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Miasto  
Położenie 
Gabrowo leży w środkowej części Bułgarii, nad rzeką Yantra, w sercu 
gór Centralna Stara Planina, w odległości 220 km na wschód od 
stolicy kraju Sofii. 

Strategiczne położenie oraz bliskość geograficznego centrum kraju 
(znajduje się ono w granicach miasta) czyni z Gabrowa ważny punkt 
komunikacyjny na skrzyżowaniu dróg. 

Przez Gabrowo przychodzi korytarz Nr 9 (Helsinki - St. Petersburg – 
Kijów – Bukareszt – Ruse – Wielkie Tyrnowo – Gabrowo – Stara 
Zagora – Dymitrowgrad,  prowadzący do Grecji i Turcji). 

Ludność 
Według ostatniego spisu ludności w 2001 roku Region Gabrowa zamieszkiwały 144 849 
osoby. 
Miasto Gabrowo liczy 75 216 mieszkańców. 

Powierzchnia całkowita 
2 107,3 km2. 

Klimat 
Średnia wysokość położenia: 392 m n.p.m. 
Klimat: chłodna zima i stosunkowo gorące lato.  
Opady charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego. 
Przeważające wiatry północne i północno-zachodnie. 
Średnia roczna temperatura: 100 C. 
Wysoko w górach pokrywa śnieżna zalega przez około 120 dni. 

Władza administracyjna 
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Gubernator regionu:  przewodniczący regionalnej administracji, reprezentant rządu 
krajowego. 

Rada miasta:             parlament lokalny złożony z 37 radnych i przewodniczącego. 

Burmistrz:                  przewodniczący administracji miejskiej i dyrektor wykonawczy. 

 

Informacja ogólna 
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz strefa przemysłowa – w pierwszej połowie 
XX wieku Gabrowo nazywano bułgarskim Manchester’em; siedziba wielu ważnych gałęzi 
przemysłu oraz inwestycji zagranicznych. 

Gabrowo znane jest jako międzynarodowa stolica poczucia humoru, gospodarz tradycyjnego 
karnawału oraz licznych imprez kulturalnych. 

  

Opis Projektu 
Okres realizacji: 1999 – 2002 roku. 
Wybór konkretnej szkoły do projektu nastąpił w oparciu o jej społeczne oddziaływanie, oraz 
wynikał z faktu, iż stanowiła ona typowy przykład, gdzie zarejestrowano znaczne finansowe 
wydatki budżetowe. Celem przedstawionego projektu było: 

- obniżenie kosztów energii zużywanej w budynku szkolnym, 
- zmniejszenie szkodliwej emisji, 
- pokazanie kompletnego cyklu projektowego poprawy energetycznych 

wskaźników budynków szkolnych. 

W projektach wyróżniono kilka etapów: studium sytuacji wyjściowej, projektowanie, 
wdrożenie i monitorowanie rezultatów. Studium początkowe wykazało istnienie znacznych 
możliwości poprawienia wskaźników energetycznych. Sporządzono listę 10 posunięć 
oszczędno-ściowych (z pośród których wyselekcjonowano najbardziej ekonomiczne) 
w trzech zakresach: skorupa bydunku, ogrzewanie, instalacja elektryczna. 
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Doświadczenie  
 
Współuczestnicy 
Przedstawiony projekt wdrażany jest w ramach strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych 
poprzez efektywne wykorzystanie energii, a finansowany przez Ogólnoświatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska (Global Enviromental Fund) w ramach Progamu Rozwoju Narodów 
Zjednoczonych - UNDP (United Nations Development Program). Koordynacją programu 
zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska i Wody, EnEffect – centrum efektywnego 
wykorzystania energii w Bułgarii, a wdrażanie odbywa się przy aktywnym udziale 
kierownictwa gminy i ekspertów, w kooperacji z administracją szkoły. 
 
 
 
Dane techniczne 
Do wdrożenia wyselekcjonowano 10 przedsięwzięć o wartości netto 87 267 USD i stopie 
zwrotu 33%. Są nimi: zastosowanie 3 automatycznych stacji rejestrujących; instalacja wodna 
– oszczędnych głowic prysznicowych; zamontowanie paneli odbijających z tyłu grzejników; 
odnowienie ram okiennych; wymiana bram na nowe o mniejszym współczynniku transmisji 
ciepła; wymiana sprzętu oświetleniowego w salach szkolnych na nowy zużywający mniej 
energii. 

 
 
Nakłady I Efekty  
 

Rodzaj działalności         USD 
Prace wprojektowe 350 

• Odnowienie i izolacja ram 
okiennych oraz wymiana 
dwóch bram 

33 044 

• 3 automatyczne stacje 
rejestrujące 

8 649 

• wymiana sprzętu 
oświetleniowego 

13 600 

• instalacja wodna – 
oszczędne głowice do 
prysznicy 

60 
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• instalacja paneli 
zwierciadlanych z tyłu 
grzejników 

56 003 

Koszt całkowity 56 003 
 

Osiągnięte rezultaty: (patrz tabela poniżej). 
• Oszczędność energii 

• Obniżenie kosztów 

• Pozytywne oddziaływanie na środowisko 

• Poprawienie warunków w szkole (korzystniejsza temperatura i oświetlenie) 

• Przeprowadzona z powodzeniem wśród młodzieży i nauczycieli kampania informacyjna 
na temat oszczędzania energii w  życiu codziennym 

• Obniżenie wskaźnika zachorowalności wśród dzieci 

• Zwiększenie potencjalnych możliwości administracji gminnej i specjalistów, jak również 
administracji szkolnej 

• Rozwój dobrych praktyk – upowszechnienie działalności i jej rezultatów wśród innych 
gmin 

 
 

Ocena  Projektu  I  Perspektywy 
Przez trzy lata po wprowadzeniu przeróbek prowadzono monitorowanie wyników projektu za pomocą 
czujników temperatury. 

 

Rezultaty Jednostka Założonia projektowe W okresie wdrożenia  
do 31 XII 2002 r.  
odniesione do 1996 r. 

Roczne oszczędności USD / rok 20 670 22 261 

Oszczędność energii Energia elektryczna 
i ciepło 

MWh / rok 

564 
27 

557 
38 

Czas trawnia projektu lata 10 10 

Okres wzrotu nakładów lata 2,8 2,5 

Suma nakładów USD 57 915 56 003 

Redukcja emisjii    

SO2    (SOx) T / rok 8,6 9,0 

NOx T / rok 1,0 1,0 

CO2 T / rok 373,2 388,9 

CO Kg / rok 0,10 0,10 

CH4 Kg / rok 40 40,3 

Równoważnik CO2 T / rok 396,5 413,80 
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BLIŻSZE INFORMACJE 
  Gmina Gabrowo 
  Osoba do kontaktu: Bogomil Belchev, burmistrz 

3 Vazrahdane Square 
5300 Gabrowo 
Tel.:  + 359/ 66/ 80 49 39 
Fax.: + 359/ 66/ 80 73 91 
E-mail: municip@gabrovo.bg 
Bułgaria
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3 Vazrahdane Square 
5300 Gabrowo 
Tel.:  + 359/ 66/ 80 49 39 
Fax.: + 359/ 66/ 80 73 91 
E-mail: municip@gabrovo.bg 
 

 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Elenę Simenową, BSRAEM przy 
współpracy z Politechniką Warneńską w ramach Programu RUSE. Program 
RUSE jest wspierany przez Komisję Europejską (DG REGIO w ramach „Intereg 
III C West Zone” Program Wspólnoty/Kontrakt Bazowy RUSE, 2W0057N) 
w zakresie Programu INTERREG III C. 
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