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“Като пилотна община по проекта МОДЕЛ ще имаме възможност да 
повишим информираността на жителите на нашата община по 
отношение на разумното използване на енергията. Община Смолян ще 
има достъп до информация за успешни практики в европейски общини, а 
също така ще получи съдействие за достъп до специализирани 
финансови източници за осъществяване на своите проекти за 
енергийна ефективност и използване на ВЕИ. Участието ни в МОДЕЛ 
ще осигури висока квалификация на общинските специалисти по 
въпросите на планирането и управлението на енергията в общината. 

Общината възнамерява да провежда масирани кампании, насочени към 
различни групи от населението, например към учениците с цел 
формиране на съзнание у подрастващите за ефективно използване на 
горива, вода и енергия, както и към производствения и жилищния 
сектор с цел запознаване с предимствата и възможностите при 
въвеждане на енергоспестяващи мерки и използване на ВЕИ. Два пъти в 
месеца ще организираме „Ден на енергийната ефективност” – 
информационен ден за граждани за разясняване на законовите 
изисквания и предоставяне на консултации. 

Амбициозните цели, които община Смолян си е поставила, ще доведат 
до ускорен икономически растеж, по-висок жизнен стандарт на 
населението и опазване на околната среда в общината.” 

Дора Янкова, кмет на Смолян 

 
За контакт: 

4400 град Смолян 

бул. „България” № 12 

тел.: 0301 67 66 66 

e-mail: smolyan_mayor@abv.bg 

www.smolyan.com 
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     ЕНЕРГИEН МЕНИДЖЪР 
 

 

 

   МИЛЕНА ПЕНЧЕВА 

    ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

Милена Пенчева е главен експерт Екология и енергийна ефективност в община 
Смолян. Основните й задължения са: 

� да организира, ръководи и контролира провеждането на дейностите за 
осъществяване на мерки за енергийна ефективност на територията на 
общината; 

� да участва в разработването на енергийната политика на общината; 

� да координира дейността си с Агенцията по енергийна ефективност; 

� да координира дейността си с Общинската мрежа за енергийна ефективност 
ЕкоЕнергия; 

� да изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и други 
материали, свързани с енергийната ефективност; 

� да разработва или участва в разработването на проекти по енергийна 
ефективност, свързани с финансиране от международни и други 
организации; 

� да съставя документации за участие в проекти и процедури с външно 
финансиране; 

� да води регистър с информация за състоянието и разходите за горива на 
всички сгради общинска собственост; 

� да участва в разработването на бюджетната програма на общината; 

� да участва в подготовката на тръжни документации и договори, свързани с 
дейности за енергийна ефективност; 

� да инициира изготвянето на кандидатури за финансиране на проекти по 
Оперативните програми, мониторинг на общински програми и стратегии по 
енергийна ефективност и ВЕИ; 

� да предлага подходящи решения на проблеми, свързани с енергийната 
ефективност, екологията и рационалното използване на природните 
ресурси; 

� да инициира участието на общината в пилотни проекти по линия на 
енергийната ефективност. 

Притежава сертификати за Базисно обучение по енергийна ефективност, по 
Местно устойчиво енергийно планиране и по Общинско енергийно планиране. 

 
Контакт: 

Тел.: 0301 67 612 

E-mail: pencheva_7@abv.bg 
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  ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА  
  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 Г. 
 

 

Община Смолян: 

- Постигане на устойчиво енергийно развитие. 

- В 100% от общинските сгради да се изпълнят комплексни 
енергоспестяващи мерки. 

- Произведената енергия от ВЕИ да е 15% от общо произведената 
енергия на територията на общината. 

- "Смяна на горивата" - модернизация и реконструкция на 
отоплителната централа - преминаване от мазут на биомаса. 

- Повишаване на енергийната ефективност в общински и жилищни 
сгради. 

- Намаляване на емисиите но СО2 с 2 200 тона/годишно. 

- Детайлно енергийно обследване на 2 училища и 4 детски градини. 

- Изграждане на система за централизирано управление на уличното 
осветление. 

- Предпроектни проучвания и реализация на проекти за монтаж на 
соларни инсталации за БГВ в социалните домове и детски градини. 

- Енергийно обследване на общински сгради. 

- Дялово участие в проект "Демонстрационно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради" - 10 блока – бенефициенти. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

  Община Смолян 
 

В рамките на Дните на интелигентната енергия общинската администрация в 
Смолян, с водещата роля на Общинското бюро за енергийна ефективност, 
проведе следните мероприятия: 

- Семинар за представяне на проектите “Управление на енергията в общините – 
МОДЕЛ” и „Демонстрационно обновяване на многофамилни  

жилищни сгради” с публично-частно финансиране и участието на общината в 
европейската кампания “Зелена светлина”. 

- Публикуване на поредица от материали в местните медии по проблемите на 
енергийната ефективност и използването на ВЕИ, с препоръки и съвети за 
пестене на енергия. 

- Провеждане на “Часове на интелигентната енергия” в местни училища и 
прожектиране на филма “Неудобната истина” на Ал Гор. 

- Разпространяване на дипляни с мерки за понижаване на енергопотреблението в 
бита и полезни съвети за закупуване на домакински електроуреди. 

- Прожектиране на филма “Биоенергията в действие”. 

- Организиране на конкурс за най-добро есе и рисунка в училищата на общината 
на тема ”Слънце, вода и вятър - за чисто енергийно бъдеще” и награждаване на 
победителите. 

- Представяне на най-добрите европейски практики в областта на енергийната 
ефективност чрез изложбата “Имаджин: Места, които ни показват пътя” в сградата 
на общината с предварително анонсиране в сайта на общината и по местната 
кабелна радиомрежа. 

- Обявяване на “Ден на енергийната ефективност” – всеки втори четвъртък от 
месеца. 

Дните на интелигентната енергия в Смолян се проведоха с подкрепата на 
Консорциум „Светлина”, „Панайотов Строй” ЕООД и „Титан Клийнър” ООД. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 Община Смолян 
 

Денят на интелигентната енергия в община Смолян се проведе на 20 октомври и 
беше посветен на приключването на проекта за уличното осветление, 
финансиран от фонд Козлодуй. С реализацията на този проект се постигат 
следните цели: 

– уличното осветление е в съответствие с новите европейски норми за 
улично осветление; 

– за намаляване на консумацията на електроенергия са използвани 
натриеви лампи с високо налягане; 

– при проектирането са оптимизирани възможните геометрични показатели 
на осветителните уредби; 

– новите осветители са с подходящо светлоразпределение, висок 
коефициент на полезно действие, висока степен на защита. 

Община Смолян вече може да се похвали с първата в България 100% цифрова 
система за управление на уличното и парковото осветление. Системата е 
базирана върху елементи, изцяло произведени в Европа и е изключително 
иновативна по своя характер и възможности.  

По време на деня на интелигентната енергия бяха разпространени листовки с 
полезни съвети за пестене на енергия в домакинствата. Беше обявена и 
инициативата за провеждане на постоянни информационни дни с название „Ден 
на енергийната ефективност”. Те ще се организират два пъти в месеца с цел 
запознаване на гражданите с изискванията на законите за енергийна ефективност 
и ВЕИ и наредбите и правилниците към тях. По време на информационните дни 
ще се дават консултации и отговори на конкретни въпроси и ще се  представя 
актуална информация. 

 


