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Кмет на община Габрово



КАКВО Е ДА СИ 
Умен ГРАД
Всеки град е различен. Всеки град трябва да 

удовлетворява своите специфични нужди и да 

посреща предизвикателства. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Нулево-въглероден град, свързан град, ефективен град, 

устойчив град



ГРАДЪТ комбинира функциите на жилищно пространство, мобилност, икономика и други, докато се стреми да 

намали своя екологичен отпечатък (консумация на ресурси и енергия, емисии)

ГРАДЪТ работи, за да подобри качеството на живот и се стреми да преодолява социалното, образователно и 

здравно разделение и разделението в сигурността

ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ НА УМНИТЕ ГРАДОВЕ

УМНИЯТ ГРАД ТЪРСИ ОТГОВОРИ НА 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21ВИ ВЕК



СЪДЕЙСТВА

да се работи заедно

за общи цели

5 КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ НА УМНИЯ ГРАД 

ДЕЙСТВА

устойчиво

НАСЪРЧАВА

нов начин на организиране, 

споделяне, комуникиране и 

изпълнение

ИНТЕГРИРА

не допуска никой 

да бъде изоставен

ОПРОСТЯВА

макар и често това

да е най-трудното

предизвикателство



ГАБРОВО 
ВИЗИЯ
2027
Зелена, иновативна и достъпна община, 

със силна икономика, богато културно 

наследство, устойчив туризъм и отворена 

към хората



отпадъците
Устойчиво управление на

Енергийна ефективност
Изпълнение на мерки за 

Градска среда
Достъпна и зелена

АТМОСФЕРНИЯ Въздух
Подобряване качеството на

Водите
Опазване и управление на 

Градска мобилност
Устойчива политика за

КАМПАНИИ И ИНИЦИАТИВИ



УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ
Приоритет в управлението на Общината

Системен подход в управление на цикъла на 

отпадъците

Ангажиране на населението



Рециклируеми и биоразградими

Система за събиране на отпадъци от опаковки

Съдове за събиране на текстилни отпадъци

Система за събиране на биоразградими отпадъци 

от търговски обекти

Пункт за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата (кампанийно, 2 пъти годишно)

Мобилен пункт за разделно събрани отпадъци от 

домакинствата (ежедневно, обхваща всички 

квартали на града)

ДВУКОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ ЗА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ



КОМПОСТИРАНЕ
Производство на качествен компост. 

Компостът се използва за обогатяване на 

почвите в паркове и градини, осъществят се 

продажби на готовия продукт. 

Пакет компост е и награда за много от 

публичните еко събития.
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РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

СТАТИСТИКА
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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Екип от 208 души + 35 сезонни работници 

Поддръжка на чистота и снегопочистване 

Събиране и транспортиране на отпадъци 

Озеленяване и поддържане на зелената система 

Дребномащабни строително-ремонтнидейности



Екип от 23 души

Измерване на количества отпадъци 

Предварително третиране(сепариране, 

разкомплектоване, обработване)

Компостиране, депониране, временно 

съхранение, контрол по управлението 

на отпадъците, информираност и 

публичност

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Регионално депо за 
неопасни отпадъци



МЕЖДИННО ЗВЕНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ

Координира процесите по управление на 

отпадъците. 

Следи за изпълнението на поставените цели.

Работа с местната общност с цел постигане на 

отговорно управление на отпадъците...



Външен оператор извършва дейностите по 

сепариране на рециклируемите отпадъци. 

Годните материали се насочват за 

рециклиране.

Сепариране 



425 тона до 2021 г. предадена за 

оползотворяване дървесина от 

разкомплектоване на мебели и дървени 

отпадъци.

Суровината се използва за производство 

на дървени плоскости и мебели.

ДЪРВЕСИНА



ИФОРМАЦИОННИ

КАМПАНИИ

Атрактивни и въздействащи. Насочени към 

различни целеви аудитории със 

специален фокус върху работата с деца.



Въздействащи и със запомнящо се 

съдържание

Материали провокиращи внимание, 

адаптирани за различните целеви групи

Интересна информация за малките

представена в еко уроци, игри, състезания, 

спектакли

За големите - интернет платформа

chisto.gabrovo.bg, ежегодни 

информационни кампании, дискусии, 

радио клип, печатни материали

ИНФОРМАЦИОННИ 

КАМПАНИИ



ДЕМО ПРОЕКТ
Две площадки с подземни контейнери, система за 

контрол на достъпа, сензори (ниво на запълване, 

температура)

Поставяне на соларни съоръжения

Предаване на данните чрез LoRa мрежа. Анализ и 

визуализация

Четири зони за споделено компостиране.

Депозитна вендинг система. Отделяне на чиста 

суровина за рециклиране – пластмасови бутилки и 

алуминиеви кенове

Използване на ГИС решения в системата за управление 

на отпадъците. 



Поетапно въвеждане на интелигентна система за 

управление на отпадъците с подземни контейнери

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Умна Къща за разделно събиране на отпадъци. 

Автор и разработчик на прототипа е екип на 

Регионален Иновационен Център 

„Амбициозно Габрово“ 

УМНИ

ТЕХНОЛОГИИ 



Aктивна политика за устойчиво енергийно 

развитие, която допринася за превръщането на 

Габрово в модерна европейска община

Пионер в проекти за енергийна ефективност и 

интелигентна енергия с опит от 1992 г. 

Съучредител на ОМЕЕ през 1997 г.

ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ



2013 г. - Член на Конвента на Кметовете

2015 г. - План за действие за устойчиво енергийно развитие 

2020 г. - намаляване на емисийте на CO2 с 24% спрямо 2008 г. 

2021 г. - Присъединяване към новите цели на Конвента на 

кметовете за 2030 и 2050 г. Изготвяне план за действие за 

устойчива енергия и климат до 2030 г.

Габрово си поставя за цел намаляване на емисиите на 

парникови газове с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 2008 г.

ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ



Дом на културата Емануил Манолов

Сграда на Регионален исторически музей 

Кръстниколчов хан

Хотел Страноприемница

Сграда летен театър

Детска градина в с. Яворец

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

СГРАДИ



Интегрирана система за сграден мениджмънт 

за енергийно ефективно управление на ОДЗ 

”Първи юни” 

Централизирана операторска станция 33% ен. 

спестявания в детската градина

40 631 KWh/год ен. спестявания

30,88 t/год. спестени CO2 емисии само в ОДЗ 

„Първи юни“

Подобни решения са реализирани и в НУ 

„Васил Левски“ и ОУ „Кирил и Методий“

ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА

СГРАДИ



МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Внедряване на енергоспестяващи мерки, 

модернизация и ремонт на уличното осветление на 

град Габрово чрез договор с гарантиран резултат

Договор в размер на 3 993 200,87 лева /без ДДС/. 

881 681,29 лв. /без ДДС/ от НДЕФ

Срок на изплащане 106 месеца

Над 70% икономия на вредните емисии, генерирани от 

системата за улично осветление на град Габрово

Очаква се годишната гарантирана икономия да е 

1 705 670 kWh. и икономия на CO2 в размер 

на 1400 т/год. 



ЕНЕРГИЙНа ЕФЕКТИВНОСТ
Проекти и инициативи

Създаване на информационно-консултативен център в подкрепа на сградното обновяване (Renovation HUB) по проект 

REMODULEES в партньорство с ЕнЕфект.

Проучване на енергийното потребление на домакинствата с цел подпомагане на обновяването на многофамилни 

сгради и облекчаване на енергийната бедност по проект ENERGY MEASURES. 

Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове RESPONSE, програма HORIZON 2020 - Габрово 

участва в проекта RESPONSE в качеството на град – последовател.

EUCF проект – техническа подкрепа за реализация на нисковъглеродна индустриална зона, както и подкрепа за 

въвеждане на мерки за енерг. ефективност в 50 многофамилни сгради на територията на Габров



Устойчива Градска 
МОБИЛНОСТ

Промяна в подхода за подобряване на 

градската мобилност и достъпност

Намаляване на задръстванията и вредните 

емисии и оптимизиране на трафика и 

паркирането 



2021 г. - План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) до 2030 г. 

2021 г. - Първи етап от проект за устойчив градски транспорт – 13 430 540 лв.

Реконструкция на градската транспортна инфраструктура Закупуване на 14 нови екологични автобуси. Изграждане на 3 

зарядни станции. Инсталиране на 104 електронни табла на автобусните спирки. Инсталиране на компютърно оборудване в 

57 транспортни средства. Развитие на ИКТ системи за управление и контрол на обществения транспорт 

Средногодишно намаление на емисиите от парникови газове - 945 тона 

Закупуване на електроавтомобили за нуждите на общинска администрация

2021 г. - Споразумение с Lime за въвеждане на електрически превозни средства – скутери в Габрово от есента на 2021 г. 

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА 

МОБИЛНОСТ



Уеб базирани приложения с интерактивни 
карти

Точни координати на всички 734 паркоместа

Хоризонтална маркировка и вертикална
сигнализация

Адреси и функционално предназначение на 
сградите

Управление, анализиране и 
визуализиране на данните

СИНЯ ЗОНА



ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА 

ГРАДСКА СРЕДА
Цялостно благоустрояване на квартали –

улична мрежа, зони за паркиране, зони за 

рекриация и игра, енергийно ефективно

осветление, видеонаблюдени и др.

Изграждане на нови кръгови кръстовища и 

обходни пътища

Изграждане на нови паркинги и обособяване

на места за платено и безплатно паркиране

Поддържане и развитие на зелената

екосистема в Габрово



КАЧЕСТВО НА
ВЪЗДУХА
Община Габрово в партньорство със Senstate, 

внедри система за мониторинг на качеството 

на атмосферния въздух в реално време



ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ВОДИТЕ
Съвместни инвестиции с ВиК Габрово за 

модернизиране и развитие на водоснабдителната 

мрежа в община Габрово

Изграждане на 20,7 км нови водопроводи, 2 нови 

помпени станции и ремонт на общо 13 

съществуващи водоема за водоснабдяването на 15 

габровски села под Витата стена. Инвестицията е в 

размер на 4 200 000 лв. 

Изпълнение на проект за реконструкция на 

водоснабдяването на съставните села от кметство 

Кметовци - Боженци, Кметовци, Черневци и 

Трапесковци с инвестиция от 541 000 лв.



ГАБРОВО
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН 

ЛИСТ 2021
Габрово - единственият град от Централна и 

Източна Европа, спечелил отличието в неговата

петгодишна история.

Този успех е резултат от системните усилия

на Габрово за зелена трансформация. 



ГАБРОВО
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН 

ЛИСТ 2021
Наградата е присъдена след оценка на

кандиатурата в шест категории: Изменение на 

климата и енергийна ефективност; Устойчива 

градска мобилност; Природа, биоразнообразие и 

устойчиво използване на земята, Качество на 

въздуха и шум, Отпадъци и кръгова икономика, 

Води. 

Габрово е част от мрежата на градовете, носители 

на наградите Европейска зелена столица и 

Европейски зелен лист. 



КАМПАНИИ И

Инициативи
Отворени врати и опознавателни турове на 

обекти 

Инициативи на открито с образователен и 

информационен елемент



КАМПАНИИ И

Инициативи
Отворени врати и опознавателни турове на 

обекти 

Инициативи на открито с образователен и 

информационен елемент



КАМПАНИИ И

Инициативи
Приеми ме на село Възраждане

Да превърнем сивото в зелено

Театрална постановка

Екологична настолна игра

Flash mobs



КАМПАНИИ И

Инициативи
Иновационен лагер посветен на зелени идеи 

Зелен акселератор с награден фонд от 25 000 лв.

Арт инсталации от индустриален отпадък 

Комитет.bg – приложение и платформа за идеи 



ГАБРОВО
ЗА ХОРАТА

И СЪС ХОРАТА



Благодарим за 
вниманието!


