
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 
 

България се включва във ВЕИ Шампионската Лига - Европейско 
състезание за възобновяеми енергийни източници  

 
 
Под егидата на кампанията Устойчива Енергия за Европа, Генерална 
дирекция по транспорт и енергия на Европейската комисия, 
Европейските институции и главните заинтересовани страни заедно 
организират, за трета поредна година, Европейска Седмица за 
Устойчива Енергия. Седмицата ще се проведе в Брюксел, Белгия и за 
първи път в други градове из цяла Европа от понеделник, 9ти февруари до 
петък, 13ти февруари 2009.  

За да се наблегне на по-широко европейско разпространение на идеите на 
седмицата, тази година инициативата ще включва и големи събития, 
които ще се проведат в много страни членки и с участието на 
европейски граждани от Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, 
Ирландия, Италия, Литва, Черна гора, Холандия, Полша, Португалия, 
Румъния, Словения, Словакия, Испания и Швеция. 

Информация за програмата на седмицата може да намерите на адрес: 
http://85.255.198.139/eusew/page.cfm?page=events1&sval=39852 . 

В България, Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) 
организира създаването на  Национална лига за ВЕИ  като част от 
Европейско състезание за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

В Банско, 10 февруари 2009, 13:00 часа, община Банско ще бъде обявено 
създаването на Българската ВЕИ лига – национално състезание, което 
класира градовете според използването на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ). Българската лига ще е част от Европейска шампионска лига, 
в която вече се състезават Чехия, Франция и Германия и за която се подготвят 
Унгария и Полша и България.  Българската ВЕИ лига е част от Европейската  
енергийна седмица за устойчива енергия и се съфинансирана от програма 
Интелигентна Енергия за Европа на Европейската Комисия. 

 В България ВЕИ лигата ще се ръководи от АБЕА. Идеята на шампионската 
лига е да се създаде международна мрежа от общини, които да споделят 
вижданията и опита си в използването на възобновяеми енергийни източници, 
като слънчевата енергия и биомасата. Символичния „първи съдийски сигнал” 
за българската ВЕИ лига ще бъде посещението в отоплителната централа на 
дървесен чипс в Банско. Представители на медиите и общините ще имат 
възможност да се запознаят подробно и от близо с  работа на централата и 
доставянето на топлинна енергия, която тя предоставя на общината, бизнеса и 
домакинствата. 

  Асоциация на Българските Енергийни Агенции – АБЕА  
София 1505, България, ул. Оборище 44, ет. 3 

тел: 032/ 62 57 56, факс: 032/ 62 57 54, e-mail: cgpf-eap@mbox.contact.bg 



В България Банско е водещ град със своята 10 мега ватова отоплителна 
централа на дървесен чипс, чрез която се отопляват общински и частни 
сгради, включително хотели и домове. Като резултат от състезанието, 
българските градове ще имат възможност да се учат от опита на европейски 
градове в тази област. 
Класирането на градовете ще се осъществява на базата на следната критерий: 
пълната ВЕИ инсталирана мощност, разделена на броя на жителите. 
Градовете ще се състезават в три категории: до 5000 жители, между 5000 и 
50 000 жители и над 50 000 жители. Класирането в рамките на Българската 
лига и Европейската шампионска лига ще се обявява на уеб страницата 
www.res-league.eu.  

За повече информация:  

Лияна Аджарова 
Асоциация на Българските Енергийни Агенции 
Тел: 032/ 62 57 56; 0896 610 364 
e-mail: liyana.adjarova@eap-save.dir.bg  
 


