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PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA I OSZCZĘDNA POD WZGLĘDEM ENERGETYCZNYM ODNOWA 

OŚWIETLENIA ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH W MIEŚCIE LOM 

Wdrożenie projektu zapewnia 100% oświetlenie miasta. 

 

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 –24o C, a najwyższe wahają się między +30 a +40o C. 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 
 

Okres trwania projektu: 2005–2006 

Projekt obejmuje 129 ulic i 4 parki publiczne. W sumie wymieniono 1639 ulicznych i 103 

parkowe źródła światła wraz z oprawami na wysokociśnieniowe uliczne lampy sodowe. 

Działania wykonuje się zgodnie z planem, wg kolejności budynków, prac i wymogów 

konstrukcyjnych. 

Projekt jest finansowany przy pomocy bezodsetkowego kredytu na sumę 458.106 BGN 

udzielonego przez Jednostkę Zarządzającą Działaniami na rzecz Ochrony Środowiska przy 

Ministerstwie Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt wdraża Enemona JsC – Kozloduy. 

 

 

Dane techniczne  

Zasadniczymi miernikami poprawy efektywności wykorzystywania energii do systemu 

oświetlania ulic w mieście Lom są: 

 Zastępowanie źródeł światła opartych na żarówkach 

rtęciowych źródłami światła wykorzystującymi 

wysokociśnieniowe lampy sodowe o odpowiedniej 

mocy i gwarancji optymalnego rozkładu światła, 

maksimum efektywnego wykorzystania energii, długim 

okresie użytkowania oraz wystarczającym stopniu 

ochrony, jaką dają ich parametry techniczne. 

 Optymalizacja cyklu pracy oświetlenia ulicznego przez 

wprowadzenie nowoczesnego systemu centralnej 

kontroli włączania/wyłączania oświetlenia ulic.  

 Dwutaryfowe rozliczanie zużycie energii elektrycznej. 

Chociaż niniejszy miernik nie wykazuje oszczędności 

energii, w porównaniu z taryfą mającą obecnie 

zastosowanie przy oświetlaniu ulic, prowadzi do 

oszczędności kosztów i ma krótki okres zwrotu – dlatego właśnie zaproponowano go 

wszystkim podstacjom sieci energetycznej. 

 



OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Główne wyniki wdrożenia projektu:  

 oszczędności pod względem energetycznym: 1.720 MWh rocznie  

 oszczędność kosztów: 215.000 BGN rocznie 

 pozytywny wpływ na środowisko 

 poprawa jakości środowiska miejskiego  

 zmniejszenie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 podniesienie umiejętności lokalnej administracji i ekspertów zaangażowanych we 

wdrożenie projektu. 

 

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).  
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