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Проект № BG04-04-05-13-09 

„Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници“ се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА: 

Областна администрация гр. Варна 

Общинска администрация гр. Варна 

Областна администрация гр. Добрич 

Общинска администрация гр. Добрич 

Областна администрация гр. Шумен 

Общинска администрация гр. Шумен 

Областна администрация гр. Търговище 

Общинска администрация гр. Търговище 

Регионален инспекторат по образованието гр. Варна 

Регионален инспекторат по образованието гр. Добрич 

Регионален инспекторат по образованието гр. Шумен 

Регионален инспекторат по образованието гр. Търговище 

Общините на територията на област Варна 

Училищните ръководства на територията на гр. Варна 

Национално сдружение на общините на РБ 

Асоциацията на българските черноморски общини 

 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с изпълнението на дейности по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05, „ОБУЧЕНИЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, СВЪРЗАН С 
МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ 
 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e натоварено от Министерство на 

енергетиката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 с изпълнение на обучителни дейности на служителите от областните и общинските 
администрации в сферата на енергийна ефективност и възобновяемите енергийни източници в 
рамките на проект BG04-04-05-13-09. В тази връзка ВУЗФ отправя към Вас настоящата  
 

ПОКАНА 
 

за номиниране на служители за БЕЗПЛАТНО обучение по енергийна ефективност и 

използване на възобновяема енергия. 
 
Проектът се изпълнява съвместно със следните партньори: Norsk Energy(Норвегия), Балканско 
бюро за подпомагане на средното съсловие и Енергоефект консулт ЕООД. 
 



Разчитаме на Вашия ангажимент и мотивация за изпълнение на поставените от 
Министерство на енергетиката цели, отнасящи се до повишаване на административния 
капацитет на общинската и областна администрация в сферата на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници. 
 
Допустими са всички представители на държавните, общинските и областни администрации, 
включително и представители на училища, детски градини, болници и др., които  трябва да са на 
постоянно трудово/служебно правоотношение с институцията и служебните им ангажименти в 
администрацията, да са свързани или в бъдеще да бъдат свързани с разработването, прилагането и 
контролиране изпълнението на планове и мерки за енергийна ефективност и възобновяема 
енергия. 
 
Обученията ще се проведат в шестте региона за икономическо планиране – Бургас, 
Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Хасково в периода 14 декември 2015г. – 30 април 
2016г. Всеки обучителен цикъл включва 3 двудневни модула на обучение - 2 теоретични и 1 
практически, с използване на дидактическо оборудване. Обученията включват теми: 
Законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; 
Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и 
съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.; Отчитане 
изпълнението на плановете за действие;  Основни познания за енергийните одити; Най-добри 
практики по отношение на мерки за енергийната ефективност и в използването на възобновяеми 
енергийни източници в сгради с решаване на множество практически казуси; Енергиен мениджмънт 
на сгради; Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат; Използване на ВЕИ.  
 
В тази връзка Ви каним на първите обучения: 
 

гр. Варна - 15-16 януари 2016 г, от 9,00 ч., хотел Аква, ул. Девня 12-А, 
Варна 9000 

 
За постигане на максимален ефект от обучението, одобрените представители от държавните и/или 
общински институции, трябва да преминат пълния шестдневен цикъл на обучение. Успешно 
завършилите пълния обучителен цикъл ще получат сертификати. 
 
С оглед на кратките срокове, с които разполагаме, Ви молим да изпратите имейл с 
потвърждение за участие на свои представители, който да включва техните имена, 
заемана длъжност, телефон и електронна поща за връзка. Крайният срок за заявяване 
на участници в обучението е 13.01.2016. Моля изпращайте Вашите имейли на имейл 
адрес: mkamenov@vuzf.bg. 
 
 
 

          06.01.2016, София 

 


