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“Енергийната ефективност изважда българските общини от онази 
несигурност, в която бяха до неотдавна. 

ЕкоЕнергия осигурява това, което е необходимо на общините за 
създаване на по-благоприятни условия за пестене на енергия. След 
влизането в Европейския съюз България разполага със средства от 
европейските фондове, които трябва по най-рационалния начин да се 
използват за подпомагането и доброто бъдеще на общините. 

Проектът МОДЕЛ дава възможност на общината да подготви 
специалисти в областта на енергийната ефективност, да разработи 
и изпълни съвременна общинска енергийна програма и да намали 
потреблението на енергия в общинските обекти. Организирането на 
Общински дни на интелигентната енергия ще помогне на гражданите 
да осъзнаят важността на използването на устойчива енергия.” 

Йордан Иванов, заместник кмет на Криводол 
 

За контакт: 

3060 град Криводол 

ул. „Освобождение” № 4 

тел.: 09117 24 45 

e-mail: krivodol@dir.bg 

www.krivodol.com 
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  ЕНЕРГИEН МЕНИДЖЪР 
 

 

 

   ИВАН ИВАНОВ 

    ОБЩИНА КРИВОДОЛ 
 

 

Иван Иванов има две висши образования: 

- техническо, специалност „Компютърна техника” и  

- икономическо, специалност „Счетоводство и контрол”. 

В община Криводол работи като началник отдел „Евроинтеграция, инвестиции и 
екология”, а от 2008 г. е и общински отговорник за енергийна ефективност. 

Сферата на дейностите му включва изготвяне, актуализация и реализация на 
енергийната програма на община Криводол, поддържане на базата данни за 
енергийното потребление в общинските в сгради и организирането на Общинските 
дни на интелигентната енергия. 

През ноември 2008 г. Иван Иванов е завършил курс по общинско енергийно 
планиране. 

 

Контакт: 

Тел.: 09117 24 44 

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

 

Община Криводол: 

- Създаване и поддържане на общинската енергийна информационна 
система. 

- Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното 
осветление. 

- Енергийни одити на общински сгради. 

- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 

 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

 Община Криводол 

 

На 24 октомври община Криводол беше домакин на Ден на интелигентната 
енергия. Денят беше открит от децата от ОДЗ “Славейче”, които изнесоха 
великолепна програма със съвети за пестене на енергията и използването на 
ВЕИ. В своето слово кметът на общината изрази загрижеността на местната 
власт за намаляването на консумацията на енергия и за увеличаването на дела 
на енергията, произвеждана от ВЕИ в общината. Той връчи награди и грамоти 
на учениците, взели участие в конкурса за детска рисунка на тема “Да пестим 
енергия”. Съпътстващи изяви на Общинския ден на интелигентната енергия 
бяха представянето на изложбата “Имаджин: Места, които ни показват пътя” и 
прожектирането на филмите “Неудобната истина” и “Биоенергията в действие”. 
Всички дейности бяха отразени от местните и регионални медии. Репортаж за  

Общинския ден на интелигентната енергия беше излъчен по регионалната 
телевизия във Враца и в сутрешните новини на БНТ 1. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 Община Криводол 
 

На 20 ноември за втора поредна година община Криводол организира Ден на 
интелигентната енергия. 

Тази година домакини на Деня на интелигентната енергия бяха децата от Дом 
„Детски свят” в село Галатин. Те изнесоха спектакъл за Интелигентната енергия 
или как разумно да използваме енергията. На събитието присъстваха 
ръководството на общината, общински съветници и граждани. 


