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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно 

развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

                        

                         ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ  
 
 

 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ започва реализация на проект:  

„Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на 

дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на 

схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“,  финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор № BG16RFOP002-

3.003-0001-C01/02.05.2018 г.   

Целта на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на 

интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми 

източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството 

и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени 

възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.  

Специфични цели на проекта: 1. Подпомагане и оптимизиране изпълнението на 

задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване 

на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и 

управление на енергията; 2. Стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с 

гарантиран резултат (по-надолу ЕСКО договор) и тяхното популяризиране. Повишаване обема 

и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към 

МСП. 

Представянето на проекта ще се състои на 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за 

устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, 

конферентна зала - ет. 2  
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