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Общинските „Дни на интелигентната енергия” се организират по проект “CONURBANT - 
Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни 
области за участие в "Спогодбата на кметовете”. Тези мероприятия са част от официалните 
отговорности на общините, включени в Спогодбата и имат за цел да повишат обществената 
информираност и знания за възможностите за по-разумно използване на енергия.  

С организирането на общинските дни на интелигентната енергия, местните власти 
имат изключителна възможност да представят пред обществеността, своята ангажираност 
към целите на Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите 
на въглероден диоксид с 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни 
източници в общото потребление на енергия. 

 
Дата Час Събитие Участници Място на 

събитието 
19.06.2012 11.00-

11.25 
Представяне на проект 
Conurbant и начини за 
пестене на енергия 

Общинска 
администрация Враца, 
журналисти, граждани 

Концертна зала на 
Община Враца 

19.06.2012 11.25-
12.00 

Представяне на проект 
„Енергийно обновяване на 
българските домове", 
финансиран по схема 
BG161PO001/1.2-01/2011 
"Подкрепа за енергийна 
ефективност в 
многофамилни жилищни 
сгради", Оперативна 
програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 г. 

Общинска 
администрация Враца, 
журналисти, 
управители на етажна 
собственост, граждани 

Концертна зала на 
Община Враца 

19.06.2012 12.00-
12.15 

Награждаване на 
победителите от проведен 
конкурс за най-добро есе 
и рисунка в училищата на 
община Враца на тема ”За 
чисто енергийно бъдеще” 

Ученици от училища: 
СОУ „Христо Ботев”, 
ПМГ „Академик Иван 
Ценов”,СОУ „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

Концертна зала на 
Община Враца 

19.06.2012 12.15-
14.00 

Прожектиране на филма 
“Неудобната истина” на Ал 
Гор, образователен филм 
на Европейската комисия 
фокусиран върху 
проблемите на климата 

Общинска 
администрация Враца, 
журналисти, граждани 

Концертна зала на 
Община Враца 

18.06.2012 
– 

08.00-
17.00 

Прожектиране на филма 
„Неудобната истина” на Ал 

Ученици от училища: 
СОУ „Христо Ботев”, 

Училища СОУ 
„Христо Ботев”, ПМГ 
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19.06.2012 Гор, образователен филм 
на Европейската комисия 
фокусиран върху 
проблемите на климата 

ПМГ „Академик Иван 
Ценов”,СОУ „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

„Академик Иван 
Ценов”,СОУ  „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

08.06.2012 -
14.06.2012 
 

08.00-
17.00 

Организиране на конкурс 
за най-добро есе и 
рисунка в училищата на 
община Враца на тема „За 
чисто енергийно бъдеще”  

Ученици от училища: 
СОУ „Христо Ботев”, 
ПМГ „Академик Иван 
Ценов”,СОУ „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

Училища СОУ 
„Христо Ботев”, ПМГ 
„Академик Иван 
Ценов”,СОУ  „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

18.06.2012  08.00-
17.00 

Представяне на начини за 
пестене на енергия 

Ученици от училища: 
СОУ „Христо Ботев”, 
ПМГ „Академик Иван 
Ценов”,СОУ „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

Училища СОУ 
„Христо Ботев”, ПМГ 
„Академик Иван 
Ценов”,СОУ  „Козма 
Тричков” и Езикова 
Гимназия „Йоан 
Екзарх” 

18.06.2012 
– 
20.06.2012 

8.00-
18.00 

Разпространяване на 
дипляни с мерки за 
понижаване на 
енергопотреблението в 
бита и полезни съвети за 
закупуване на домакински 
електроуреди. 
Разпространяване на 
материали за начини за 
пестене на електроенергия 
и рационално използване 
на енергията 

Жители на Община 
Враца 

Център за 
информационно 
обслужване на 
гражданите Враца  

20.06.2012 22.00 
– 
23.00 

Акция „Загасване на 
осветлението” във всички 
общински сгради и в 
домакинствата за 1 час 

Община Враца, 
Жители на Община 
Враца 

Община Враца 

 
 


