
 

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTINA 

FOTINOWA 
 

        LOM 

  (Bułgaria) 
 

 www.ruse-europe.org 

BARDZIEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII W 

BUDYNKU SZKOLNYM 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
Położenie 

Gmina Lom jest położona w regionie 

Montana w północno-zachodniej Bułgarii. 

Miasto Lom jest położone na prawym brzegu 

Dunaju. Centrum gminy leży w odległości 

166 km od stolicy. Gmina zajmuje obszar 

323.894 km2.  

Teren otaczający gminę ma charakter płaski i 

nizinny. Poza Dunajem na terenie gminy nie 

występują inne wody powierzchniowe. Od 

1950 r. na Dunaju i jego dopływach 

konstruowano sztuczne zbiorniki wodne w 

celu przeciwdziałania powodziom, 

umożliwienia żeglugi oraz stworzenia 

zasobów wody dla potrzeb gospodarstw domowych i przemysłu. Skutkiem powyższego jest 

znaczny spadek ilości naturalnych siedlisk oraz zmiany reżimu hydrologicznego, co z kolei 

prowadzi do utraty zdolności samooczyszczania przez rzekę a także szkodzi 

bioróżnorodności.  

Gminę Lom zamieszkuje 37.078 osób.  

 

Klimat 

Klimat jest umiarkowany, kontynentalny, z gorącymi latami i zimnymi zimami. Najniższe 

temperatury wynoszą –24 st. Celsjusza, a najwyższe wahają się między +30 a 40 st. 

Celsjusza. Ilość mglistych dni w roku wynosi 30.  

 



Informacje ogólne 

Gospodarka lokalna ma charakter przemysłowo-rolny. Istnieją warunki dla rozwoju turystyki 

rzecznej i agroturystyki. 

 

KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Z powodu pogarszającego się 

stanu ścian zewnętrznych 

budynków oraz wewnętrznych 

systemów grzewczych a także 

stosunkowo niskich wskaźników 

efektywnego wykorzystania energii 

i wysokiej ceny paliwa 

wykorzystywanego do ogrzewania 

pomieszczeń, koszty energii 

ponoszone przez właścicieli 

budynków były bezzasadnie 

wysokie podczas gdy temperatury 

w pomieszczeniach kształtowały się poniżej wymogów określonych normą. Gmina Lom 

dąży do utrzymania ogrzewania pomieszczeń na poziomie odpowiadającym normom, 

jednak koszty takiego przedsięwzięcia byłyby niemożliwe do poniesienia. Z tego też 

powodu konieczne okazało się wdrożenie programu efektywniejszego wykorzystania 

energii oraz wdrożenia odpowiednich środków służących oszczędności energii.  

Zespół ekspertów wykonał szczegółowe badanie i przegląd budynków i przygotował 

zasadnicze dane dotyczące kwestii projektowych oraz energetycznych. Na podstawie 

wyników z przeprowadzonego audytu energetycznego, wyliczeń dot. energii oraz 

skomputeryzowanego modelu budynków wykazano, że istnieje możliwość bardziej 

efektywnego wykorzystania energii. Środki oszczędności energii obejmują w tym przypadku 

ściany zewnętrzne budynków oraz systemy ogrzewania pomieszczeń. 

 

Dane techniczne 

Szkoła Podstawowa im. Konstantina Fotinowa w Lom składa się z dwóch oddzielnych 

budynków. Główny budynek szkolny to solidna, 3-piętrowa konstrukcja z piwnicami (w 

dużym stopniu) nie ogrzewanymi, w których zlokalizowano stołówkę, kuchnię i kotłownie, a 

także kilka ogrzewanych klas. Drugi budynek to trwała, 1-piętrowa konstrukcja 

wykorzystywana jako sala gimnastyczna. Obydwa budynki są eksploatowane od 1966 r. i 

są zaopatrywane w ciepło z lokalnej kotłowni na olej klasy przemysłowej usytuowanej w 

piwnicach głównego budynku szkolnego. Całkowite zużycie energii dla zapewnienia 

standardowych parametrów temperatury wewnątrz budynków wynosiło 557 MWh, a po 

wdrożeniu środków służących oszczędności energii wartość ta będzie wynosić 338 MWh. 

Po wdrożeniu środków służących oszczędności energii całkowite roczne zużycie energii w 

obiekcie zmniejszy się ze 133 kWh/m2 do 81 kWh/m2.  



 

 

KOSZTY I KORZYŚCI 

 

działanie inwestycja (w BGN) trwałość środka 

roczne wydatki na 

działanie środka i 

jego utrzymanie (w 

BGN) 

 Zastąpienie stolarki w głównym budynku szkolnym nową 

stolarką z PCV oraz naprawa i uszczelnienie stolarki w całej 

sali gimnastycznej, 

111.112 20 lat 100 

 dodatkowa izolacja termiczna płyty podłogowej strychu w 

dwóch budynkach, 
20.484 20 lat 0  

 dodatkowa izolacja termiczna zewnętrznych ścian głównego 

budynku szkoły, 
67.414 20 lat 0  

 automatyzacja zaopatrywania w ciepło: izolacja termiczna 

nieizolowanych ciepłociągów 
3.400 20 lat 0 

 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 
 główne wyniki wdrożenia projektu:  

 oszczędności energetyczne – 219 

MWh rocznie 

 oszczędność kosztów – 26 033 

BGN rocznie  

 pozytywny wpływ na środowisko 

 poprawa mikroklimatu w szkole 

 zmniejszenie zachorowalności 

wśród dzieci 

 wytwarzanie umiejętności wśród 

ekspertów miejskich i 

administracji szkolnej 

 



WIĘCEJ INFORMACJI: 
Urząd Gminy Lom  

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Penka Penkowa, burmistrz 

12, Dunavska ул. „Дунавска” № 12  

Lom 3600 

tel.: +359 0971 69101 

fax: +359/ 0971 66 026  

e-mail: obshtina.lom@mail.bg 

 

 

 

Przykład ten został opracowany przez p. Emila Kotzeva (Urząd 

Gminy Lom, Bułgaria) we współpracy z EcoEnergy. w ramach 

projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej (DG REGIO w ramach wspólnotowego programu 

“Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N). 

 

 

 

 

 

 

 


