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ПОКАНА  
за участие в 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
на 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ (АБЕА) 
 

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

 
Уважаеми колеги, 
 
В рамките на Третата национална конференция на АБЕА ще бъде проведена постерна сесия 

под егидата на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.  
Идеята за сесията е да се срещнат авторите и производители на енергийно ефективни и 

екологосъобразни модели и продукти с широката общественост в лицето на общините, частните 
фирми и други заинтересовани лица.   

В тази част на Конференцията ще бъдат направени постерни презентации на енергийно 
ефективни продукти и модели, вече финансирани от Националния иновационен фонд и други 
източници. Ще бъдат представени реализирани на практика модели на Публичното частно 
партньорство и други механизми за финансиране на проекти. След представянето ще бъде 
проведена дискусия за обобщаване на резултатите от направените презентации и обсъждане на  
предложения за по-нататъшното популяризиране на натрупания опит и добри практики в 
предметната област. 

На гостите на Конференцията ще бъде предоставена анкета за определяне на най-добрите 
постерни презентации. Класацията и информация за 5-те най-добри презентации ще бъдат 
публикувани след Конференцията на Интернет страниците на СОФЕНА, АБЕА и 
Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. 

Постерната сесия ще се проведе на 06.12.2007г. от 16:30 часа в Парк хотел МОСКВА, зала 
Москва. Тя ще бъде открита от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. В рамките на 
сесията са предвидени час и половина за представяне на проекти и половин час дискусия. 

Екипът на АБЕА Ви кани да вземете участие в постерната сесия с Ваша презентация. На 
Ваше разположение ще бъдат предоставени: 

1. Площ за поставяне на плакат (максимален размер 70/100 см.). 
2. Маса, на която ще можете да поставите Ваши проспекти и материали. 
3. Захранване (при желание да инсталирате лаптоп или друга малка техника). 
Таксата за представяне в постерната сесия е 200 лева, която включва и участие в 

Конференцията. Срокът за регистрация и банков превод на таксата е до 30.11.2007 г. 
Поставянето на постерите и инсталирането на техниката ще може да се направи по време на 

обяда от 13:00 до 14:00 часа или през кафе почивката на Конференцията от 16:00 до 16:30 часа. 
Моля желаещите да участват да попълнят Формата за регистрация, приложена към това 

писмо, и да я изпратят по факс: 02 943 44 01 или E-mail: issofena@techno-link.com  Във 
формата ще намерите информация за банковата сметка за превод на таксата. Допълнително е 
приложена Програмата на конференцията. 

 
Ст.н.с.инж. Иван Шишков 
Изпълнителен директор на СОФЕНА 


