат онлайн. 
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