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Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма. 

 

 
 
 
Завъши вторият етап от информационната кампания на МИЕТ по програма 

„Енергийна ефективност и зелена икономика“ 

 

Програмата беше представена пред бизнеса в Благоевград на 2 ноември 2012 

 
Информационният ден днес в Благоевград отбеляза края на втория етап от 

националната информационна кампания на Министество на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ) за популяризиране на програма „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“. 

 
Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ представиха пред бизнесмени в Благоевград възможностите 
за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“. Размерът на максималната безвъзмездна помощ, 
която може да бъде получена от бенефициентите по програмата, подходите за 
подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за 
избор на изпълнители бяха основните теми, дискутирани на събитието.  

 
Над 500 консултанти и представители на малкия и средния бизнес от 9 

български града посетиха събитията от втория етап на информационната кампания 
на МИЕТ по програмата. Кампанията стартира на 17 октомври 2012 г. в Пловдив и 
премина през градовете Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Видин, Плевен и 
Благоевград. 

 
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна 

инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви 
енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава 
възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и 
технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството 
и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на 
процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт. 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция 
ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. 
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