
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
В рамките на проект CHANGE - подпомагане на интелигентното използване на 
енергията в малките и средните предприятия (МСП) по програма Интелигентна енергия 
за Европа, Търговско-промишлена палата - Стара Загора извършва проучване на 
бизнеса по въпроси, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ). Тази анкета се провежда от 60 палати, партньори по проекта в 12 
европейски страни.   

Целите на проекта са: 

- създаване на мрежа от палати, предоставящи консултантски услуги в областта 
на енергийната ефективност и ВЕИ и  

- създаване на мрежа от фирми с интереси и потребности от консултации в тази 
област.  

За тази цел е необходимо да се установи състоянието на фирмите по отношение на 
мерките за енергийна ефективност:    

 предприемат ли се мерки за оптимизиране на енергийните разходи за 
различните производствени, транспортни и офис консуматори на енергия 

 каква е мотивацията за предприемане на тези мерки 

 има ли демотивиращи фактори и какви са те 

 какви са пречките и трудностите 

 какви са резултатите от предприетите мерки и отговарят ли на очакванията 

 какви източници за финансиране на тези дейности ползват предприятията 

 използват ли се възобновяеми енергийни източници 

Познават ли фирмите различните инструменти и механизми за реализиране на 
потенциала си за повишаване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ: 

 има ли алтернативи за доставяне на енергия  

 познават ли източниците за информация в тази област 

 познават ли различните финансови и програмни схеми, подкрепящи мерки за 
повишаване на енергийната ефективност 

Резултатите от проучванията ще ориентират партньорите по проекта в каква насока да 
се подготви пакет от информационни и консултантски услуги.  

Фирмите, изпратили попълнена анкета ще бъдат включени в база данни и ще 
получават информация за възможности за финансиране, за намиране на 
бизнес партньори, събития и други материали в областта на енергийната 
ефективност и ВЕИ.  

Интернет сайта на проекта е www.chambersz.com/energy, където можете да намерите 
много полезна информация.  

Моля, попълнете анкетата и ни я изпратете на e-mail office@chambersz.com. Ако имате 
нужда от съдействие за попълването, обадете ни се на тел. 042 626297 или 626033. 
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