ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – ПЛОВДИВ
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

ПОКАНА
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕНЕРГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА, КЛИМАТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА

Биорегионите удовлетворяват поне една трета от своята енергийни нужди за
отопление и електрическа енергия с регионални и устойчиви биоенергийни
източници – основно твърда биомаса.

Газьолът, дървата и въглищата без иновационни технологии са главните
причини за наднормени фини прахови частици.
Развитието на биорегиони с иновационни технологии е нова индустрия, която
не само решава на приемливи цени проблеми на глобалния климат, но е и
основно енергийно решение за чистота на локалния климат и здраве на
населението
Биорегион „Средна гора” може да се разглежда като начало на национална програма, която да подтикне и
ускори развитието на биомасата за енергия.
Визия за развитие на общините в биорегионите Преминаване от примитивна към модерна биомаса за
отопление. Модернизиране на традиционното изгаряне на биомаса чрез въвеждане на нови технологии с
висок коефициент на полезно действие и нови биогорива.

Клъстер Зелена Синергия е създаден през 2011. Клъстерът е изграден от
организации със силно иновативно лидерство и амбициозни и иновативни
знания, желаещи да преминат от опериране по местни към международни
проекти. Членове на клъстера са фирми, извършващи енергийни одити и
проектиране, Асоциацията за геотермална енергия, Асоциация на
независимите производители на енергия, Енергийна агенция Пловдив, ПУ
„П. Хилендарски”, Сдружение за Пловдив, Професионална гимназия по
електротехника и електроника. През настоящата година се очаква броя на
членовете да се удвои – напредък стъпка по стъпка, за да се осигури
устойчиво развитие на клъстера въз основа на синергията на експерти и
заинтересовани страни.
Основната цел на клъстера е да повиши конкурентоспособността на
малките и средни предприятия, работещи в областта на енергийната
ефективност и "зелената" енергия.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Енергия, Околна среда, Климат и Зелена икономика
Международен Панаир Пловдив
Зала България
30 март 2012
Начален час: 13:00

13:00 - 14:00 – Регистрация
14:00 - 15:00 – Откриваща сесия – ВЕИ отопление, Околна среда и
климат
15:00 - 16:00 – Финансиране на общински ЕЕ и ВЕИ проекти
16:30 - 17:30 – Добри практики – ЕЕ и ВЕИ иновации за общини и
МСП
17:30 - 18:30 – Устойчива мобилност и транспорт
20:00 Коктейл
Модератори:
Юлий Славов
Иван Соколов
Лияна Аджарова
Тодор Христев

За допълнителна информация тел: 032/ 625 754 ; мобилен: 0893 558 648

ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ
Енергийна агенция – Пловдив е създадена на 22 април 2000г с главна цел намаляване на енергийнoто
потребление и емисиите парникови газове на местно и регионално ниво. Тя е една от 400 подобни агенции в
Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия.
Енергийна агенция – Пловдив разработва стратегии, програми, планове за действие, модели и практики за ЕЕ и
ВЕИ; предоставя експертизи, консултации, информации; популяризира стандарти, програми и инвестиции,
които поощряват устойчивото енергийно развитие. Множество Европейски партньори определят Енергийна
агенция - Пловдив като една от най-успешните агенции в Централна и Източна Европа.

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции е сдружение на енергийни агенции, организации и основани с
финансовата и идейна помощ на Европейската Комисия.
Дейностите на Асоциацията включват проучване, иницииране и разработване на проекти, нормативни актове и
стандарти, изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на ЕЕ и екологията, внедряване на
екологично-доказани енергийни технологии, обучаване, публикуване и разпространение на информационни
материали, свързана с проблемите по EE, ВЕИ, околната среда и климата.

Българските ВЕИ шампиони за 2009г

Българските ВЕИ шампиони за 2010г

Българските ВЕИ шампиони за 2011г

ПАРТНЬОРИ

