
 

 

 

 

ПОКАНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

Имам удоволствието да отправя към Вас покана за партньорство с Община Габрово чрез 

реализиране на екологичен модел за ресурсна ефективност и инициативи за опазване на 

околната среда. 

  

Община Габрово е сред най-активните общини в България, в сферата на ресурсната 

ефективност, управлението на отпадъците и устойчивото развитие. Ние сме носител на 

наградата на Европейската комисия „Зелен лист“ за 2021 година, част сме от Мисията за 

100-те климатично неутрални градове в Европейския съюз, реализираме успешни 

партньорства с различни национални и европейски структури и организации, като се учим 

и споделяме своя опит с едни от най-успешните градове и неправителствени организации 

в цяла Европа.  

 

Чрез реализирането на Демонстрационен пилотен проект в сферата на управлението на 

отпадъците успяхме да реализираме за пръв път в България, а и не само, депозитна 

система за обратно изкупуване на опаковки от PET и CANS. Системата се състои от две 

машини, които са на водеща в Европа компания и успешно се използват от жителите и 

гостите на град Габрово.  

От момента на инсталирането на машините интересът към тях е изключителен, както от 

потребителите (гражданите), така и от медии, фирми, занимаващи се с рециклиране и 

други общини и организации, които търсят подход към реализирането на подобна 

практика. 

Начинът, по който работи системата в някои държави в Европа и света е плащане на 

депозит при закупуването на стока в опаковка и обратно връщане на този депозит, което е 

регламентирано на национално ниво, но в България политика за това няма. 

Моделът, по който стартирахме инициативата в Габрово, е събиране на точки, срещу 

които се предоставят екологични награди, поощряващи и популяризиращи разделното 

събиране на отпадъците и рециклирането. Тези награди са осигурени от Община Габрово, 

но тяхното разнообразие и количества са ограничени, а интересът към инициативата е 

завиден, което предполага в бъдеще да представяме нови стимули – бонуси за получените 

точки. За по-малко от месец са събрани над 9000 опаковки. 

 

С настоящата покана Община Габрово се обръща към всички заинтересовани лица, които 

желаят да станат част от инициативата, като се включат в осигуряването на 

стимули/бонуси срещу точки. Възможни са множество форми на партньорството – 



 

 

предоставяне на материални награди, отстъпки, клиентски карти, преференциални 

условия за ползване на стоки и услуги и други. 

 

По този начин Вашият бизнес и дейностите Ви ще бъдат популяризирани, пряко ще 

допринесете за опазването на нашата природа, ще достигнете нови клиенти и най-вече при 

съгласие от Ваша страна при всяко споделяне на нашия добър пример в сферата на 

управлението на отпадъците, ще фигурирате като наш партньор.  

 

За повече информация и контакти: тел.: 066 818 311, e-mail: gabrovo@gabrovo.bg 

 

Вярвам, че заедно можем да постигнем повече в сферата на ресурсната ефективност и 

разделното събиране на отпадъците. 

 

Оставам в очакване на Вашето партньорство. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

ТАНЯ ХРИСТОВА 

Кмет на община Габрово 


