
ОБЩИНА СМОЛЯН: ОБЩИНА СМОЛЯН: 
ЗА ЧИСТО ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА ЧИСТО ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ 





Община Смолян е член на Община Смолян е член на ЕкоЕнергияЕкоЕнергия
от 2005 г. и е една от найот 2005 г. и е една от най--активните общини активните общини 
в областта на устойчивото използване и в областта на устойчивото използване и 

управление на енергията. Община Смолян е управление на енергията. Община Смолян е 
многократен победител в годишните конкурси многократен победител в годишните конкурси 

на на ЕкоЕнергияЕкоЕнергия..

ЗА ОБЩИНАТАЗА ОБЩИНАТА

на на ЕкоЕнергияЕкоЕнергия..
Община Смолян е разположена в централната Община Смолян е разположена в централната 
част на  Родопа планина в област Смолян част на  Родопа планина в област Смолян 
и има водеща функция в социалното и има водеща функция в социалното 
и икономическо развитие на областта. и икономическо развитие на областта. 

Смолян е 35Смолян е 35--та община по население и 19та община по население и 19--та та 
по площ в България. Южните й граници по площ в България. Южните й граници 
съвпадат с държавната граница с Гърция.съвпадат с държавната граница с Гърция.



ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМАОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА

Община Смолян е една от първите български Община Смолян е една от първите български 
общини, която разработи своята  Общинска общини, която разработи своята  Общинска общини, която разработи своята  Общинска общини, която разработи своята  Общинска 
енергийна програма (ОЕП) 2008 енергийна програма (ОЕП) 2008 –– 2013 г. 2013 г. 
по Общата рамкова методика на МОДЕЛ.по Общата рамкова методика на МОДЕЛ.

ОЕП е приета с Решение №71/29.04.2008 г. 
на Общинския съвет.

Общината има разработена и приета Общината има разработена и приета 
Общинска програма за устойчиво използване на Общинска програма за устойчиво използване на 
възобновяемивъзобновяеми енергийни източници 2008 енергийни източници 2008 –– 2013 г.2013 г.



ОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪРОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР

Община Смолян има определен енергиен мениджър, Община Смолян има определен енергиен мениджър, 
който е завършил успешно курс по Общинско който е завършил успешно курс по Общинско 

енергийно планиране и управление. енергийно планиране и управление. 
Енергийният мениджър е найЕнергийният мениджър е най--активния участник активния участник 
в разработването и изпълнението на Общинската в разработването и изпълнението на Общинската 
енергийна програма и на проекти за повишаване енергийна програма и на проекти за повишаване 

на енергийната ефективностна енергийната ефективност



ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

В УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 

През 2009 г. в община Смолян приключи През 2009 г. в община Смолян приключи 
проект за модернизация на уличното осветление проект за модернизация на уличното осветление 

на територията на общината, на територията на общината, 
финансиран от фонд Козлодуй.финансиран от фонд Козлодуй.

ОДИЕ 2009 г. беше посветен на приключването ОДИЕ 2009 г. беше посветен на приключването 
на проекта и на широкото му популяризиране на проекта и на широкото му популяризиране 

сред населението на общината.сред населението на общината.



ОБЩИНА  СМОЛЯН  Е  ПЪЛНОПРАВЕН ОБЩИНА  СМОЛЯН  Е  ПЪЛНОПРАВЕН 
ПАРТНЬОР В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ПАРТНЬОР В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА 

“ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА”“ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА”

Партньорите по 
програмата  
поемат 
ангажимент  за ангажимент  за 
намаляване  на 
разходите  на 
енергия  за 
осветление.



Проект “Демонстрационно обновяване Проект “Демонстрационно обновяване 
на на многофамилнимногофамилни жилищни сгради”жилищни сгради”

ФИНАНСИРАНЕ

Проект – 60 872 лв.

Община – 35 898 лв.

Собственици – 24 800 лв.Собственици – 24 800 лв.

ОБЩО – 121 570 лв.

ФИНАНСИРАНЕ
Проект – 94 265 лв.
Община – 119 890 лв.
Собственици – 34 557 лв.
ОБЩО – 248 712 лв.



ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 ЕНЕРГИЯ 2008 –– 2009 г. 2009 г. 



Амбициозните цели, Амбициозните цели, 
които община Смолян си е поставила, които община Смолян си е поставила, 

ще доведат до ще доведат до 
ускорен икономически растеж, ускорен икономически растеж, 

попо--висок жизнен стандарт висок жизнен стандарт 
на населението на населението на населението на населението 

и опазване на околната среда и опазване на околната среда 
в общинатав общината


