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Общинска енергийна програмаОбщинска енергийна програма

ОЕП на Лом се разработва по Общата 

рамкова методика, създадено по 

проекта МОДЕЛ

Стратегическа цел на ОЕП е: Стратегическа цел на ОЕП е: 

Създаване на предпоставки Създаване на предпоставки 

за превръщане на община Лом за превръщане на община Лом 

в енергийно независима общинав енергийно независима община



Обвързаност на ОЕП със стратегически 

документи на общината:

• Общински план за развитие 2007 – 2013

• Общинска програма за управление на 

Общинска енергийна програмаОбщинска енергийна програма

• Общинска програма за управление на 

отпадъците

• Областна стратегия за регионално 

развитие

• Регионален план за развитие на СЗРП 

2007 – 2013



Приоритети на ОЕППриоритети на ОЕП

• Приоритет 1:
– Повишаване на енергийната ефективност в обектите, които се 

издържат чрез общинския бюджет с 10 % 

• Приоритет 2:
– Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 

територията на общинататериторията на общината

• Приоритет 3:
– Повишаване на енергийната ефективност в местната 

промишленост

• Приоритет 4:
– Въвеждане на управление на енергията на територията на 

общината



Общински звено Общински звено 

за управление на енергиятаза управление на енергията

В община Лом има създадено Звено за управление на В община Лом има създадено Звено за управление на 
енергията (ЗУЕ) и е определен енергиен мениджър. 
Членовете на ЗУЕ са завършили успешно курс по 
Общинско енергийно планиране и управление. 

Енергийният мениджър е най-активния участник в 
изграждането на енергийна база данни, в 
разработването и изпълнението на Общинската 
енергийна програма и на проекти за повишаване на 
енергийната ефективност и организиране на ОДИЕ



Проекти за енергийна ефективностПроекти за енергийна ефективност
• Енергоспестяващи мероприятия в ЦДГ “Червената шапчица”

• Екологосъобразна и енергоспестяваща рехабилитация на външно 

изкуствено осветление на град Лом

• Слънчеви колектори в многопрофилна болница за активно лечение за 

подгряване вода за битови нужди

• Енергоспестяващи мерки в СОУ “К. Фотинов” – град Лом

• Саниране на сградата на общината



Община Лом Община Лом –– част от част от 

европейски инициативиевропейски инициативи

Община Лом е първата българска община, която 

се присъедини към Споразумението на кметовете. 

Решение за това беше взето от Общинския съвет 

по време на ОДИЕ 2008

Община Лом се присъедини 

към кампанията Дисплей през 2006 г.



Общински дниОбщински дни

на интелигентната енергия на интелигентната енергия –– 2008 и 2009 г.2008 и 2009 г.

• The recognition, which our municipality received under the 2008 

European MODEL competition for the Best Municipal Intelligent 

Energy Days has motivated and obliged us to go on with our 

devoted hard work

• In 2009 we conducted MIED for a second time by putting all the 

stakes on an information campaign addressed to the young stakes on an information campaign addressed to the young 

generation – from the youngsters to the high school pupils and the 

youth eco-clubs. An innovative approach was used for raising the 

awareness of the population of Lom Municipality on the energy 

issues: projection of animation films on climate change mitigation 

and energy conservation, as well as discussions with children, 

interactive games and activities oriented towards raising public 

awareness of the local population through dissemination of leaflets 

and brochures among the citizens by children running on roller-

skates and bicycles, as well as by means of contests on energy-

related subjects, held in the centre of the city of Lom



Общински дниОбщински дни

на интелигентната енергия на интелигентната енергия –– 2008 и 2009 г.2008 и 2009 г.



Общински информационен център Общински информационен център 

по енергийна ефективностпо енергийна ефективност

През юни 2009 г. в община Лом беше открит четвъртият в 

България Информационен център по енергийна ефективност. 

Целта на център е да информира и помага на гражданите за 

повишаване на техните знания и за подобряване на енергийната 

ефективност м домовете им


