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Опитът на една община в областта на интелигентната енергия...
Община Габрово е пионер в изпълнението
на проекти в областта на енергийната
ефективност, с най-голям опит, датиращ
от 1992 година;
През февруари 1997 г. в Габрово по
инициатива на кметовете на 23 общини е
учредена Общинската мрежа за енергийна
ефективност ЕкоЕнергия, в която участваме
и работим активно;
В Общината е създадено Звено за
управление на енергията;
Поддържа се Общинска енергийна
информационна система за следене на
енергийното потребление – базата данни
обхваща всички общински обекти и
консумацията в тях от 1999 година досега.

Габрово – първата демонстрационна зона за енергийна ефективност
в България

В периода 1998 -2004 г. Община Габрово участва в проект: “Стратегия за намаляване на
емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона
за енергийна ефективност Габрово, Република България”, финансиран от Глобалния
екологичен фонд и Програмата на ООН за развитие.
Изпълнени са следните демонстрационни проекти:
“Енергийно-ефективно обновление на системата за улично осветление;
“Енергийна ефективност при реконструкцията на сгради – болнична, училищна и
производствена”;
“Енергийна ефективност в системите за централизирано топлоснабдяване и крайния
потребител.

Община Габрово участва като пилотна община в редица
международни проекти за енергийна ефективност

Независимо международно жури за наградите на конкурса МОДЕЛ за 2008 г. създаде
нова категория, за да отличи Габрово като “Най-добра пилотна община МОДЕЛ”;
Отличието бе връчено на 9 февруари 2009 г. на престижна церемония в рамките на
Европейската седмица за устойчива енергия от г-н Майкъл Кук, председател на журито
и заместник-председател на Енержи-Сите;

През април 2009 г.
Община Габрово
бе поканена да
представи своя опит
на годишната среща
на Енержи-Сите и
Алианса по климата в
Брюксел.

Конкурс на МОДЕЛ 2008
Наградата беше пътуване във Великобритания от 1 до 5 юни 2009
г., което включваше:
Участие в конференция по промените на климата в Университета
на град Хъдърсфийлд под ръководството на Съвета на Област
Кърклийз;
Среща с Градския съвет и Енергийната агенция на Лестър и
представяне на техните най-добри постижения в областта на
енергийната политика и промените на климата.

Конкурс на МОДЕЛ 2008

Информационни дейности и кампании...
В изпълнение на поетите ангажименти по проекта МОДЕЛ, през
октомври 2008 година бяха проведени:
Общински дни на интелигентната енергия – връхна точка в
политиката на Общината за информиране на населението по
отношение на енергийната ефективност.
През 2009 година продължиха информационните дейности
и кампании за популяризиране на проект “МОДЕЛ”, чрез
организиране на “Дни на интелигентната енергия 2009 година”

Дни на интелигентната енергия 2009 година
В рамките на “Дни на интелигентната енергия” 2009 година бяха
включени редица дейности:
•Представяне на постиженията на Община Габрово в областта на
енергийната ефективност пред международна публика, поканена
за честване на 45 години от създаване на ТУ-Габрово;
•Откриване на ремонтирани сгради: ПМГ “Акад.Ив.Гюзелев”;
СОУ “Райчо Каролев” и ДГ “Радост” 2;
•Отличаване на търговските обекти, които
не изпозлват полиетиленови опаковки;
•Конкурс за най-добра тематична детска рисунка;

Община ГАБРОВО и Програми с външно
финансиране
Важни акценти в изготвянето на проектите са:

Повишаването
на енергийната
ефективност и
възможностите
за използване на
алтернативни
енергоизточници, за
да опазим и съхраним
природата;

Да спестим възможно
повече от бюджетните
разходи, без това
да повлияе върху
качеството на живот.

ОП Регионално развитие 2007 - 2013
Проект: “Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна
образователна инфраструктура за устойчивото развитие на
Община Габрово” на обща стойност 5 492 732 лв.
Описание: Повишаване на енергийната ефективност и модернизация на
сградите и образователната среда в ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” и СОУ “Райчо
Каролев” и ЦДГ “Радост”- база 2 на територията на Община Габрово, както и
създаване на достъпна среда на хора в неравностойно положение.

ОП Регионално развитие 2007 - 2013
Реализирани:

Подмяна на около 3400 m2 дограма; Полагане на около 12000 m2
фасадна топлоизолация; Частична реконструкция на отоплителни
инсталации; Основен ремонт на вентилационни инсталации;
Изграждане на слънчева инсталация за затопляне на водата в
басейните на ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” и за санитарно-битови
нужди

ОП Регионално развитие 2007 - 2013
В процес на изпълнение е проект: “Подобряване на социалната
инфраструктура и качеството на социалните услуги за
хората в неравностойно положение – принос към устойчивото
развитие на Община Габрово” с партньор Заведения за
социални услуги –Габрово на обща стойност 1 537 459 лв.

Описание: Преустройство на сградата на бивша детска градина “Митко Палаузов”, ул.
”Маркотея” №19 за нуждите на ползвателите на Дом за възрастни хора с физически
увреждания. Специфична цел е въвеждането на мерки за подобряване на енергийната
ефективност, съобразно европейските изисквания за обществени сгради – полагане на
топлоизолации, подмяна на дограма, изграждане на нови отоплителна, електро и ВиК
инсталации.

ОП Регионално развитие 2007 - 2013
В процес изпълнение е проект: “Подобряване на културната
инфраструктура – принос към устойчивото развитие на Община Габрово”
в партньорство с ДТ “Рачо Стоянов”, на обща стойност 1 602 302 лв.
Описание: Основен ремонт на зала “Възраждане”, вкл. подобряване
на енергийната ефективност чрез подмяна на дограмата, както и на
вентилационната, отоплителната и електрическата инсталация и
осигуряване на достъпност на залата.

ОП Регионално развитие 2007 - 2013
С Решение РД-02-14-832 от 17.05.2010 г. на зам.-министъра на МРРБ
– Лиляна Павлова е одобрено за финансиране проектно предложение
на Община Габрово “Създаване на привлекателна физическа среда на гр.
Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”.
Интервенцията по проекта предвижда редица дейности за изпълнение
на интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, в
приоритетен и ключов за град Габрово териториално и функционално
обособен участък от градската среда, чрез директно въздействие върху
инфраструктурните и екологични условия, с цел подобряване качеството
на живот на жизнената и работна среда, както и чрез въвеждане
на енергоспестяващо улично, парково и художествено осветление.

Финансов инструмент на Европейско икономическо
пространство

В процес на изпълнение проект “Общност, ориентирана към
подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово”
Ремонтът на детска ясла “Зора” предвижда интервенция, която ще
допринесе за подпомагане създаването на благоприятна среда за работа с
деца и за въвеждането на мерки за подобряване на енергийната ефективност,
съобразно с европейските изисквания за сгради общинска собственост чрез
подмяна на дограмата, ремонт на покривите, изолация на фасадата и др.

Други източници на финансиране
В процес на изпълнение е третата фаза на “Демонстрационен
проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради” с източник
на финансиране МРРБ и ПРООН и кандидастваща организация
- Община Габрово. Към момента участва четириетажен монолитен
жилищен блок
Описание:
Живущите в режим на етажна собственост
получават:
директна парична субсидия в размер на 20% от
стойността на задължителния пакет от ремонтнообновителни работи за отделните жилища;
субсидия, покриваща до 100% от стойността за
обновяване на общите части на сградата;
техническо и енергийно обследване на
сградата - 100% се заплаща от проекта;
цялостен проект за саниране на сградата - 100%
се заплаща от проекта;
благоустрояване на прилежащите
междублокови пространства за сметка на Община

Красива България 2009 година
Подменена над 800 m2 дограма
Изпълнени над 1600 m2 топлоизолации по външни стени и покриви.
Изпълнени около 11000 m2 фасадни и покривни топлоизолации и около
900 m2 подмяна на дограма.

Какво предстои?

Община Габрово ще продължи да изпълнява политика по енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници като си поставя редица цели:
•Създаване на устойчива местна политика, чрез енергийна ефективност и
осигуряване на възможност за активно участие на местния бизнес;
•Енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности, в
областта на образователната инфраструктура, за чиято цел ще бъдат въведени единни
стандарти по отношение на енергийната ефективност и ще бъдат изпозлвани всички
възможности за осъществяване на тези намерения в общинските учебни заведения;
•Намаляване на енергопотреблението в сградите и най - вече в уличното осветление;
•Стимул за намаляване на енергопотреблението и мотивация на подрастващото
поколение към икономия на енергия във всяка област;
•Намаляване на вредните въздействия върху околната среда и намаляване на
емисиите на парникови газове;
•Постигане на силен демонстрационен ефект за възможността и ползата от
въвеждане на енергоспестяващи мерки, с цел прилагане иновациите и в други обекти.
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