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На вниманието на медиите 

 
 

Бизнесът в Хасково добре познава новата програма „Енергийна ефективност 
и зелена икономика“ 

Информационната кампания продължава следващата седмица в Габрово 
 
 
Днес в Хасково се състоя третият информационен ден от кампанията на  

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на 
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. На събитието присъстваха 
представители на банковия сектор, малките и средни предприятия в района. По 
време на дискусията бяха обсъдени особеностите при подготовката на проектно 
предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, както и процедурата за 
избор на изпълнители. Конкретните въпроси, които бяха поставени по време на 
сисията „Въпроси и отговори“, показаха високото ниво на познаване на програмата 
от страна на участниците в събитието.   

 
Информационната кампания „Енергийна ефективност и зелена икономика” 

продължава със събитие в Габрово на 23 октомври, в хотел Балкан. Експертите от 
Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще 
представят програмата и възможностите за кандидатстване. 

  
 
Освен Габрово, информационни дни ще се проведат и в градовете: 
 

· 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. 

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


