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На вниманието на медиите 

 
 
Министър Добрев призова малкия и средния бизнес към активност в 

програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” 
 

Информационните дни на МИЕТ по програмата продължават в Хасково на 19 
октомври 2012 

 
 

50 фирми от малкия и средния бизнес в Ямбол присъстваха на 
информационния ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“. При откриването на събитието 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев призова бизнеса 
за активност в програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”, защото 
колкото по-бързо подготви своите проектни предложения, толкова по-голям шанс 
има за инвестицията си.  

На информационния ден присъстваха още областният управител Димитър 
Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов. 

 
Българската икономика изразходва пет пъти повече енергия за 

производството на 1000 евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал 
да ви насърча да използвате възможностите на програмата, каза министър Добрев. 
Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро 
безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово 
финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.  

 
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 

90% от ресурса на програмата е на разположение на бизнеса, съобщи министър 
Добрев. По неговите думи схемата работи така, че след получаване на проектните 
предложения, те се оценяват и се сключват договори.  

 
Информационните дни продължават в град Хасково на 19 октомври 2012 в 

Парк-хотел Европа. Предстоят събития в следните градове: 
 

· Габрово – 23.10.2012, хотел Балкан, ул. Емануил Манолов №14 
· Шумен – 24.10.2012, хотел Шумен, ул. Оборище № 1 
· Русе – 25.10.2012, хотел Космополитан, ул. Добри Немиров 1-3 
· Видин – 30.10.2012, Община Видин, пл. Бдинци №2 
· Плевен – 31.10.2012, Сити хотел, ул. Стоян Заимов 2А 
· Благоевград – 02.11.2012, Американски университет в България, Академичен 

център Балкански, Аудиториум Андрей Делчев, ул. Ал.Стамболийски 54 
 
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. 
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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. 

 
За допълнителна информация: 
Агенция ПРИМА 
Серхио Давила 
Тел.: 0899 98 98 66 
Тел.: 02 818 66 39 
e-mail:  sergio@agencyprima.com  
 
 

 

  


