ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА
“КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“
11 март 2016 г., Конферентна зала на Хотел „Неврокоп“,
град Гоце Делчев
Уважаеми колеги и партньори,
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ЕНЕРГИЯ – BG” (СПЕЕ – BG) има удоволствието да ви покани на информационен
семинар и дискусия на тема „Как Вашият покрив може да плаща сметките Ви за
електричество“. Семинарът се организира като част от дейностите по проект
„Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи –
достъпна и изгодна перспектива”, който се изпълнява от СПЕЕ – BG с финансовата
подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на
ЕИП 2009 - 2014г.
В допълнение към интересните теми свързани с развитието на децентрализираното
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и тяхното приложение в
домакинствата и бизнеса, експерти по темата ще представят типови пред-проектни
проучвания за изграждане на малки покривни фотоволтаични централи за еднофамилни,
обществени и промишлени сгради с различна мощност и различни технологии за
изграждане. Като част от проучванията ще бъдат представени индикативните разходи за
изграждане на всяка система, срокът за откупуване на инвестицията, прогнозното
количество произведена енергия, както и типов бизнес-план за 20 годишен срок на
експлоатация на всяка система. На присъстващите ще бъде предоставен и изготвеният в
рамките на проекта Практически наръчник „Малки покривни фотоволтаични системи“.
Събитието ще се проведе на 11 март 2016 г. (петък) от 15:00 ч. в Конферентната
зала на Хотел „Неврокоп“ в град Гоце Делчев. Вижте местоположението на залата тук:
https://goo.gl/maps/tHiZLAEzuqz
Семинарът е безплатен за участниците, като с оглед логистичната организация,
моля да потвърдите вашето участие не по-късно от 10.03.2016 г., 17:00 часа на посочените
координати или да попълните формуляр за регистрация, онлайн на адрес:
http://goo.gl/forms/LwavcNCGFl
За повече информация и регистрация:
Мария Ангелова – Технически асистент
Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG”
Ул. „Тодор Александров“ 23, ет.6,
тел.: 073 539 498, факс: 073 539 498, мобилен: 0893352436
eco_energy07@abv.bg; www.eco-energy-bg.eu

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
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становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България

ПРОГРАМА
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“КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“
11 март 2016 г., Конферентна зала на Хотел „Неврокоп“,
град Гоце Делчев
15:00 - 15:30 ч.

Регистрация на участниците

15:30 – 15:45 ч.

Представяне на проект “Децентрализираното производство
на енергия от малки фотоволтаични централи – достъпна и
изгодна перспектива“
Пламен Тодоров – Ръководител проекти при СПЕЕ - БГ

15:45 – 16:00 ч.

Добри европейски и световни практики в изграждането и
експлоатацията на малки покривни фотоволтаични системи
5kWp - 30kWp
Красимир Цветанов – Експерт СПЕЕ - БГ

16:00 – 16:30

Пред-проектни проучвания за малки покривни фотоволтаични
системи за еднофамилни жилищни сгради
Марин Аладжов – Експерт СПЕЕ - БГ

16:30 - 16:45 ч.

Кафе и дискусия

16:45 – 17:15ч.

Пред-проектни проучвания за малки покривни фотоволтаични
системи за обществени, промишлени и стопански сгради
Марин Аладжов – Експерт СПЕЕ - БГ

17:15 – 17:30 ч.

Европейски програми подпомагащи изграждането на системи за
производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници са собствено потребление
Красимир Цветанов – Експерт СПЕЕ - БГ

17:30 – 18:00

Дискусия
Административни процедури за изграждане на малки покривни
фотоволтаични системи - споделяне на практически опит

18:00 – 18:30

Закриване на семинара
Безплатни консултации и информация на тема „Производство
на енергия от възобновяеми енергийни източници“,
„Децентрализирано производство на енергия от малки
фотоволтаични централи“, др.
Предоставяне на материали изработени в рамките на проекта –
Наръчник „Малки покривни фотоволтаични централи“; Други
рекламни и промоционални материали на СПЕЕ - БГ
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