
Споделете вашия принос за 
внедряването и използването на 
възобновяемата енергия!

Добавете вашите проекти или събития на  
Европейската карта за възобновяема енергия и 
енергийна ефективност, за да популяризирате 
темата и да мотивирате хората от вашия регион 
или общност да последват примера ви.
www.repowermap.org
Можете също така напълно безплатно да 
интегрирате RePowerMap на вашия сайт. Така ще 
популяризирате вас, вашите проекти и дейности 
на европейско равнище!

Възобновяеми енергийни източници и 
енергийна ефективност във вашия район.



Разпространете новината за вашите проекти, добри примери, практики, 
кампании и мероприятия. Добавете на картата вашите примери и дейности в 
сферата на възобновяемата енергия и енергийната ефективност!

Какво представлява нашата инициатива?
Нашата дейност се финансира от Европейския съюз и се подкрепя от много 
региони, местни власти, бизнес организации, НПО и др. Нейната цел е 
представянето на ВЕИ, енергийната ефективност и различни мероприятия,  
с конкретни добри примери и популяризирането им чрез интерактивна онлайн 
карта. Идеята е чрез сайта хората по места да се обединяват и вдъхновяват, като в 
същото време им се предоставя достъп до най-успешните примери и контактите 
на компаниите и местните власти в региони, които са активни в тази сфера. 
Към момента картата е популяризирана между много от работещи в областта 
на ВЕИ и енергийната ефективност партньори и широката общественост, като 
продължава да набира популярност. Включването в инициативата е напълно 
безплатно и цели да мотивира хората да станат по-активни при внедряването на 
ВЕИ и подобряването на енергийната ефективност. 

Как дадена компания може да се включи?
1. Свържете се с нас, за да получите вашия конфиденциален код.
2. Добавете на картата вашата компания, примери или предстоящи събития 
със снимка и описание. Можете да направите това напълно безплатно на 
адрес: www.repowermap.org
3. Интегрирайте картата със заложените в нея примери на сайта на вашата 
компания, чрез кратък HTML код, който ние ще ви изпратим. Услугата е 
напълно безплатна.

Авторите на тази публикация носят пълна отговорност за нейното съдържание. Тя не представя непремено позицията на Европейския съюз. 
EACI или Европейската комисия не са отговорни за начина, по който информацията в настоящата публикация може да бъде използвана. 

Възобновяеми енергийни източници и 
енергийна ефективност във вашия район.

За повече информация, можете да се свържете с:

Георги Стефанов
Райна Попова
WWF България

gstefanov@wwfdcp.bg 
rpopova@wwfdcp.bg 

Тел: +359 2 950 50 40
Факс: +359 2 981 66 40
Моб: +359 889 517 976


