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ГАБРОВО 
 

 

 

 
“Община Габрово е една от първите общини в България, в която 
започна изпълнението на проект за енергийна ефективност. От 1997 
до 2004 г. Габрово беше пилотна община по проекта “Стратегия за 
намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна 
ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в 
Габрово, Република България”, финансиран от ГЕФ чрез ПРООН. 

Постигнатите резултати от реализираните демонстрационни 
проекти и изпълнението на Общинската програма за енергийна 
ефективност ни убедиха, че трябва да продължим да работим в тази 
насока. 

Ето защо приехме предложението и предизвикателството да станем 
пилотна община и по проекта МОДЕЛ. Това ще ни помогне да създадем 
една съвременна общинска енергийна програма, а организирането на 
Общинските дни на интелигентната енергия ще допринесе за 
широкото разпространение на резултатите от дейностите на 
общината в областта на устойчивото използване на енергията сред 
населението.” 

Томислав Дончев, кмет на Габрово  
 

За контакт: 

5300 град Габрово 

пл. „Възраждане” № 3 

тел.: 066 80 49 39 

e-mail: donchev@gabrovo.bg 

www.gabrovo.bg 
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     ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР 
 

 

   РОСИЦА СТАНЧЕВА 

    ОБЩИНА ГАБРОВО 
 

 

Росица Станчева е електроинженер. Работи в община Габрово от 1992 г. 
Работата й в общината е неизменно свързана с енергийната ефективност. 

Като общински отговорник за енергийна ефективност от 1997 г., Росица Станчева 
участва активно в изпълнението на проекта „Стратегия за намаляване на 
емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна 
зона за енергийна ефективност в град Габрово, Република България”. Има 
грамота за висока активност и отлични практически резултати като общински 
отговорник. 

Участва в подготовката на предложения за годишните конкурси на ЕкоЕнергия, 
които са печелили награди. 

Взима активно участие в разработването на технически задания, провеждането 
на търгове за избор на изпълнител, извършването на инвеститорски контрол по 
време на изпълнението на СМР на проекти във всички общински обекти, в които 
се осъществяват реконструкции и се въвеждат енергийноефективни мерки. 

Съдейства за събирането на информация и поддържа информационната система 
за наблюдение на енергопотреблението в общинските обекти от 1999 г. до сега. 
Въз основа на тези данни и въведените енергоспестяващи мерки в обектите са 
изготвени плакати на общинските обекти по европейската кампания Дисплей. 

Участва активно в подготовката и изпълнението на Общинската програма за 
енергийна ефективност и в подготовката на инвестиционни проекти за 
финансиране от европейските фондове. 

Притежава професионални сертификати по Общинско енергийно планиране и 
управление и за работа с програмни продукти за бързи финансови изчисления с 
български ключови стойности при енергийно обследване в сгради. 

 

Контакт: 

Тел.: 066 81 83 33 

E-mail: ss2000@gabrovo.bg 
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  ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА  
  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2010 Г. 
 

Община Габрово: 

- Намаляване на енергопотреблението с 10 % в общинските сгради след 
прилагане на енергоефективни мерки и въвеждане на ВЕИ. 

- Газификация на общината и намаляване на емисиите на СО2 с 10%. 

- Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното 
осветление. 

- Въвеждане на енергоефективни мерки - външна топлоизолация, подмяна 
на дограма и др. в училища, детски градини и други общински обекти. 

- Изпълнение на подробен енергиен одит на сградите подлежащи на 
задължителна сертификация. 

- Поддържане на общинската енергийна информационна система. 

- Развитие на дейността на общинския информационен център за 
енергийна ефективност. 

- Провеждане на Общински дни на интелигентната енергия. 

 

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2008 Г.  
 

  Община Габрово 

 

Денят на интелигентната енергия в община Габрово беше проведен на 31 
октомври. В общината беше открит Информационен център по енергийна 
ефективност, който ще предоставя консултации и техническа помощ на 
населението и малкия и средния бизнес. Беше проведен семинар, на който бяха  

представени дейностите на общината в областта на устойчивото използване на 
енергията. Фирми и банки представиха дейностите си в областта на енергийната 
ефективност. Беше организирана изложба на детски рисунки на тема “И ние 
мислим за бъдещето на планетата”. Участниците в семинара имаха възможност 
да видят изложбата “Имаджин: Места, които ни показват пътя”. В училищата бяха 
прожектирани филмите “Неудобната истина” и “Биоенергията в действие”. Денят 
на интелигентната енергия беше широко отразен от местните медии. 
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ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ЕНЕРГИЯ 2009 Г.  
 

 Община Габрово 
 

Общинските дни на интелигентната енергия започнаха на 24 септември 2009 г. За 
разлика от 2008 г., съпътстващите събития на Общинските дни на интелигентната 
енергия в Габрово през 2009 г. продължиха близо два месеца, като в проявите се 
включиха експерти, граждани, спортисти, ученици и деца от детските градини. 

Партньори в организирането на дните бяха Общинската администрация, 
Техническият университет в Габрово, Художествената галерия „Христо Цокев” и 
ръководствата на училища и детски градини. 

В рамките на ОДИЕ бяха организирани: семинар за представяне на дейностите на 
общината в областта на интелигентното използване на енергията; конкурс за мото 
и рисунка на теми, свързани с енергийната ефективност; изложба с най-добри 
рисунки; вело рали с участието на кмета, откриване на реновираните сгради на ДГ 
„Радост 2”, ПМГ „акад. Иван Гюзелев” и СОУ „Райчо Каролев”. Тези сгради, 
обновени по проект по Оперативна програма Регионално развитие, са най-
красноречивият пример за постигната енергийна ефективност в рамките на 
настоящата година. 

В рамките на Дните на интелигентната енергия продължи и една друга стартирала 
екологична кампания на община Габрово: „Проблем ли е торбичката от 
полиетилен?!”, насочена към потребителите. За тази цел бяха разработени 
образователна брошура и стикери с надпис: „Аз не ползвам полиетиленова 
торбичка”, които бяха връчени на специална церемония през октомври на 
търговци, производители и вносители, които вече използват алтернативни на 
полиетиленовите торбички. 

Ученици от габровски училища посетиха ВЕЦ „Алфрида Пеев”, както и 
Техническия университет Габрово. Децата от детските градини гледаха филм за 
интелигентната енергия. В Дните на интелигентната енергия с фотоизложба, 
резултат от проведената през пролетта инициатива „Прегърни земята като мен”, 
се включи ЦДГ „Явор”. 

На 24 ноември в Художествената галерия „Христо Цокев” беше открита изложба 
под надслов „Интелигентно енергията пести, за да имаш бъдеще ти!”. Изложбата 
е част от втория етап на конкурса „Енергийна ефективност, интелигентно 
използване на енергията и опазване на околната среда”, проведен по време на 
Дните на интелигентната енергия в Габрово. В първия етап на конкурса бяха 
подредени изложби в габровските учебни заведения, като всяка беше със свое 
оригинално мото. Мотото „Интелигентно енергията пести, за да имаш бъдеще ти!”, 
на детска градина „Мики Маус”, бе определено за мото на втората изложба, която 
включва близо 100 от най-добрите рисунки от първия етап. Всички творби, по 
своеобразен начин, отразяват разбирането на децата за енергийната 
ефективност, интелигентното използване на енергията и опазването на околната 
среда. В надпреварата се включиха ученици от пет училища и деца от 9 детски 
градини. 


