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БЕЛЕНЕ 
 

 
 

 
 

 
“През последните години община Белене направи своите първи, но 
последователни стъпки към промяна на общинската политика за 
управление и използване на енергията. 
Ние твърдо сме решени да работим за подобряване на процесите на 
планиране, оценка и изпълнение на дейностите за повишаване на 
енергийната ефективност. 
Имаме амбицията да повишим знанията и практическите умения на 
общинските специалисти като основа за развитие на устойчива 
общинска политика и повишаване на информираността на жителите 
на община Белене. 
Общинското ръководство е убедено, че присъединяването ни към 
проекта „Управление на свързаните с енергията сфери в общините –
МОДЕЛ” е една изключително добра възможност за усвояване и 
разпространяване на опит в тази посока. 
Община Белене вече осъществява мерки и действия за повишаване на 
енергийната ефективност в някои общински обекти, чиито резултати 
затвърдиха нашата убеденост в необходимостта от дългосрочно и 
краткосрочно енергийно планиране.  

Ние имаме сили и амбиция да се превърнем в МОДЕЛ за устойчиво 
използване на енергията.” 

Петър Дулев, кмет на Белене 
 

За контакт: 

5930 град Белене 

ул. „България” № 35 

тел.: 0658 31 102 

e-mail: obshtinabl@gmail.com 

obshtina.belene.net 
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       ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР 
 

 

 

   МАРГАРИТА ПЕРНИКОВА 

    ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
 

 

Маргарита Перникова живее и работи в община Белене. През 1994 г. завършва 
университета във Велико Търново със специалност магистър по предучилищна 
педагогика, а през 2007 г. – курс към СУ „Климент Охридски” по разработване и 
управление на проекти по програми на ЕС.  

Професионалната й кариера започва като педагог и възпитател в училища и 
детски градини в Белене. В общинската администрация работи от 2000 г., а от 
2001 г. е и общински отговорник по енергийна ефективност. На Шестата годишна 
конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия през 
2004 г. Маргарита Перникова получава грамота за висока активност и отлични 
практически резултати като общински отговорник. 

През 2002 г. завършва курс по общинско енергийно планиране и управление и 
получава професионален сертификат. Участва в разработването на Общинската 
програма за енергийна ефективност и на годишните планове за действие, а също 
така и в реализацията на проект за монтаж на слънчева инсталация за топла вода 
в ОДЗ ”Знаме на мира” и в извършените през последните години 
енергийноефективни мероприятия в СОУ „Димчо Дебелянов” и ОДЗ „Мечта”. 

Притежава опит в разработването и управлението на проекти. Член е на 
оперативната група по програма „Обществен форум - Белене”. Професионалната 
и езиковата й подготовка позволяват работа по международни проекти, обмен на 
опит с побратимени общини от Италия, Унгария, Франция, Турция, Румъния и 
Гърция, срещи с чужденци и гости на Белене. 

Член е на работната група за координиране и разработване на общ стратегически 
план за икономическо развитие на общините Белене и Александрия по проект 
„Сътрудничеството и партньорството – ключ към съвместно развитие”, 
финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – 
Румъния 2005. 

Маргарита Перникова е координатор на дейностите по проекта МОДЕЛ. Дейността 
й като енергиен мениджър включва и промотиране и популяризиране на 
иновационни практики, свързани с развитието на общинската енергийна политика. 

 

Контакт: 

Тел.: 0658 31 061 

E-mail: mpernikova@abv.bg 
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  ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА  
  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 Г. 
 

Община Белене: 

- Поддържане на общинската енергийна информационна система. 

- Реализиране на енергоефективни мероприятия в ОДЗ "Бодра смяна”, 
ОДЗ "Знаме на мира" и в ОДЗ „Мечта”. 

- Реализиране на енергоефективни мероприятия в ОУ "Васил Левски" и в 
СОУ „Димчо Дебелянов”. 

- Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община 
Белене - изграждане на система за радиоуправление на уличното 
осветление. 

- Повишаване на знанията и уменията по въпросите на енергийната 
ефективност на общинските специалисти. 

- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

  Община Белене 
 

Дните на интелигентната енергия се организираха в периода 5-7 септември по 
време на празниците за отбелязването на 44-тата годишнина от обявяването 
на Белене за град. По време на дните беше показана изложбата “Имаджин: 
Места, които ни показват пътя” и беше прожектиран филмът на Ал Гор 
“Неудобната истина”. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 

 Община Белене 
 

В рамките на ОДИЕ, който се проведе на 11 ноември, бяха организирани следните 
мероприятия: 

- Представени три презентации с групи от Общински детски комплекс, на 
които беше популяризиран опита на други пилотни общини. 

- Проведоха се анкети на тема енергийна ефективност с ученици от 
различни възрастови групи (7-12 и 12-19 години). 

- Проведе се анкета на тема енергийна ефективност сред служителите от 
Общинската администрация. 

- На 11.11.2009 г. се проведе ”Ден на отворените врати за журналисти в 
община Белене”. На кореспондентите от регионални, национални и местни 
медии, бяха представени реализираните проекти за енергийна 
ефективност и беше коментирана общинската енергийна политика. 

Като резултат от тези мероприятия се повишиха познанията на младото 
поколение и на общинските служители по отношение на устойчивото използване 
на енергията и се засили журналистическия интерес по въпросите на енергийната 
ефективност. 

Общината отчете че дейностите й за пропагандиране на интелигентното 
използване на енергията няма да спрат до тук. Община Белене има сили и 
амбиция да се превърне в МОДЕЛ за устойчиво използване на енергията. 

 


