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ПОКАНА 
за участие в 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ (АБЕА) 
 

ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ И МСП 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ 

 
Уважаеми дами и господа, 

 
От името на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) имам честта да Ви 

поканя да вземете участие в Трета национална конференция на тема “Финансиране на  
енергийни проекти на общините и МСП и инструменти за устойчиви енергийни 
общности”, която ще се проведе на 5ти и 6ти Декември 2007 г., в Паркхотел МОСКВА, г. София.  
Конференцията е продължение на поредицата национални инициативи на АБЕА за 
популяризация и достъп на широк кръг заинтересовани страни до най-добрите практики и 
инструменти за устойчиво енергийно развитие, разработени в рамките на Европейската общност 
и в частност на национално, регионално и локално ниво. 

В рамките на първия ден на Конференцията ще бъдат изнесени доклади на теми 
Финансиране на общински енергийни проекти и Добри практики за устойчивите енергийни 
проекти. На втория ден ще бъде проведен регионален семинар/конференция “Устойчиви 
енергийни проекти за местно икономическо развитие”  по проект SEIPLED за изготвяне на 
проекти на общини и МСП, финансирани от Структурните фондове на ЕС, по който координатор 
от българска страна е Софийска енергийна агенция-СОФЕНА. На него ще бъдат представени 
интегрирани проекти, при които чрез устойчиво енергийно развитие се форсира местното 
икономическо развитие (нови работни места, нови предприятия) в дългосрочен план. 
Конференцията ще завърши с постерни презентации под егидата на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на МСП. На нея ще бъдат представени реализирани вече проекти за 
енергоефективни системи и изделия за ЕЕ, ВЕИ и Екология, финансирани от Националния 
иновационен фонд и др. източници. След Конференцията на участниците ще бъдат изпратени 
дискове с докладите и 5те най-добри постерни презентации. Конференцията е съвместна 
инициатива на АБЕА, СОФЕНА, ИА за насърчаване на МСП и Националния иновационен фонд. 

Приложено Ви изпращаме предварителната програма и формата за регистрация. 
Надяваме се, че предвидените доклади са от интерес за Вас и ще вземете участие в 
Конференцията. 

Таксата за участие е 110 лв. Ако Вашата такса бъде преведена по сметка, посочена във 
формата за регистрация, до 30.11.2007г. цената за участие е 90 лв. 

Моля да потвърдите Вашето участие като ни изпратите формата за регистрация на  
факс: +359 2 943 44 01 или на E-mail: issofena@techno-link.com 

 
Лияна Аджарова,  
Председател  Асоциация АБЕА 


