
П редназначен за :

• О б щинска  и об ла стна  а дминистрации
• С об ственици на  промишлени системи

• С об ственици на  сгради
• Търговци на  енергия (електрическа, 

топлинна  и горива )
•• С троително-надзорни дружества

• Е нергийни одитори

Законът за енергийната 
ефективност урежда  
об ществените отношения, 
свързани с провеждането 
на  държа вната  политика  за  
повиша ва не на  енергийната  
ефективност. В  тази връзка 
в страната са въведени в страната са въведени 
СХЕМ И  НА  ЗА Д ЪЛ Ж ЕНИ Я за 
енергийни спестявания, 
както и други механизми, 
които спомагат за 
постигане на устойчиво 
енергийно развитие. 

На вашето внимание ще 
бъдат представени важните 
теми, засегнати в Закона. 
Ще бъдете информирани не 
само какви действия да 
предприемете, за да 
постигнете изискванията, но 
и какви са действителните  и какви са действителните  
ползи от тези действия. 

14 ноември 2017 г.

10:00 ч.

хотел СИ ТИ ,
конферентна зала 
бул. П. Евтимий 23

 Стара Загора
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Закона за енергийната ефективност.



ПРОГРАМА	

При желание за участие, моля, попълненете приложената регистрационна форма.

За контакти: 

0887 571306, ee@ctec-sz.com Дея Андронова 

Mария Мутафчиева 0888 660845, marketing@ctec-sz.com 

Красимира Соколова 0888 337720, office@chambersz.com 

10:00 – 10:30  Регистрация на участниците 

10:30 – 11:00 Национална цел за енергийни 
спестявания 

Общински програми по 
енергийна ефективност 

Схема за задължения 

Цветомира 
Кулевска 

Гл. директор КУЕЕВИЕ 
АУЕР 

11:00 – 11:30 Сертифициране на сгради 

Обследване за енергийна 
ефективност на предприятия/ 
промишлени системи 

Мария 
Старирадева 

Гл. експерт КЕЕС 
АУЕР 

11:30 – 12:00 Схеми за насърчаване на 
енергийната ефективност: 
удостоверения за енергийни 
спестявания 

Ивайло 
Алексиев 

Изп. директор на АУЕР 

12:00 – 12:30 Пауза 

12:30 – 13:00 Електронни услуги, предоставяни
от АУЕР и основна информация 
на интернет страницата 

Ивайло 
Алексиев 

Изп. директор на АУЕР 

13:00 Дискусия 
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