Градове, които
участват
ГРАДОВЕ, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ
ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ

Сарагоса
Памплона
Логроньо

Пазарджик
Бургас
Враца

ИТАЛИЯ
Триест
Равена
Форли

ИСПАНИЯ

ХЪРВАТСКА
Риека
Пула
Задар

БЪЛГАРИЯ

Лимасол
Ларнака

КИПЪР

Община Пазарджик

ул. „Климент Охридски“ № 3, гр.
Бургас 8000
+359 56 89 87 38
y.angelova@burgas.bg

Община Бургас

Свържете се с местното
информационно бюро на
проект “ФИЕСТА”
Бул. България №2, Общинска
администрация - Пазарджик, гр.
Пазарджик 4400
+35934402289
fiestadesk_pz@abv.bg

Община Враца
ул. “Стефанаки Савов” №6, , гр.
Враца 3000
092 62 95 63
energyhelpdesk_vratsa@abv.bg

Задар

Пула

Регионална енергийна агенция
– Кварнер и градове

ХЪРВАТСКА

Форли

Равена

Триест

Научен парк АРЕА и градове

ИТАЛИЯ

Пазарджик

Враца

Бургас

Регионална енергийна агенция
– Пазарджик и градове

БЪЛГАРИЯ

Логроньо

Памплона

Сарагоса

Фондация Чирче и градове

ИСПАНИЯ

Партньори

Риека
КИПЪР
Стратаджем ООД и градове
Лимасол
Ларнака

Научен парк АRЕА
Координатор на проекта
+39 040 375 5192 / 5164
fiesta@area.trieste.it

Цялата отговорност за съдържанието на тази
брошура се носи от нейните автори. Тя не отразява
непременно мнението на Европейския Съюз. ИАМСП
и Европейската Комисия не носят отговорност за
неправилна употреба на съдържанието в брошурата.

Договор номер: IEE/13/624/SI2.687934

www.fiesta-audit.eu

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Отопление &
Охлаждане

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В ДОМАКИНСТВАТА

www.fiesta-audit.eu
www.fiesta.eu

Знаете ли, че?

Подобряване енергийното поведение на
семействата и прилагане на системи
за отопление и охлаждане в домашни
словия

29%
66

Проект „ФИЕСТА” има за цел да намали потреблението на енергия
в домакинствата и отделяните вредни емисии в атмосферата, чрез
подпомагане на семействата в:

от крайното енергийно потребление се
пада на домакинствата
от домакинските разходите за
комунални услуги се дължат на
отоплението и охлаждането в домовете

%

ефективно използване на енергията у дома чрез промяна на ежедневни навици
Липсата на информация и стимули са
основното препятствие пред подобряване
на енергийната ефективност в
домакинствата

закупуване на енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане

ПРОЕКТ „ФИЕСТА”
ЩЕ ПОМОГНЕ НА
СЕМЕЙСТВАТА ДА

инвестиране в производство на енергия от възобновяеми източници в домашни
условия

разберат

осмислят

действат

пестят

потребителското си
поведение

наличните възможности
за намаляване на
разходи за енергия

по различен начин в
къщи и да инвестират в
енергийна ефективност
и ВЕИ

енергия в домовете си

Информационни бюра
Всеки град, който участва ще окаже безплатна помощ и посети
на място домакинства за предоставяне на консултации,
свързани с енергийната ефективност в домовете

Потребителски
групи

Томболи
Семейства, които се обръщат
за помощ към енергийните
услуги на проект „ФИЕСТА“ ще
имат възможност да участват
в томбола и да спечелят
енерго- ефективен уред. Затова,
пестете и спечелете!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗАПИШЕТЕ
СЕ НА НАШИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕС
ЗА БЕЗПЛАТЕН

енергиен одит

Дават възможност на
семействата да закупят
енергийно ефективни уреди за
отопление и охлаждане на много
добра цена

2100 ДОМАКИНСТВА

Информационни срещи
за училища

за социално слаби жители

за специалисти по
инсталации & търговци

да информираме бъдещите
поколения колко е лесно да пестим
енергия в къщи

да помогнем на уязвимите
потребители да „получат повече с
по-малко”

да изработим печелившо решение
за двете страни – семействата и
търговците/монтажници

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „ФИЕСТА”

134
328

тне/година произведени от
възобновяеми енергийни системи

500.000 €
30

тне/година спестена енергия
(1,130 тона по-малко CO2 емисии)

обща инвестиция на
домакинствата

Европейски местни власти ангажирани
да възпроизведат модела на проект
„ФИЕСТА”

