
                                                        

 
Кръгла маса на 

Енергийна Агенция -  Пловдив и Агенция за устойчиво енергийно 
развитие 

 
На 2 март Енергийна Агенция - Пловдив съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) проведе Кръгла маса на тема „Консултиране и обслужване на гражданите за енергийна 
ефективност и ВЕИ чрез услугата едно гише“.  
 
Събитието събра представители на българските общини, експерти от енергийни агенции и АУЕР, 
които в рамките на работната среща основно дискутираха изменените наредби в областта на ЕЕ за 
сгради и прилагането им, както и концепцията относно звената за „Обслужване на едно гише“.  
 
В реализираната дискусия акцент определено бе отдаден на концепцията за звена за “едно гише” при 
обновяването на сгради и моделите за нейното успешно прилагане и функциониране. Изразена бе 
категорична обща позиция, че това е една от важните мерки по пътя към въглеродно неутрална 
икономика, подобряване на енергийната ефективност на сградите и интегрирането на ВЕИ в 
общинския и жилищен сградния фонд. 
 

 
 
Аудиторията бе информирана за функциониращите модели в три български града – София, Пловдив 
и Бургас. Отбелязано бе, че за да заработят до едно пълноценно функциониране, консултирането и 
обслужването на гражданите от звената „едно гише“ за енергийно обновяване имат нужда от 
институционалното съдействие на местните власти и професионалната подкрепа на енергийните 
агенции. 
 
От своя страна представители на Енергийна Агенция - Пловдив споделиха, че имат повече от 10 
години натрупана успешна история в подпомагане на общини и обслужване на граждани за енергийна 
ефективност и ВЕИ в рамките на програмите за обновяване на сгради и подмяна на старите 
отоплителни уреди, както и други инициативи. В тези направления, Енергийна Агенция - Пловдив 
предоставя на гражданите правни, финансови и технически консултации, свързани с енергийни 
обследвания, както и консултиране за последващите етапи. 

Енергийното обновяване трябва да се случи, най-вече в жилищния сектор, а и интересът към него е 
значителен не само заради пазарната конюнктура, а и заради енергийната криза и осъзнаването, че 
най-евтина е спестената енергия. Участниците в проведената кръгла маса се обединиха в позицията, 
че устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд би могло само и единствено да 
бъде постигнато с обединените усилия и интегрирано мислене на всички страни, участващи в 
процеса, както и с подкрепата на финансовия ресурс от национални и европейски източници. 


