План за действие за устойчива
енергия и климат на община
Габрово до 2030 г.

ПДУЕК - 2030

КОНВЕНТ НА КМЕТОВЕТЕ

 Конвент на Кметовете – доброволен ангажимент на
местните и регионалните органи за управление, за
повишаването на енергийната ефективност и използването
на възобновяеми енергийни източници.
 Визия на поддръжниците – декарбонизация, адаптация,
сигурна, устойчива и евтина енергия.

 Ангажименти на поддръжниците - намаляване на емисиите
на парникови газове с 40 % до 2030 г

ОБЩИНА ГАБРОВО И КОНВЕНТА НА
КМЕТОВЕТЕ

 През 2013 г. Община Габрово се присъедини към
Инициативата и представи
План за действие за устойчиво енергийно развитие за
периода 2015 – 2020 г. (одобрен на 26 март 2015 г.)
 Цел - намаляване на емисиите на CO2 - 24 % през 2020 г.
спрямо 2008 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО И КОНВЕНТА НА
КМЕТОВЕТЕ
 Изпълнение
 Инвентаризацията се представя в три основни групи източници:
стационарни горивни процес; мобилни горивни процеси и
твърди битови отпадъци.
2008,
t CO2
Жилищни сгради
Частен и търговски транспорт
Третиране на ТБО
Третични сгради, оборудване/съоръжения
Общински сгради,
оборудване/съоръжения
Общинско улично осветление
Обществен транспорт
Общински парк от превозни средства
Общо

Принос към
общите емисии
през 2008, %

2018,
t CO2

97 987.78
88 288.12
28 123.72
9 306.02
6 052.37

41.68
37.55
11.96
3.96
2.57

50 570.94
94 076.36
17 503.45
3 923.13
2 515.83

2 548.46
1 820.16
995.79
235 122.41

1.08
0.77
0.42

1 433.46
2 329.92
2 611.00
174 964.08

Принос към
общите
емисии през
2018, %
28.90
53.77
10.00
2.24
1.44
0.82
1.33
1.49

Ръст
спрямо
2008, %
-48.39
6.56
-37.76
-57.84
-58.43
-43.75
28.01
162.20
-25.59

ОБЩИНА ГАБРОВО И КОНВЕНТА НА
КМЕТОВЕТЕ

План за действие за устойчива енергия
и климат на община Габрово до 2030 г.
(ПДУЕК)
 Планът за действие за устойчива енергия и климат на община
Габрово до 2030 г. (ПДУЕК) е разработен във връзка с поетите
ангажименти към Конвента на кметовете.
 Изготвянето на ПДУЕК e съобразено с всички съществуващи
стратегически и програмни документи, действащи на
територията на общината и поставените, от Конвента на
кметовете, цели до 2030 г.
 Взети са предвид Целите за устойчиво развитие на ООН,
законодателството на ЕС и Република България.
 Планът е разработен в съответствие с насоките за изготвяне,
заложени от Конвента на кметовете.

План за действие за устойчива енергия
и климат на община Габрово до 2030 г.
(ПДУЕК)
Визията за развитие на Община Габрово за периода 20212027 г., формулирана в ПИРО:
„Габрово – зелена, иновативна и достъпна община, с
богато културно наследство и устойчив туризъм, отворена
към хората.“
Мерките за смекчаване и адаптация към ИК в ПДУЕК са
насочени към постигането на Стратегическа цел 1: Община
Габрово се развива устойчиво и повишава свързаността си, като
общината си поставя специфична цел за смекчаване:
Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % до
2030 г. спрямо нивата от 2008 г.

План за действие за устойчива енергия
и климат на община Габрово до 2030 г.
(ПДУЕК)
 Функции и задължения
 Водеща роля на общинската администрация.
 Кмет на общината

 Заместник кметове
 Експерти от Дирекции:


„Инфраструктура и екология“,



„Устройство на територията“,



„Общинска собственост и стопанска дейност” и



отдел “Проекти и икономическо развитие”.

ПДУЕК - Смекчаване на ИК
 Идентифициране на най-добрите области на действия
 Определяне на конкретни мерки за намаляване на емисиите,
времеви рамки и възложени отговорности.
 ПДУЕК залага на продължаване на изпълнението на мерките за
намаляване на емисиите на ПГ от предходния план и добавя
нови, като:


Ограничаване на употребата на високоемисионни твърди горива и уреди за
отопление.



Обновяване на общински сгради до най-високо енергоефективно ниво и
изискване новите общински сгради да се строят като сгради с близко до
нулево потребление на енергия.



Изграждане на ВЕИ инсталации във вече обновени общински сгради и
въвеждане на система за мониторинг на производството и потреблението на
ВЕИ в общинските сгради.

ПДУЕК - Смекчаване на ИК



Обновяване на жилищни сгради до клас А и В



Насърчаване на обновяването на съществуващи жилищни и третични
сгради до най-високи нива на ефективност и строителството на сгради
с нулево потребление на енергия, и енергийно позитивни сгради.



Изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за строителство
на сгради с нулево потребление на енергия и енергийно позитивни
сгради.



Подмяна на осветителните тела за улично осветление със
светодиодни.



Мерки за увеличаване на разделното събиране на ТБО при източника,
надграждане на системата на разделно събиране и оползотворяване
на биоотпадъците и увеличаване дела на подземното сметосъбиране.
Компостиране на биоразградими отпадъци и влагане на произведения
компост в ерозирали зони, паркове, градини.

ПДУЕК - Смекчаване на ИК



Изграждане на въглеродно неутрална индустриална зона.



Сектор транспорт.

Предвижда се: поетапна подмяна на автопарка на обществения
транспорт с електрически и CNG и на автопарка на вътрешноведомствения транспорт с електрически; насърчаване на използване на
електромобили в частния и търговския транспорт; създаване на зони с
ограничен достъп на автомобили и разширяване на зоните за платено
паркиране и правилата за ползването им; нормативна рамка,
поддържаща изграждането на зарядни станции за електрически
автомобили, и др.

ПДУЕК - Адаптация към ИК
 Обвързването с центъра на града и градското озеленяване, чрез
обособени зелени клинове, с поречията на реките, екопътеките,
вело- и други туристически маршрути.
 Дълготрайната дървесна растителност в градска среда.
 Поддържане на проводимостта на речните корита.

 Въвеждане на високоефективни противопожарни системи в
сградния фонд и съоръжения.
 Горските територии, изоставените земеделски земи, гори и
ерозирани и застрашени от ерозия територии, опазване и
подобряване на състоянието на извънградските паркове и др.

ПДУЕК - Повишаване на капацитета,
обществена осведоменост и включване на
заинтересованите страни
 познания и нагласи по отношение смекчаването и адаптиране
към ИК
 общинска администрация,
 образователни и други институции, обществена осведоменост,
въвеждане на темата в програмите за извънкласни занимания на
учениците.
 междуведомствена експертна работна група.

 Експертната група ще включва всички заинтересовани страни:
представители от общинската администрация, ДГС Габрово,
АПИ, ДПП „Българка“, РДГ В.Търново, РДПБЗН – Габрово, МВР
Габрово, представители на бизнеса, неправителствени
организации, представители на научната общност, и др.

План за действие за устойчива енергия
и климат на община Габрово до 2030 г.
(ПДУЕК)

 ПДУЕК не трябва да се разглежда като краен

документ, тъй като добрата практика изисква
промените в обстоятелствата, резултатите,

постигнати от прилагането на мерките и
натрупаният опит да се използват за
преразглеждането му.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

