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“Повече от 10 години община Пазарджик работи в областта на 
енергийната ефективност. Общината винаги се е стремяла да 
създаде устойчиви механизми за дългосрочно финансиране на проекти 
за енергийна ефективност. В общината са реализирани проекти за 
подобряване на енергийната ефективност в системата за улично 
осветление, за повишаване на ефективността на 
топлопотреблението чрез газифициране, за обновяване на 
съществуващи сгради с цел намаляване на потреблението на енергия. 

Участието на община Пазарджик в проекта МОДЕЛ е поредната 
стъпка към превръщането й в енергийно независима община. 
Организирането на Общинските дни на интелигентната енергия и 
запознаването на населението с дейностите на общината в областта 
на интелигентното използване на енергията ще доведе до повишаване 
на доверието на гражданите към общинското ръководство и усилията 
му да провежда екологична политика.” 

Тодор Попов, кмет на Пазарджик 

 
За контакт: 

4400 град Пазарджик 

бул. „България” № 2 

тел.: 034 44 55 01 

e-mail: mayor@pazardjik.bg 

www.pazardjik.bg 
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     ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР 
 

 
 

   ЕМИЛИЯ ДЕЛИРАДЕВА 
    ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 
 

 
Емилия Делирадева е електроинженер и магистър по икономика. Работи в 
общинската администрация на Пазарджик от 1998 г. От 2000 г., когато се открива 
бюрото по енергийна ефективност в община Пазарджик до сега е общински 
отговорник за енергийна ефективност. 

През 2001 г. участва в разработването на проект за енергийноефективна 
реконструкция на уличното осветление в град Пазарджик. Проектът се финансира 
с кредит на стойност 720 хил. лв. от Обединена българска банка, като гарант по 
кредита е Американската агенция за международно развитие. Във връзка с 
изпълнението на проекта Емилия Делирадева участва в подготовката и 
провеждането на търгове за доставка и монтаж на осветителни тела и друго 
оборудване за уличното осветление. 

През 2002 г. участва в  изготвяне на бизнес план за  реконструкцията на уличното 
осветление в 31 кметства на община Пазарджик и газификацията на две училища 
и две детски градини в града. Проектът се финансира по същата схема и е на 
стойност 875 хил. лв. 

На конкурса “Добри практики”, организиран от Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия през 2003 г., проектът на Пазарджик печели трето място 
в група “Улично осветление”. 

През 2002 г. Емилия Делирадева завършва успешно курс по Общинско енергийно 
планиране и управление, а през 2003 г. завършва курс и получава 
професионален сертификат  за работа с програмни продукти за бързи енергийни 
и финансови изчисления с български ключови стойности при енергийно 
обследване в сгради. 

Емилия Делирадева работи активно по събирането и обработването на 
информацията и поддържането на база данни за консумацията на енергия в 
общинските обекти. 

През 2006 и 2007 г. подготвя проекти за енергийноефективна реконструкция на 
училища от община Пазарджик, които кандидатстват за финансиране от 
Министерството на образованието и науката. За двете години по този проект 11 
училища в град Пазарджик са спечелили финансиране на стойност 540 хил. лв. 

На Шестата годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия през 2004 г. Емилия Делирадева получава грамота за 
висока активност и отлични практически резултати като общински отговорник. 

На юбилейната конференция на ЕкоЕнергия през 2007 г. е удостоена с почетна 
грамота „Посланик на енергийната ефективност”. 

 

Контакт: 

Тел.: 034 40 23 00 

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

Община Пазарджик: 
- Поддържане на общинската енергийна информационна система. 
- Повишаване на енергийната ефективност в общинските обекти. 
- Подобряване на енергийната ефективност в общински обекти (училища и 

детски градини). 
- Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното 

осветление. 
- Развитие на дейността на общинския информационен център за 

енергийна ефективност. 
- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 
 

 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

  Община Пазарджик 
 

Денят на интелигентната енергия в община Пазарджик се проведе на 15 
октомври. Той започна с откриването на Информационен център по енергийна 
ефективност. 

Учениците от Пазарджик участваха в конкурс за есе на теми: 

1. Приносът на моето семейство за спасяването на планетата от промени в 
климата и 

2. Енергийната ефективност в училището - дело на всеки ученик. 
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Децата от детските градини участваха в конкурс за детски рисунки на тема “Да 
спасим планетата, които бяха подредени във фоайето на зала “Маестро Георги 
Атанасов”. 

Съпътстваща проява на денят на интелигентната енергия беше изложбата 
“Имаджин: Места, които ни показват пътя”. На видеостена в центъра на града 
бяха прожектирани филмите “Неудобната истина” и “Биоенергията в действие”. 

Денят на интелигентната енергия беше отразен от местните медии. 

 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

        Община Пазарджик 
 
На 2 ноември се проведе Общинският ден на интелигентната енергия в община 
Пазарджик. В него активно участваха ученици от местните училища и деца от 
детските градини. Проведен беше вело поход, а най-малките бяха превозвани с 
общински автобуси. Мероприятието приключи с програма, посветена на 
устойчивото използване на енергията. 


