
 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 

Втора работна среща - семинар 

24 октомври 2012, Областна управа - Стара Загора 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, съвместно с Областна администрация 
Стара Загора, Стопанска камара и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, имат 
удоволствието да Ви поканят на работна среща по проект Предприятия за производство на 
зелена енергия (Green Blue Energy Factories), която ще се проведе на 24 октомври 2012 г., от 14 
до 15.30 часа, в Областната администрация на гр. Стара Загора. 

Целта на проекта e да се насърчи производството и потреблението на място или в региона на 
енергия от ВЕИ (термосоларни, фотоволтаични геотермални системи, производство на енергия 
от биомаса и отпадъци). Партньори по проекта от България са Българска стопанска камара и 
ЕРАТО Холдинг.  

Ако желаете да участвате в проекта като бенефициент на резултатите, моля попълнете Писмо 
за намерения и ни го изпратете с имейл или го предайте на организаторите по време на 
срещата-семинар. 

Срещата е предназначена основно за организации и фирми - доставчици на оборудване за 
производство на енергия от ВЕИ, както и на потенциални предприятия - производители на 
зелена енергия за собствени нужди (потребители). На срещата ще Ви бъде предоставено 
Ръководство с разнообразни бизнес модели и описание на значителен брой най-добри 
европейски практики за реализацията на предприятия за производство на зелена енергия. По 
време на срещата ще бъде предоставена информация за възможностите за включване на 
организации (фирми) в инициативите на проекта чрез попълване на приложеното писмо за 
намерения, което ще очакваме попълнено при интерес. 

Камарата на архитектите в България ще направи представяне на устойчиви сгради с ефективно 
използване на възобновяеми енергийни източници.  

Срещата ще завърши със свободна дискусия на чаша вино. 

Очакваме потвърждение на желанието ви за участие на тел. 042 626297, 626033 или 
office@chambersz.com в срок до 23.10.2012 г.   
 

 

 

ОЛЕГ СТОИЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

mailto:office@chambersz.com

