
   Нашите                       партньори
Енергийна Агенция – Пловдив изгражда  
стратегически партньорства  с  правителствени и 
неправителствени организации, асоциации, мрежи, 
университети и фирми в България и страните от 
Европейския съюз. Те са от ключово  значение за 
ефективното й функциониране и развитие.  

   Реализирани
                              проекти

За контакти:
Лияна Аджарова

Изпълнителен директор
liyana.adjarova@eap-save.dir.bg

бул. “Руски” 139
Пловдив 4000 

Телефон: 032 625 756
Факс: 032 625 754
www.eap-save.eu

Енергийна агенция – Пловдив e създадена 
на 22 април 2000 г. с цел популяризиране 
на ЕЕ и ВЕИ на регионално и местно ниво. 
ЕАП инициира и координира проекти за 
намаляване на енергийното потребление и 
използване на ефективни и възобновяеми 
енергийни технологии. 

ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - 
ПЛОВДИВ

ENERGY AGENCY OF 
PLOVDIV

www.eap-save.eu

ЕВРОПЕЙСКА 
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ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ - 
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                              НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

БЪЛГАРСКИ
ФОРУМ НА
БИЗНЕС ЛИДЕРИ

СЕДМА
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АСОЦИАЦИЯ НА 
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програми

u

приоритети

       Дейности          и                                Услуги

  Еко-енергийно                                                                                                                                       
            планиране
                        и
                     развитие

• Разработване на общински стратегии, 
програми и планове за ЕЕ по чл. 11 от ЗЕЕ 

• Извършване на проучвания за потенциала на  
ВЕИ

• Разработване на общински програми и планове 
за действие за насърчаване използването на 
ВЕИ и биогорива по чл. 10 от ЗЕВИ

• Разработване и актуализиране на общински 
програми и планове за качество на 
атмосферния въздух (КАВ) по чл. 27 от ЗЧАВ

• Актуализиране на общенски програми за 
опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС 

Експертизи и консултации

• Технически съвети по реализиране на проекти, 
помощ при изготвянето и  изпълнението им

• Обучения,  дискусии  и дейности с общини, 
бизнес - партньори и неправителствени 
организации

 Разработване на проекти

• Предпроектни и прединвестиционни проучвания 
• Привличане на инвестиции  за иновационни 

проекти
• Кандидатстване, защита и управление на 

проекти
• Мониторинг на изпълнението на проекти
• Консултиране на заинтересовани лица

За повече информация: www.eap-save.eu

Енергийна Агенция -                                                                                                                                                
Пловдив

популяризира енергийната ефективност (ЕЕ) 
и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 
разработва планове за действие, провежда 
ивестиционни проучвания, стимулиращи 
устойчивото енергийно развитие. Разработва 
енергийни концепции и проекти на общини, малки 
и средни предприятия, привлича инвестиции, 
предоставя експертна помощ и консултации. 

Конвентът на Kметовете 
и устойчиви енергийни общности

• Разработване на планове 
за действие за устойчиво 
енергийно развитие - 
стимулиране използването 
на ВЕИ, оползотворяване на 
местните ресурси и прилагане 
на мерки за ЕЕ

ЕЕ & ВЕИ
в малки и средни предприятия

• Енергийни оценки, препоръки за намаляване 
на енергийните разходи

• Разработване на проекти за финансиране по 
структурните фондове и други международни 
проекти

ЕЕ & ВЕИ на сгради

• Енергийни оценки, обследвания и 
концепции

• Смяна на горивата с високотехнологични 
ВЕИ инсталации за отопление и охлаждане

• Договаряне финансиране от трета страна        
• Популяризиране изграждането на зелени 

сгради 

Управление на мобилността

• Разработване на фирмени, общински, 
регионални стратегии, политики и планове за 
управление на мобилността

• Въвеждане на алтернативни начини на 
придвижване: разработване на схеми за 
споделени пътувания 

• Обучения по управление на мобилността за  
общини, фирми, НПО

• Оценка на проекти по управление на 
мобилността

Eнергийно образование

• Разработване и адаптиране на образователни 
материали за ученици и учители

• Провеждане на образователни и 
информационни кампании

• Интегриране на еко-
енергийни знания и 
умения в учебните 
програми и планове


