
НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОМАСА

BGBIOM 

 ОРГАНИЗИРА НА 5/6.12.2016 г. 

Трети семинар по проект Bioenergy4Business

” Вътрешни котли за отопление”

Националната  асоциация  по  биомаса е  българският

партньор  в  проекта  Bioenergy4business  (B4B) от

програма  H2020.  Понастоящем  Европейският  бизнес

зависи  от  въглищата,  нефта и   газа,  които  често  се

внасят  от  политически  нестабилни  региони.

Превключването  от  изкопаеми  горива  към  дървесна

биомаса  може  да  допринесе  за  подобряване  на

икономическите  показатели  на  бизнеса.

(http://www.bioenergy4business.eu) 

Семинарът е последният от трите планувани обучения

по проекта. Целта му е да запознае заинтересованите

лица с основните понятия в приложението на дървесна

биомаса за отопление и да представи разработения от

Координатора на проекта инструмент за пресмятане на

параметри и разходи за отопление с котли на дървесна

биомаса.  

Третият семинар е ориентиран към представители на

дърводобивни  и  дървопреработващи  предприятия,
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които  могат  да  изградят  по-големи  отоплителни

съоръжения.

Няма  такса  за  участие.  Предвидено  е  посещение  на

сгради, отоплявани с биомаса.  

За  по-добра  организация  молим  да  се  регистрирате

предварително  на  bgbipom.plovdiv@gmail.com или

office@bgbiom.org.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ТРЕТИЯ СЕМИНАР ПО

ПРОЕКТ B4B

Първи ден, 5.12.2016   –  Дом на науката и техниката,у.
Гладстон №1,  Пловдив

10.0
0 

Регистрация на участниците и кафе

10.1
5 

Откриване BGBIOM

10:3
0 

Представяне на проект Bioenergy4business BGBIOM

11:0
0 

Логистика  на  биомаса  -  вериги  за  доставки  за
производството на топлинна енергия

Гост  лектор  от
Дания/Германи
я

12:0
0 

Дискусия BGBIOM 

12:
30

Работен обяд

13:3
0

Отопление  като  услуга:  топлинно
предприемачество - примери от Финландия 

BGBIOM

14:3
0

Представяне  на  инструмент  за  пресмятане  на
разходите за  инсталиране  на котел за квартално
отопление с дървесна биомаса

BGBIOM
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15:3
0

Възможности  за  финансиране  на  проекти  за
отопление с твърда биомаса

Представител
на  фирма
АНДОЛИТО

16:0
0

Дискусия BGBIOM

Втори ден, 6.12.2016  зала Сердика, Хотел Балкан, София

9:00
–
18:0
0

Проектът и разработените за него инструменти ще
бъдат  представени  в  рамките  на  Националната
конференция на българските енергийни агенции и
центрове 

BGBIOM
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