
Община Белене

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 

Управление на свързаните с енергията сфери  в общините –
МОДЕЛ

Община Белене подписа МЕМОРАНДУМ за присъединяване, като 
пилотна община през 2007 година 



Продължителност: 

Септември 2007 г. – Февруари 2010 г.

Ние станахме една от 7 пилотни  български общини, които си 

поставиха за цел да постигнат най-малко 10% икономия на 

енергийната консумация в общинските обекти, и които 

поискаха да:

послужат за модел за други общини;� послужат за модел за други общини;

� да популяризират мероприятия за повишаване на знанията и 

уменията;

� да реализират дейности, които да насочат вниманието на 

местната общественост към възможни действия в областта 

на устойчивата енергия
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� Цел на инициативата:

Община Белене да се превърне в модел на устойчиво 
развиваща се европейска община с ниско потребление на 
енергия и минимални емисии на парникови газове, с добре 
съхранена природна среда и развитие на селището, което 
съответства на принципите на био-климатичната съответства на принципите на био-климатичната 
архитектура и градоустройство

� Местен почин, основан на:

съвременни интелигентни организационни и 
технологични решения за постигане на устойчиво 
развитие на общината при максимално съхраняване на 
естествените природни богатства, предотвратяване на 
неблагоприятните въздействия върху климата и 
осигуряване на икономически и социални изгоди 



През периода 2008-2009 год.
Реализирахме проект :

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Източник на финансиране: ОПРР
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Източник на финансиране: ОПРР
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Oперация 4.1: Дребномащабни местни инвестиции

Бюджетна линия:   BG161РО001/4.1-01/2007  Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие

Специфичните цели на проекта:
- Повишаване на енергийната ефективност  на ОУ „Васил Левски” 
-подобрена жизнената среда на учениците
- Ремонт на ОДЗ „Знаме на мира” и ОДЗ „Бодра смяна”
-Поставяне на 19 броя слънчеви колектори



Община Белене



През периода 2009-2011 година

Реализираме проект: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БЕЛЕНЕ И ПЛОЩАДИ В 

СЕЛАТА ДЕКОВ, ТАТАРИ И КУЛИНА ВОДА”

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 322- Обновяване и развитие на населените места
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Мярка 322- Обновяване и развитие на населените места

Проектът ще се реализира за 24 месеца 

Общата цел на проекта е да се подобри инфраструктурата на територията на 
община Белене с цел повишаване качеството на живот на жителите и гостите 
на общината

Специфичната: Да се рехабилитира и реконструира уличното осветление на 
територията на община Белене; Да се осигури удобен достъпът на 
населението тъмната част на денонощието намаляване на ПТП



Повишаване на знанията и уменията
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На 5 септември 2008 г. в общината се проведе 
Ден на интелигентната енергия

Жителите на общината бяха запознати:
� с дейностите в областта на устойчивото използване на енергията, 
� задачите целите на проекта МОДЕЛ� задачите целите на проекта МОДЕЛ
�ползите за общината от неговото изпълнение

Отзвук: Интерес предизвика изложбата “Имаджин” 
под мотото “Места, които ни показват пътя”

В училищата и пред общинската администрация бяха прожектирани 
филмите:
“Неудобната истина” и “Биоенергията в действие”.



Повишаване на информираността
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Дни на интелигентната енергия - 2009 

�Проведени 3 презентации  с групи Общински детски комплекс, 
популяризиран опитът на други пилотни общини

�Проведени анкети с ученици от 7-12 и 12-19 години;

�Проведена анкета със служители от Общинската администрация

В рамките на” Ден на отворените врати за журналисти в �В рамките на” Ден на отворените врати за журналисти в 
Община Белене” , проведен на 11.11.2009год. На  
кореспондентите от регионални, национални и местни 
медии, бяха представени проектите и коментирана 
общинската енергийна политика.

Отзвук:Засилен журналистически интерес по въпросите на 
енергийната ефективност 



Проектът е носител на 

наградата за най-обещаващ проект на програмата 

Интелигентна енергия за Европа за 2008 г. 

Община Белене е част от този успех!

Община Белене

�

Изводи :
-Финансовите ресурси не трябва да са  
ограничение.
-Дейностите на общината за пропагандиране на 
интелигентното използване на енергията няма 
да спрат до тук. 
-Ние имаме сили и амбиция да се превърнем в 
МОДЕЛ за устойчиво използване на енергията.


