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Географският център на България 

ИНФОРМАЦИЯ 

Важни транспортни връзки 

Част от Транс-Европейски транспортен коридор 9 
/Хелзинки – Истанбул/ 

Територия:  555.579 км² 

Население: 70 770 жители 



ЛЕГЕНДАТА 

Един млад ковач на име Рачо пристигнал  

по тези места, установил се до реката и 

започнал да обслужва хората,  

преминаващи през Балкана  

Огромен габър се извисявал над 

ковачницата и дал име на  селището 

Днес, паметникът на Рачо Ковача се издига 

в центъра на града, върху 

скала в реката   



Разположен в подножието 

на Балкана, по поречието  

на р. Янтра,  с хълмист и 

планински релеф, 

благоприятен климат  

Част от Национален парк 

„Централен Балкан“ и 

Природен парк „Българка“  

са на територията на 

община Габрово 

1/3 от територията на 

общината е включена в 

Натура 2000 



 

 

 

 

Градът е водещ индустриален център на България в края на 

19 и началото на 20 век 

Много габровски предприемачи инвестирали част от 

печалбата си за благотворителност и социални инициативи 



ТЕХНОЛОГИЧНО СЪРЦЕ НА БЪЛГАРИЯ 

СТАБИЛЕН РАСТЕЖ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ 

ЛОКАЛНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ СЪС СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ 



ТЕХНИЧЕСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ  

ГАБРОВО 
 

Център за компетенции „Интелигентна 

мехатроника, еко- и енергоспестяващи 

системи и технологии“ 

 

 

 



Повече от 10 милиона евро 

за мерки за  енергийна 

ефективност  

 

37 многофамилни 

жилищни сгради 

 

100% от общинските ДГ и 

училища  

 

Първата в България 

пасивна сграда – ДГ 

„Слънце“  



Транспорт и 

мобилност 
 

Нови кръгови кръстовища 

Нови пешеходни зони и 

вело алеи  

Рехабилитирани пътища и 

мостове 

Обходен път на Габрово и 

тунел под вр. Шипка 



ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО 

НА ВЪЗДУХА И НИВОТО НА 

ШУМА 

Газификация 

Модернизиране на градския 

транспорт – 14 нови автобуса (11 

електрически) с ИКТ система за 

управление 

Енергийно ефективни мерки -

източници на възобновяема 

енергия 



УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Изграждане на Регионално депо 

за неопасни отпадъци (13 

милиона евро) 
 

Нова сепарираща инсталация 
 

Събиране и обработка на 

биоразградима фракция  



85 км водопроводна мрежа   

19.2 км канализационна мрежа и 4 

помпени станции 

Реконструкция на пречиствателна 

станция за отпадни води   

Реконструкция на пречиствателна 

станция за питейни води 

1 нова помпена станция  

17.6 км нова  

канализационна мрежа 

  

ПЪТЯТ НА ВОДАТА   

(44.9 МИЛИОНА ЕВРО) 



 

 

 

Проект „Цветен град“ 

Българо-швейцарска  

програма за сътрудничество 



СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО 

ЗВЕНО „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ 



ОБМЕН НА ОПИТ И ОБУЧЕНИЯ 



Географска 

информационна 

система на Община 

Габрово 



Стратегия за развитие на 

зелената инфраструктура 

на гр. Габрово 2017-2023 



ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ОБЩНОСТТА  
Осведомителна цветна кампания 

Доброволческа цветна кампания 



 

ОРАНЖЕРИИ 

 



ЦВЕТНИ ФИГУРИ 



ГРАДИНКАТА НА ТУН 



Габрово – инвестиции 

за изграждане на 

съвременна градска 

среда 







ЗА И С ХОРАТА! 



КАМПАНИИ С ВКЛЮЧВАНЕ 

НА ОБЩНОСТТА ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ 

ПЛОЩИ И ДЕТСКИ 

ПЛОЩАДКИ 

 



МИСИЯ „ОБЕРИ БОКЛУКА” С 

КУКЛЕН ТЕАТЪР „ЦВЕТОВЕТЕ НА 

БОКЛУКА“ 
 

КАМПАНИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 

ГРАДСКИ ЗОНИ 
 

ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯТА 



КАМПАНИИ ДЕЦАТА И 

ПРИРОДАТА 



ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА 

НА МОБИЛНОСТТА 



ЕКО БАЗАР  

КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ 

СЕЛСКИ МОЛ 



Инициативата е насочена към 

събиране заедно на групите на 

младите и възрастните, за да се 

преодолее разривът и 

отчуждението между 

поколенията, да се съхранят 

застрашените от изчезване местни 

традиции , да се изгради у 

младите нагласа за живот сред 

природата и желание за общуване 

със селото. 



Пазар на органична 

продукция  

В партньорство с Биоселена 



УЗАНА ПОЛЯНА 

ФЕСТ 

В партньорство с 

Фондация 

Биоразнообразие 



UNESCO CREATIVE CITY 

2017 
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