
   ПЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
От името на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) имам  честта да 
Ви поканя да участвате в Пета Национална конференция “ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ И БИОГОРИВА”, която ще се проведе в Пловдив, Новотел Пловдив,  26 и 27 
ноември 2009 г.  
 
В конференцията ще участват представители от България и други страни-членки на  
Европейския съюз. Участниците ще се запознаят с най-добрите практики и инструменти 
за устойчиво енергийно развитие на регионално и местно ниво, разработени в рамките 
на Европейската Общност и България. Те ще имат възможност и да представят свои 
доклади с успешни проекти, опит, резултати, да се включат в дискусиите за 
перспективите и предизвикателствата при използването на ВЕИ в общините. 
 
Основните теми на конференцията са: оползотворяване на биомасата и слънчевата 
енергия - начин за успешно местно развитие; добри практики за отопление на биомаса; 
използване на слънчеви термални и фотоволтаични системи;  течни биогорива; 
иновативни европейски проекти на енергийните агенции.   
 
За първи път ще бъдат връчени награди на общините - победители в Националната 
ВЕИ лига - ”Лига биомаса” и “Лига слънчева енергия”, които се състезават в 
Европейската ВЕИ Шампионска лига. Съпътстващо мероприятие ще бъде 
международна изложба за възобновяеми енергийни източници.  
 
В рамките на конференцията, на 27.11.2009,  ще бъдат организирани работни 
посещения до демонстрационна фотоволтачина централа и учебен PV център, 
“Профил- И”, гр. Пловдив, предприятие за производство на пелети Ахира, Пловдив, 
отоплителна централа на биомаса - Ихтиман, фотоволтаичен соларен парк Пауново.  
Събитията ще бъдат широко отразени в медиите. 
 
Приложено Ви изпращаме актуализираната програма и формата за регистрация. 
Очакваме да заявите участие в този интересен форум, съчетаващ церемония за 
награждаване на победителите във ВЕИ лигата, конференция, ВЕИ изложение, работни 
посещения до действащи ВЕИ инсталации.  
 
Моля да потвърдите Вашето участие, като ни изпратите формата за регистрация на 
факс: 032 62 57 54  или на E-mail: milena.agopyan@liga-vei.net 
 
С уважение, 

 
Лияна Аджарова      
Председател, ABEA 

ПОКАНА 
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