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“Община Лом реши да се включи като пилотна община, защото МОДЕЛ 
е проект, ориентиран към процеса на повишаване на енергийната 
ефективност в общините. На практика очакваме повишаване на 
практическите знания и умения на индивидуално и колективно равнище. 
МОДЕЛ ще ни подпомогне при планирането и ще ни подготви за 
развитие на местните структури като устойчиви енергийни 
общности. Още с обсъждането на идеята поехме инициативата за 
организиране на Общински дни на интелигентната енергия. Всичко 
това ще бъде на фона на осъществяването на Общинската енергийна 
програма и годишните Планове за действие по нея в следващите пет 
години, където ще се постигнат най-малко 10% икономии на енергийна 
консумация в общинските обекти. Предстои назначаване на енергиен 
мениджър и учредяване на Асоциация на местните енергетици, които 
ще провеждат енергийната политика на общинското ръководство в 
работещите местни фирми и бизнес структури. Ще участваме в 
обмяната на опит на ярки примери в рамките на Европейския съюз и ще 
се включим в популяризирането и разпространяването на информация 
за челния опит на местните власти на национално, регионално и 
европейско равнище. 

Надявам се всичко това да насочи вниманието на хората от Лом към 
възможни действия в областта на устойчивата енергия. Наред с 
набирането, обработването и разпространяването на информация за 
енергийната ефективност се надяваме на разработване на 
инвестиционни и демонстрационни проекти за икономия на енергия, 
финансирани от европейските фондове.” 

Пенка Пенкова, кмет на Лом 

За контакт: 

3600 град Лом 

ул. „Дунавска” № 12 

тел.: 0971 69 102 

e-mail: p.penkova@mail.bg 

www.lom.bg 
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     ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР 
 

 

 

   ИВАН ИВАНОВ 

    ОБЩИНА ЛОМ 
 

 

Иван Иванов е бакалавър по електронна техника и микроелектроника от 
Техническия университет в София. 

Работи в общинската администрация на Лом от 2005 г., а от април 2008 г. се 
занимава с проблемите на енергийната ефективност. Притежава необходимите 
качества и опит за работа в екип, поемане на отговорност, инициативност и 
стремеж към постигане на високи резултати. 

Въпреки че съвсем от скоро се занимава с енергийна ефективност, той е силно 
мотивиран да работи в тази област и да изпълнява дейностите на община Лом 
като пилотна по проекта МОДЕЛ. 

 

Контакт: 

Тел.: 0971 69 113 

E-mail: yoan_71@abv.bg 
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  ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА  
  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 Г. 
 

Община Лом: 

- Поддържане на общинската енергийна информационна система. 

- Развитие на дейността на общинския информационен център за 
енергийна ефективност. 

- Повишаване на енергийната ефективност в общинските обекти с 10%. 

- Подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради на 
територията на общината. 

- Въвеждане на енергийното управление на територията на общината. 

- Енергийноефективни мерки в детска градина „Червена шапчица”. 

- Енергийноефективни мерки в средно училище „Константин Фотинов”. 

- Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното 
осветление. 

- Рехабилитация на сградата на общинската администрация. 

- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 

 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 

ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

   Община Лом 

 

От 24 до 28 октомври в община Лом се проведе Седмица на интелигентната 
енергия, която обхвана следните мероприятия: 

 - Бизнес-закуска на тема “Енергийна ефективност” за местни стопански субекти 
с представители на „Енемона” АД, „Уинд Пауър” – България и ЧЕЗ България. 

 - Представяне на успешни публично-частни проекти в общините Монтана, 
Смолян и Вълчедръм 
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- Акция на Младежки клуб „Екология” - “загасване на осветлението” във всички 
общински сгради и в домакинствата за 10 минути. 

- Учредяване на Асоциация на местните енергетици. 

- Семинар за директори на училища и детски градини. 

- Открита сесия на Общинския съвет, посветена на Общинското енергийно 
планиране и приемане на решение за присъединяване към Споразумението на 
кметовете. 

- Посещение на учениците от „Екоклуб” към СОУЧЕМИ „Димитър Маринов” на най-
близкия производител на енергия от ВЕИ – слънчеви батерии, разположени в 
МБАЛ „Свети Николай Чудотворец”. 

- Открит урок в ЦДГ № 2 „Червена шапчица. 

- Прожектиране и обсъждане с младежка аудитория и граждани на филма 
“Неудобната истина” на Ал Гор. 

- Прожектиране на филма “Биоенергията в действие” на видеостена пред 
читалището. 

- Интерактивни игри на площад “Свобода”, раздаване на брошури 

на гражданите по улиците с велосипеди и ролери. 

- Представяне на изложбата “Имаджин: Места, които ни показват пътя” в 
читалището. 

Всички дейности бяха отразени от местните медии и интернет страницата на 
общината. 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 

ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 Община Лом 

 
Общинските дни на интелигентната енергия в Лом се проведоха в периода 19 – 21 
ноември. Партньори в организирането на дните бяха общината, ръководствата на 
училища и детски градини, ученици и фирмата "Про Еко Енергия" ООД 

В рамките на дните бяха проведени следните мероприятия: 

– Кръгла маса на тема “Алтернативи на град Лом като енергийно независим 
град” с учениците от „Еко клуб” към СОУЧЕМИ „Димитър Маринов”. 
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– Фото изложба в ПГ „Н. Геров” под надслов „Въздействието на човека 
върху околната среда” и обявяване на победителя в конкурса за най-
добра детска рисунка на тема „Нашата планета - наш дом”. 

– Среща на енергийния мениджър и завеждащия международни връзки в 
община Лом с децата от Център за настаняване на деца от семеен тип 
„Нов дом – нов шанс”, на която представителите на общината разказаха 
за участието си в Конференция по промените в климата в Европа, която 
се проведе в Университета на Хъдърсфийлд, Великобритания през юни  
2009 г. 

– Провеждане на открит урок в ЦДГ № 9, свързан с проблемите на околната 
среда. 

– Демонстрация от фирма „Про Еко Енергия” ООД на уреди и съоръжения 
за замерване на ветровия и слънчев потенциал на територията на 
общината. 

– Акция на Младежки клуб „Екология” за загасване на осветлението във 
всички общински сгради и в домакинствата за 10 минути. 

– Изложение на енергийноефективни стоки и продукти, предлагани и 
произвеждани от местни фирми. 

Дните на интелигентната енергия в община Лом бяха много успешни. Всички 
поканени партньори и фирми се отзоваха и допринесоха за повишаване на 
информираността на гражданите за проблемите на енергийната ефективност. В 
резултат на участието си в ОДИЕ фирма "Про Еко Енергия" ООД, съвместно с 
техническият университет във Варна, предложиха да измерят безвъзмездно 
ветровия и слънчев потенциал на община Лом. С решение на Общинския съвет 
беше предоставен общински терен за разполагане на съоръженията за срок от 
12 месеца. На община Лом ще бъдат предоставени всички данни от 
изследването и картов материал за района. 


