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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на общината представя годишен отчет за 

изпълнението на разработената от него Програма за управление. 

ПЕРИОД НА ОТЧЕТА  

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2019 година. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Настоящият отчет представя изпълнението на мерките, заложени за изпълнение в периода 2016 - 2019 

г. в Програмата за управление на община Габрово. Документът е разработен в съответствие с 

изискванията на: 

 Общински план за развитие на община Габрово 2014 – 2020 г. 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. 

 Целите, отразени в бюджета на Общината за 2019 г., свързани с реализиране на политики за 

подобряване на социално – икономическото развитие на общината. 
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ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

Уважаеми госпожи и господа,  

Пред Вас е Годишният отчет на Програмата за управление на община 

Габрово за 2019 г. 

Приключваме период на много работа, успешни инвестиции и смели 

планове, в който работихме за това Габрово да е все по-

привлекателно и уредено място за живеене, образование, развиване на 

бизнес, култура.  

Работихме със силен фокус върху децата и младите хора – да им дадем 

добра основа чрез добро образование и спорт, обезпечени с комфортни 

сгради и модерни начини на преподаване. Да им покажем усещането да 

си гражданин на света чрез обмени и пътувания и възможността да измерят и позиционират себе 

си, своето семейство, своя град и страна. Предизвиквахме ги да мислят критично, креативно и 

практично в лагерите за иновации. Учихме ги на отговорност и обръщахме погледа им към другия 

чрез редица обучения и доброволчески акции. 

Работихме и за семействата и важното за тях – уредена градска среда, детски градини и училища, 

чиста природа, места за отдих и време заедно, усещане за сигурност и грижа, когато по една или 

друга причина се справят трудно.  

Подкрепяхме бизнеса – с инфраструктура, контакти, експертиза, облекчения в 

административните услуги, икономически проучвания и с убеждението, че образование, бизнес и 

администрация трябва да гледат в една посока и да се подкрепят в своя път. Помагахме им да 

работят заедно и да се борят за общите си цели. 

Утвърдихме развитието на културата сред стълбовете, които изграждат и движат един град, 

а фразата „традиция и съвременност“ се превърна в лайтмотив на всичко, случващо се в града 

през последните години. Не случайно Габрово носи титлата на ЮНЕСКО „Творчески град на 

занаятите и фолклорното изкуство“.  

И накрая, но съвсем не на последно място – работихме като град, част от голямото европейско 

семейство, с всички произтичащи възможности и отговорности, които ни дава това.   

През 2020 година се навършват 160 години от обявяването на Габрово за град, а ние отваряме нови 

страници в историята му – още по-амбициозни и с ясното съзнание и усещане, че сме част от 

Европа и света.   

 

Таня Христова 

Кмет на община Габрово  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ГАБРОВО В МОДЕРНА 

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА 

 

 

Г ГАБРОВО – ЦЕНТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ 

А АНГАЖИРАН С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

Б БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ 

Р РАЗВИВАЩ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРЕАТИВНИ ИДЕИ 

О ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

В ВЪЛНУВАЩ С УНИКАЛНА КУЛТУРА И ПРИРОДА 

О ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА 
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КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ  

 

 Създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и развитие на Габрово като център на 

индустрията и високите технологии 

 Принос към повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 

образование и обучение, професионална ориентация и достойно включване на пазара на труда 

 Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на 

спорта, обновяване и развитие на спортната база. Подкрепа за иновативни и творчески идеи на 

гражданите с приоритет младите хора в Габрово 

 Провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално включване, 

деинституционализация и подкрепа на групите в неравностойно положение 

 Създаване на разнообразен съвременен културен продукт, формиране на подкрепяща среда за 

творчески, културни индустрии и проекти 

 Развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката „Габрово“ - базиран на 

уникално културно-историческо наследство, съхранени природни дадености, качествена 

инфраструктура, богат културен и събитиен календар и иновативни атракции за съвременна 

интерпретация 

 Създаване на привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда, чрез инвестиции за 

балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината. Провеждане на 

активна политика в сферата на енергийната ефективност 

 Повишаване компетентността, ефективността и прозрачността на общинската администрация в 

услуга на гражданите и бизнеса. Изграждане на положителен образ на Габрово и създаване на 

устойчиви партньорства в страната и чужбина 

Широките сфери на компетентност и ангажираност на местното самоуправление дават възможност за 

изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и ключово значение за социално-

икономическото развитие на общината. 

Работата на общинската администрация е съобразена с изпълнение на основните стратегически 

документи – Общински план за развитие (2014-2020), Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР), Стратегия за интелигентна специализация (СИС), както и с трите основни 

приоритета, заложени в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на „Европа 

2020“. 
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ГАБРОВО - БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ  

МЕРКИ  

2016 Създаване на Консултативен съвет по въпросите на икономическото развитие, 

бизнеса и иновациите към Кмета на община Габрово. Насърчаване на ефективно 

партньорство между местната власт, представители на бизнеса, браншовите 

организации и средите на науката и образованието, с оглед обсъждане на въпроси и 

инициативи, които имат пряко отношение към развитието на икономическия и 

бизнес профил на Габрово, с принос към подобряване на условията и качеството на 

живот и изява. 

През 2016 г. усилията на община Габрово бяха насочени към създаване на предпоставки 

за учредяване на Консултативен съвет, който да работи за икономическото развитие на 

Габрово. Община Габрово започна реализацията на проект „Портфолио на услуги за 

ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ – ESSPO, финансиран по програма 

„Интеррег Европа“. През 2017 г. Община Габрово работи активно с местните фирми за 

насърчаване на взаимодействието между бизнеса и образователните институции за 

развитие на иновациите и бизнес средата. Организирана беше конференция „Диалог с 

бизнеса“ с участие на български и междунордни експерти. Започна подготовката на 

онлайн бизнес платформа „InnovaGab“. През 2018 г. Община Габрово съвместно с 

работната група по иновации, включваща представители на бизнеса, Технически 

университет – Габрово, Габровска търговско-промишлена палата, Областна 

администрация – Габрово и други, разработи и прие План за действие за създаване на 

система за подпомагане на МСП за повишаване конкурентоспособността на габровската 

икономика. Планът ще се изпълнява в периода 2019 – 2021 г.  

През 2019 г. продължи активната работа на Община Габрово по създаване на нова 

структура за подкрепа на бизнеса, която е част от Плана за действие за създаване на 

система за подпомагане на МСП за повишаване конкурентоспособността на габровската 

икономика за периода 2019 г. – 2021 г.  

На 30 септември 2019 г. беше учредено Сдружение в обществена полза за изграждане и 

развитие на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, одобрено и от 

Общински съвет – Габрово. В него участват Община Габрово, Технически университет – 

Габрово, Габровска търговско-промишлена палата и 6 фирми – „Мехатроника“ АД, „Елна“ 

ООД, „Екопроект“ ООД, „Импулс“ АД, „СТС Електроникс“ ООД и „Технолес“ ООД. 

Основната цел е чрез тристранното сътрудничество „бизнес – научна организация – местна 

власт“ да се развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за 

провеждане на приложни изследвания от отворен тип. 

През 2019 г. беше извършен анализ на състоянието на съществуващите индустриални зони 

и започна подготовката за изграждане на нова индустриална зона „Габрово – Севлиево“. 

Част от тази дейност е сътрудничеството с „Клъстер Тракия икономическа зона“. Идеята е 

страните да работят съвместно за подпомагане на български и чуждестранни инвеститори, 
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привличане на средства за извършване на анализ, проучване и проектиране, активно 

участие в междуведомствени работни групи, вътрешни и международни икономически 

форуми. Партньорите ще насочат усилия и към създаване на механизъм за 

предотвратяване на нелоялна конкуренция между отделните региони при привличане на 

инвеститори и създаване на възможности за реален и информиран избор при 

локализиране на мястото за инвестиране. 

В края на отчетния период започна подготовката на документ – меморандум за 

сътрудничество, който да бъде подписан от Община Габрово и „Клъстер Тракия 

икономическа зона“ в началото на 2020 г. В него са включени стратегически цели като: 

привличане на мащабни инвеститори в Габрово; създаване на съвременна бизнес 

инфраструктура на територията на съществуващите индустриални зони, както и 

изграждане на нови индустриални зони; съдействие за развитието на високотехнологични 

компании; създаване на среда, благоприятстваща иновациите; подпомагане 

разработването на Общи устройствени планове, предвиждащи инфраструктурно развитие 

на промишлените и индустриалните зони; осигуряване на кадри за нуждите на 

индустрията чрез осъществяване на съвместни проекти в сферата на висшето и средното 

професионално образование, както и ранното кариерно ориентиране; промотиране на 

региона и интернационализация. 

Чрез участието си в няколко международни проекта (ESSPO, TeRRitoria, IMPROVE, Oasis, 

iPLACE) Община Габрово продължи работата си по промотиране и интернационализиране 

на местната икономика. 

 

2016 - 2019 Активна подкрепа и ангажираност за създаване на Център за компетенции на 

територията на Габрово (мехатроника и енергийно ефективни технологии) – 

водеща инициатива на Технически университет-Габрово в партньорство и подкрепа 

с местния бизнес и научните формации (с финансовата подкрепа на европейски 

проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ) 

През 2017 г. партньорите по проекта за разкриване на Център за компетентност - 

Технически университет – Габрово, Община Габрово и местните фирми, внесоха за оценка 

проектното предложение.  

През 2019 г. Технически университет – Габрово започна изпълнението на проект за 

разкриване на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко - и 

енергоспестяващи системи и технологии“ в областта на мехатрониката и чистите 

технологии по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Идеята на 

проектa е трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания 

и бизнес, да работят в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на 

споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и 

партньорство.  

Проектът предвижда създаване на най-съвременна научна инфраструктура като комплекс 

от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд. Цели 
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се придобиване и натрупване на върхова технологична експертиза, обединяване усилията 

на водещи изследователи от научните области технически науки и природни науки, 

математика и информатика. Стремежът е за натрупване на подходящ иновационен 

потенциал, който да допринесе за развитие на връзката наука - бизнес за укрепване 

конкурентоспособността на българската икономика. 

2016 - 2019 Подкрепа за въвеждане на „дуална“ система на професионално обучение в средното и 

висше образование в Габрово 

През 2016 г. Община Габрово стана партньор в проект на ТУ - Габрово по програма 

Еразъм+, Ключова дейност 3 - Бизнес партньорства в областта на професионалното 

образование и обучение (ПОО) за обучения на работното място и стажове.  

В края на месец септември 2019 г. изпълнението на проекта приключи. В него участваха: 

координатор – Технически университет – Габрово и партньори: Община Габрово; 

„Мехатроника“ АД; Фондация „Образователен център Досконаления“, Полша; 

Политехнически университет, гр. Гданск, Полша; Висше училище „Йоанеум“, гр. Грац, 

Австрия;  асоциирани партньори: Габровска търговско - промишлена палата и местната 

структура на синдикат „Подкрепа“.  

По проекта е създадена платформата Клъстер за връзка на студентската общност и 

представители на бизнеса. Разработени са учебни планове и програми за студенти 3 и 4 

курс на ТУ - Габрово, специалност „Мехатроника“, даващи възможност за дуално 

обучение чрез стажове във фирми от област Габрово. Изготвени са ангажименти на 

академичните наставници и фирмените ментори, които работят със студентите по време 

на стажовете. Студентската аудитория в ТУ - Габрово и в партньорския университет в гр. 

Гданск, Полша беше запозната с възможностите на Клъстера по време на кариерни 

панаири с участието на бизнеса. Проведоха се реални студентски стажове в предприятия, 

които тестват пилотно дуално обучение в България.  

На 13 септември 2019 г. Габрово бе домакин на конференцията „Обучение на работното 

място и активно учене във висшето инженерно образование“ с участието на зам. - 

министъра на образованието и науката Деница Сачева. Резултатите от конференцията 

бяха обобщени в предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на дуалното обучение във висшето образование.  

През цялото изпълнение на проекта Община Габрово, като пълноправен партньор, 

оказва съдействие чрез: подкрепа от представители на местната, регионалната власт и 

парламента; участие при съставяне и изготвяне на оценъчни форми; изготвяне на доклад 

- анализи за изпълнението; включване в дейностите на РУО - Габрово; дейности за 

популяризиране на проекта. 

2016 - 2019 Насърчаване на инвестиции, свързани с технологично обновяване и енергийна 

ефективност (ОП „Иновации и конкурентноспособност“; „Иновации за МСП“) 
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Областен информационен център – Габрово (ОИЦ) е основен източник на актуална и 

достоверна информация за възможностите за инвестиции на малкия и средния бизнес, 

съсредоточени в процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. В 

проведените от Центъра през 2019 г. информационни кампании най-голям интерес бе 

проявен към втори прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет 

на малките и средни предприятия“, по която договорите с одобрените кандидати ще 

бъдат сключени в началото на 2020 г.   

През 2019 г. в Габрово започнаха дейността си четири предприятия – „Ауто Про Експерт“ 

ЕООД,  „Ен Електрикс“ ЕООД, „Натурозон“ ООД и „Телмаш“ ООД, със сключени договори 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Насърчаване на 

предприемачеството“ на обща стойност  933 087.88 лв. 

До момента за програмен период 2014-2020 г. общата стойност на проектите на 

бизнеса за Габрово по Европейските структурни и инвестиционни фондове е 41 316 

859.76 лв. 

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са сключени 47 договора за финансиране 

на 40 бенефициента на територията на община Габрово на обща стойност 38 838 196.06 

лв. По приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ за Габрово са сключени 16 

договора за 16 766 697.98 лв. с 16 бенефициента. По приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ за Габрово са сключени 27 договора 

за 19 724 803.96 лв. с 27 бенефициента. По приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 

иновации“ са сключени 4 договора с 3 бенефициента за общо  2 346 694.12 лв.  

По ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 

заетост и качество на работните места“, за Габрово са финансирани 16 проекта на 15 

бенефициента с обща стойност 2 478 663.70 лв. През м. януари 2020 г. предстои 

сключване на договорите по процедура „Умения“ на  ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, където се очаква на територията на Габрово да бъдат реализирани 3 проектни 

предложения. 

През отчетния период на 2019 г. общо за област Габрово ОИЦ проведе 13 

информационни срещи и 2 срещи с местни медии, на които присъстваха 566 участници. 

В офиса на ОИЦ в Габрово 369 посетители бяха консултирани, а 379 отговора – изпратени 

до граждани относно възможностите за реализиране на проектни идеи с подкрепата на 

различни процедури по оперативни, европейски, национални и други донорски 

програми.  

Дейността на ОИЦ-Габрово през 2019 г. беше в рамките на проект „Осигуряване 

функционирането на ОИЦ - Габрово през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран 

първоначално в рамките на процедурата, обезпечаваща функционирането на мрежата 

от центрове в България, а впоследствие съобразно договор BG05SFOP001-4.004-0021-

С01/18.02.2019 г.  
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2016 – 2019  Участие в международни партньорски проекти за изява на иновативния бизнес 

потенциал на регион Габрово, както и повишаване на степента на компетенции и 

умения (Хоризонт 2020, КОСМЕ, инициативи на Комитета на Регионите и др.) 

През 2017 г. Община Габрово работеше съвместно с ГД „Съвместен изследователски 

център“ към ЕК по два значими международни проекта: „RIS3 в изоставащите региони“ 

(„RIS3 in lagging regions“) и „Висше образование за интелигентна специализация“ („HESS 

- High education in smart specialization“). През ноември 2017 г. Община Габрово 

организира конференцията „Науката среща парламентите и регионите“. Партньори на 

събитието бяха ГД „Съвместен изследователски център“ на ЕК, Представителството на ЕК 

в България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет – Габрово. През 2018 

г. Община Габрово се включи в проекта „TErritorial Responsible Research and Innovation 

ThrOugh the involvement of local R&IActors“, стана и единствената община – член на 

Европейската асоциация на агенциите за развитие EURADA.  

През месец февруари 2019 г. стартира изпълнението на дейностите по проект TeRRItoria 

„Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в 

регионите“, финансиран по рамковата програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. 13 организации от 8 европейски държави 

работят съвместно по изследване на политиките и практиките относно изследванията и 

иновациите на научната общност и връзката им с нуждите на териториалното развитие 

на регионите. Концепцията за постигане на „териториално отговорни наука и иновации“ 

ще бъде експериментално тествана в пет европейски региона, един от които е Габрово. 

Община Габрово работи в партньорство с Фондация за приложни изследвания и 

комуникации. В координация с всички 13 партньора са направени проучвания на 

територията. След анализ и съгласуване са изготвени основните продукти, предвидени 

за аналитичната фаза на проекта. Изследването на текущото състояние на региона е част 

от общ документ, който анализира 5-те територии на експеримента. Планират се 

поредица публични събития за активиране на местния потенциал и набиране на 

информация от заинтересованите страни за разработване на План за обществено 

участие при подготовката на Стратегия за интелигентна специализация.  

През 2019 г. продължи изпълнението на проект ESSPO „Портфолио на услуги за 

ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, финансиран по програма 

„Интеррег Европа“ 2014-2020 г. Той е свързан с въвеждане на нови услуги за бизнеса в 

подкрепа на иновациите и подобряване на комуникацията между фирмите на 

територията на община Габрово. Предвидено е това да се случи чрез внедряване на 

дигитална платформа за иновации, брандиране на местната икономика и организиране 

на кампании за промотирането и́ в чужбина. Като част от изпълнението на плана за 

действие по проекта започна подготовката на проектно предложение за европейско 

финансиране за изграждане и развитие на Регионален иновационен център. Идеята се 

основава на публично - частното партньорство с участието на широк кръг заинтересовани 

страни от бизнеса, научните организации (ТУ - Габрово и др.), ГТПП и други бизнес 

подкрепящи структури. 
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През 2019 г., като  член на Европейската асоциация на агенциите за развитие – EURADA, 

Община Габрово участва в изпълнението на проект OaSIS „Оптимизиране на 

подкрепата за МСП“. Проектът прави преглед и оптимизиране на подкрепата към МСП 

за иновации. Експерт от Община Габрово участва в началната и финалната конференция 

по проекта. По време на събитията беше представена практическата страна на 

приложението на икономическия ГИС слой на Община Габрово и как то може да бъде 

използвано за проучване на иновационния потенциал на компаниите и за 

популяризиране на инвеститори.  

През месец август 2019 г. започна изпълнението на проект IMPROVE „Подобряване на 

управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на 

политиките и инструментите за научно - развойна дейност и иновации“, финансиран по 

програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г. В проекта участват партньори от 8 региона в 

Европа с различен произход от гледна точка на географски район, икономическо 

развитие, иновационни резултати, повече или по-малко централизирана 

административна система и отговорност за управлението на адресираните политики. В 

рамките на  проекта Община Габрово си поставя две основни цели – да разработи 

механизми за стимулиране на публично - частни партньорства и да създаде модел за 

конкурентна бизнес зона и начини за подкрепа на развитието на индустриалните зони 

на територията на община Габрово. 

2016 – 2019  

 

Организиране на бизнес мисии за представяне на габровския бизнес – посещения на 

чужди инвеститори в Габрово и представяне на града в други държави 

През 2016 г. представители на Индустриалния парк от израелския град Петах Тиква 

посетиха Габрово, за да се запознаят с част от местните производства и икономическия 

профил на общината. Посетени бяха предприятия в областта на машиностроенето, 

химическата промишленост, дървообработването, електрониката, обувната и 

текстилната промишленост, както и бутикови производства, свързани с изработването 

на риболовни пособия, кожени и текстилни аксесоари. Осъществени бяха срещи с 

габровския Технически университет, МБАЛ „Тота Венкова“, както и посещения на 

общински обекти от културната и социалната инфраструктура. 

От 2018 г. , в партньорство с Тракия Тех, е осъществено и се разпространява изданието 

„Innovation Destination Gabrovo“ - икономически профил на града, който представя 

възможности,  предприятия, образователна среда, заетост и др.   

През 2019 г., по заявка на БАИ са организирани няколко посещения на немски 

инвеститори и са посетени терени за инвестиции.   

2016  Разработване на пакет от финансови стимули за насърчаване на нови инвестиции, 

разумна данъчна политика, качествено административно обслужване, развитие на 

ГИС бизнес портала, въвеждане на електронни услуги за бизнеса и др. 
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През 2016 г. екипът по проект ESSPO започна работа за създаване на система за подкрепа 

на МСП на територията на общината. Започна разработването на онлайн платформа за 

габровската икономика. В основата беше внедрен икономическият ГИС слой, чрез който 

производствените габровски предприятия са включени с инвестиционните си профили. 

През 2016 г. по договор с НСИ бяха закупени бизнес данни за местните фирми за 2014 г., 

с които беше актуализиран икономическият ГИС слой на Община Габрово. През 2017 г. 

икономическият ГИС слой на Община Габрово беше актуализиран с последните бизнес 

данни от 2015 г., през 2018 с данните от 2016, през 2019 с данните от 2017.  

Като резултат Община Габрово разполага с информация за тенденциите в развитието на 

икономиката за последните 7 години и това дава възможност, както за вграждане на 

информацията в платформата за иновации, така и за планиране на бъдещи действия за 

стимулиране на местната икономика. 

2016 - 2019 Адаптиране, изграждане и поддържане на общинска инфраструктура в зависимост 

от нуждите на бизнеса, обособяване на нови терени за нови производства и 

разширяване на съществуващите 

През 2016 г. Община Габрово и бизнеса работиха за подобряване на условията за 

инвестиции. Акцент в тази дейност беше съвместната работа между Общината и 

Габинвест ЕООД, както и Агенцията за чуждестранни инвестиции относно инвестицията 

от над 6 млн. евро и разкриването на нови работни места. През 2017 г., в резултат на 

доброто взаимодействие с местния бизнес и със съдействието на Община Габрово, 

„Мехатроника“ АД (която през 2017 г., получи сертификат за инвеститор клас „А“) и 

„Габинвест“ ЕООД получиха финансова подкрепа от държавата за изграждане на 

довеждаща инфраструктура към терените, на които инвестират. През 2018 г. в Северната 

индустриална зона на Габрово стартира дейността си нова българо-израелска компания 

– „ЛС Тюбс“ АД. Дружеството е специализирано в производството на екструдирани туби 

за козметичната, хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната 

промишленост. Производителят на компоненти за ловно, спортно и въздушно оръжие 

„Габинвест“ ЕООД разшири дейността си чрез мащабна инвестиция на нова фабрика, 

където е прехвърлено част от съществуващото производство, а общата инвестиция в 

сградата и оборудването е в размер на 15 млн. лв. 

По последни официални данни на НСИ общият брой на нефинансовите предприятия на 

територията на община Габрово е 3 608, като се наблюдава устойчива тенденция в 

увеличаване на броя чрез създаване на нови предприятия. Запазват се традиционните 

водещи отрасли на габровската икономика – машиностроене, производство на 

инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от 

пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други. Наблюдава се 

увеличение на фирмите в сферата на информационно-комуникационните технологии, 

както и на заетите в този сектор. 

Произведената бруто продукция се увеличава. Най-голям е делът на преработващата 

промишленост. Нарастват инвестициите в дълготрайните материални активи, основно 
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ориентирани в технологична модернизация, иновации, енергийна ефективност на 

производствените помещения, както и към ново – ниско енергоемко, производствено 

оборудване. 

През 2019 г. Общински съвет - Габрово даде съгласие за продажба на два поземлени имота 

в центъра на града по Закона за насърчаване на инвестициите, като насърчителна мярка 

за инвестиционен проект на дружество „Сиентиа“. 

През месец май „Сиентиа“ АД е подала в Българската агенция за инвестиции заявление по 

Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ за издаване на сертификат за инвестиция 

клас „А“. Заявлението е свързано с изпълнението на инвестиционен проект „Софтуерен 

инженеринг в Габрово“. Проектът предвижда инвестиция в размер на 6 000 000 лева и 

създаване на 80 нови работни места в сферата на информационните услуги. 

Сред заявените от дружеството насърчителни мерки бе придобиването на два имота /на 

ул. „Дунав“/ - частна общинска собственост по реда на Закона за насърчаване на 

инвестициите. След проведени преговори с инвеститорът «СИЕНТИА» АД  е сключен 

договор №555-ОССД-19/22.08.2019г. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

В резултат на тази сделка реализираните приходи от разпореждане с общинска 

собственост  са 138.92 % от планираните. 

2016 – 2019  Организиране на международни и национални форуми и инициативи, посветени на 

ролята на бизнеса и иновациите за устойчиво развитие на регионите /ежегодно/- 

/поне веднъж всяка година/ 

През периода бяха организирани множество събития с активното участие на бизнеса с цел 

насърчаване на местното икономическо развитие и утвърждаване на Габрово като един от 

технологичните центрове на България.  

Сред тях можем да акцентираме на Лагера за иновации, който от 2016 до 2019 се превърна 

в устойчиво и разпознаваемо събитие с различен фокус, около 100 участници всяка година, 

чуждестранно участие и реализирани идеи.   

На 21 февруари 2019 г. Областен информационен център – Габрово и Община Габрово 

проведоха Европейски ден на индустрията на тема „Интелигентна, иновативна и устойчива 

индустрия“. Габрово бе единствената българска община, която се включи в инициативата 

на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“. Фокус на събитието 

бе представянето на предизвикателствата на индустриалната трансформация и 

необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална 

среда. За участниците бе организирано посещение на местни иновативни фирми – „ЛС 

Тюбс“ АД, „Мехатроника“ АД и „Пластформ“ ООД. По време на панелите „Иновации и 

дигитализация за индустриална трансформация“ и „Индустрия на бъдещето“ добър опит 

и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация представиха водещи 

експерти от страната. Конференцията създаде условия за дискусия с всички 

заинтересовани страни за ролята на иновационните центрове в България, стимулирането 

и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с 
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иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и 

устойчивост на европейската промишленост.  

На 17 и 18 септември 2019 г. Технически университет – Габрово бе домакин на 

международна конференция „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“. 

Инициативата се проведе за първи път в България в рамките на 

междуинституционалната Платформа за обмен на знания (KEP) на Европейския съюз. Тя 

бе организирана от Главна дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската 

комисия и Европейския комитет на регионите с подкрепата на Община Габрово и 

Областен информационен център –  Габрово. Официален гост бе първият вицепрезидент 

на Европейския комитет на регионите Марку Маркула. Експерти по темата обсъдиха 

бъдещето на научноизследователската и развойната дейност и оптимизирането на 

координацията на програмите за финансиране в ЕС. Целта на Европейската комисия е да 

събере информация за нуждите на компаниите и регионите за евентуалните трудности 

по пътя им към инвестиции в Индустрия 4.0. В събитието участваха представители на 

Асоциацията на европейските агенции за развитие EURADA, Съвместния 

изследователски център към ЕК, Фонд на фондовете в България, Институт за пазарна 

икономика, Тракия икономическа зона, регион Хелзинки-Усимаа (Финландия) и др.   

2016 – 2017  Разработване на брандинг на Общината и популяризирането и́ като привлекателно 

място за живот и развитие на бизнес 

Изготвяне на актуални инвестиционни профили за представяне пред потенциални 

инвеститори, чуждестранни партньори, побратимените градове, пред 

институциите на ЕС и др. /периодично, всеки 6 месеца/ 

През 2017 г. бяха направени проучване и анализ на иновационните политики и процеси 

по внедряване на нови технологии в производствените предприятия в община Габрово. 

В изследването участваха 25 компании от ИКТ сектора, производители на машини и 

оборудване, производители на роботика, мехатроника и метални изделия, както и 

представители на „традиционни” индустрии. 

През 2018 г. беше разработен нов икономически профил на община Габрово, озаглавен 

„Дестинация за иновации – Габрово“. Профилът е изготвен на базата на обстойно 

изследване на бизнес средата и икономическото развитие на общината. Създаден е в 

партньорство с платформата „Тракия Тех“ и евродепутата Андрей Новаков. Изданието е 

достъпно печатно на български и английски език, както и електронно на адрес: 

https://www.discover.gabrovo.bg/. 

През 2018 г. започна работата по проект за визуална комуникация на Габрово, насочена 

основно към посетителите и гостите на общината, с акцент на силните ни страни, като 

съхранено историческо наследство и природно многообразие, богат културен живот, 

място за международни и бизнес събития, достъпна уикенд дестинация, развиваща се 

икономика и технологични иновации, добро място за работа и живеене.  

Методологията на този проект води до конкретни изводи как Габрово да се възползва от 

своите специфични и уникални силни дадености и да ги задейства в атрактивна 

https://www.discover.gabrovo.bg/
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ИЗВОД 

През 2019 г. Община Габрово реализира и участва в инициативи, които показаха, че силата на 

Габрово е в предприемаческия дух. Габрово бе представен като място с потенциал за създаване на 

подходяща среда за иновативни продукти и прилагането на интелигентни градски решения. От 

друга страна той е интересен за събития и предлага отлични условия за туризъм и разнообразни 

културни продукти. Габрово доказа, че може да развива политики, които подобряват качеството 

на живот, създават условия за бизнес и инвестиции, променят и развиват градската среда, 

предлагат благоприятна среда за образование, социални дейности и спорт. 

ГАБРОВО - ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ  

МЕРКИ  

2016 - 2017 Създаване на Обществено - консултативен съвет по образование към кмета на 

община Габрово 

Влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование 

доведе до промени в действащата нормативна база. Разработиха се правилници и 

стандарти, сред които и Правилник за обществените съвети. Създаването на Обществено 

- консултативния съвет по образование беше отложено за 2017 г. 

През 2017 г. в детските градини и училищата бяха създадени обществени съвети. Чрез тях 

родителите могат да участват в обсъждането на учебните програми и избора на учебници; 

да предлагат мерки за подобряване качеството на образователния процес; да дават 

становища за разпределението на бюджета. Обществено - консултативният съвет по 

образование изказва становище относно Стратегията за развитие на детските и учебни 

заведения, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

превенция на ранното напускане на училище. Той играе важна роля за предоставянето на 

равни възможности и приобщаването на деца и ученици от уязвимите групи. 

2016 Изготвяне на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на ниво община и социално-икономическите фактори, оказващи 

влияние върху развитието им – изходна база за вземане на стратегически решения от 

страна на местната общност в полза на местното социално и икономическо 

развитие 

Анализът за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от община Габрово 

беше изготвен в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и бе приет с Решение № 231/22.12.2016 г. на Общински съвет - Габрово по 

комуникационна и рекламна кампания, която ще бъде реализирана във втората му фаза 

през 2020 година.  
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предложение на кмета на общината. Подкрепата на личностното развитие в 

образователната система се осъществява от детските градини, училищата и 

специализираните обслужващи звена. Тя се предоставя на всяко дете и ученик, като 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. Подкрепата е в съответствие с индивидуалните им 

образователни потребности и предполага активна обществена ангажираност. 

 

2017  Изготвяне на средносрочна Общинска стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците в община Габрово 

Средносрочната общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците се 

разработи в изпълнение на изискванията на Закона за предучилищното и училищното 

образование и Наредбата за приобщаващото образование. Документът се базира на 

Анализ за потребностите от подкрепа, приет от Общински съвет – Габрово с Решение № 

231/ 22.12.2016 г. и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. При разработването на Общинската стратегия се анализираха промените, 

настъпили в образователните институции на територията на община Габрово – 

преобразуването на ПГ по строителство, чрез вливане в СУ „Отец Паисий“, закриването на 

ОУ „Цанко Дюстабанов“, пребазирането на НУ „Васил Левски“ и на Центъра за специална 

образователна подкрепа, създаването на общински Център за подкрепа за личностно 

развитие – „Кариерно ориентиране“ - Габрово. В проекта са включени резултатите от 

изпълнените дейности и постигнатите индикатори по изпълнение на целите на Областната 

стратегия за личностно развитие на децата и учениците. 

С Решение  № 72 от 25.04.2019 година на Общински съвет – Габрово  е приета Общинска 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Габрово, 

която е разработена в изпълнение на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното 

образование 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона отваря 

пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни 

елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат 

на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата 

извежда на преден план динамичния аспект на обучителните отношения между ученика 

и учителя и отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и 

другия персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на 

индивидуалния потенциал и приобщаване. Подкрепата за личностно развитие на децата 

и учениците в община Габрово предполага активна обществена ангажираност, 

изразяваща се в конкретни задължения и отговорности на детските и учебни заведения и 

институции, имащи пряко и косвено отношение към този процес. 

2016 - 2017 
Изготвяне на Общинска стратегия за интегриране на ромите 
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През 2017 г. стартира проект № BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за 

повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“. Общата цел на проекта 

бе да се подпомогне успешното включване в образователната система на децата от 

етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи, да се работи за 

изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им социална и личностна 

реализация. 

През 2018 г. Община Габрово спечели проект „Създаване на модел за пълна десегрегация 

и превенция на вторичната сегрегация в гр. Габрово“, финансиран от Центъра за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към МОН, 

Конкурсна процедура /КП/ 33.17-2018, Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на 

работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите 

малцинства“. 

Проектът приключи през 2019 г. Основната му цел бе създаване на комплексен модел, 

който да адресира всички проблеми, с които се сблъсква процесът на десегрегация след 

фактическото затваряне на сегрегираното Основно училище „Цанко Дюстабанов“ и 

равномерното насочване на учениците към всички останали училища в града, така че да 

се постигне пълната им социализация и адаптация, ангажиране на родителите, 

преодоляване на негативните обществени нагласи и предотвратяване на вторична 

сегрегация. В него бяха обхванати над 100 родители от двата етноса, над 120 деца от 

различните етноси, както и над 25 учители, директори и други педагогически специалисти. 

Работи се с образователен медиатор и студенти - доброволци. Целта беше постигната, тъй 

като не се допусна отпадането на нито едно дете от закритото сегрегирано училище. 

Работи се върху: промяна на мотивацията за образование на родителите, повишаване на 

ангажираността им с образованието на децата им, преодоляване на страховете, които 

имат спрямо новата среда, в която ще се обучават децата, създаване на родителски клуб. 

През 2019 година Община Габрово спечели проект „Пълна десегрегация и превенция на 

вторичната сегрегация в гр. Габрово“ по Националната програма „Подпомагане на 

общини за реализиране на дейности за образователна десеграгация” на МОН. 

Основно този проект е насочен към осигуряване на безплатен транспорт в рамките на 

града за учениците от закритото сегрегирано ОУ „Цанко Дюстабанов“ и насочени към 

училища, отдалечени от домовете им, за да не се допусне създаване на ново сегрегирано 

училище. Също така са осигурени учебни пособия и материали за ученици до VII клас, 

включени в процеса на образователна десегрегация.  

Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация в община Габрово (2019 – 2020) е приет с Решение  № 32 от 28.02.2019 година на 

Общински съвет - Габрово. Той е създадена в изпълнение на Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2015 – 2020/, Националния 

план за действие за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г. и Стратегията на 

област Габрово за интеграция на ромите /2014 – 2020/. Планът цели създаване на условия 

за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение 
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от други етнически групи чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до 

права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване 

качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация. 

Основните приоритетни области на действие на Плана са образование, здравеопазване, 

жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на закона и 

недискриминация, култура и медии. 

2016 - 2019 Организиране на инициативи за ранно професионално ориентиране (съвместно с 

представители на бизнеса, детски градини, училища, синдикати, браншови 

организации и др.) 

През януари 2016 г. в ДГ „Мики Маус“ стартира проект „Предприемачество в детската 

градина“ по програма „Junior Achievement”, насочен към деца от 5 до 7 години. Съвместно 

с „Junior Achievement” България, Община Габрово се включи в инициативата „Мениджър 

за един ден“, проведена на 17 ноември 2016 г. През юли 2017 г. Община Габрово и 

фондация „Бауерзакс“, в партньорство с Индъстри Уоч Груп, организира първия лагер за 

предприемаческо мислене „Предприемачът като откривател“. През октомври 2017 г. се 

състоя второто издание на Лагера за иновации - Gabrovo Innovation Camp 2017, с участието 

на ученици от габровските училища и студенти от ТУ – Габрово. През 2017 г., с решение на 

Общински съвет – Габрово, се създаде Център за подкрепа за личностно развитие 

„Кариерно ориентиране – Габрово“ за кариерно ориентиране на учениците от 1 до 12 клас. 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев" е пилотно училище по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. 

През 2018 Община Габрово се включи за пореден път в проявата „Мениджър за един 

ден“на „Джуниър Ачийвмънт“, която се проведе в цялата страна на 30 октомври 2018 г. Тя 

имаше за цел да вдъхнови и ориентира млади хора в избора им на бъдеща професия и да 

ги запознае с работния ден в институции, организации или частния бизнес сектор. 

Участваха ученици от габровската ПГТ „Пенчо Семов“ и от дряновската ПГИ „Рачо 

Стоянов“. 

На 13 март 2018 г. в Габрово бе проведен иновационен лагер на тема „Въпросите за парите 

са важни“. Събитието, организирано от ПГТ „Пенчо Семов“, в партньорство с Областен 

информационен център – Габрово, се проведе в  Художествена галерия „Христо Цокев“ – 

Габрово и беше посветено на Световната седмица на парите.  

ПГТ „Пенчо Семов” се включи през м. ноември 2018 г. в Световната седмица на 

предприемачеството. Учители и учениците от Х клас, специалност „Икономика и 

мениджмънт” подготвиха и представиха открит урок „Предприемачите в Габрово през 

годините” пред ученици от шести и седми клас. Целта на инициативата беше да се 

представи развитието на предприемаческата дейност в града и да се стимулира 

предприемаческото мислене на младите хора в Габрово. 

През м. март 2019 г. децата от ДГ "Мики Маус" се включиха в Световната седмица на 

парите с открита практика. Бъдещите първокласници имаха урок на тема: "Ани и панаира" 
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от програма "НИЕ" на Джуниър Ачийвмънт" България. Децата от втора група и техните 

родители участваха в образователно - развлекателна ситуация "Къде растат парите?", 

която е част от експериментална иновативна програма "Малките предприемачи", 

финансирана от Община Габрово в партньорство с Джуниър Ачийвмънт" България.  

През 2019 ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“ (ЦПЛР КО) продължи дейността си за 

кариерно ориентиране в училищното образование. Към края на 2019 г. там работят 

четирима кариерни консултанти. В групови дейности - обучения, тренинги, дискусии по 

тематични филми, посещения и др. в училища и институции - партньори, бяха обхванати 

приблизително 4 180 ученици от училищата в област Габрово. Проведени са групови 

дейности с родители на ученици, предимно в 7 клас, във връзка с предстоящия преход на 

младежите в по - горна образователна степен. В срещите са участвали приблизително 

около 240 родители. През 2019 г. в индивидуални консултации са взели участие 269 

ученици от област Габрово. 

През годината, екипът на Центъра се включи в изпълнението на Проект „Подкрепа за 

успех“ на Министерство на образованието и науката. През месец октомври 2019 г. започна 

подготовка за изпълнение на дейността, а през месец ноември стартира същинската 

работа с целевата група, а именно учениците от 5, 6 и 7 клас от училищата в област 

Габрово.  

В ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Отец Паисий“ и ПТГ „Д-р 

Никола Василиади“ продължи инициативата „Приемен ден в училище“. Тя се изразява в 

това, че в определен ден/дни от месеца, кариерен консултант от ЦПЛР е на разположение 

на учениците и техните родители в училището, където учат децата. Идеята е услугата да 

бъде достъпна за родителите, които имат желание да се консултират с кариерен 

консултант за бъдещото професионално развитие на детето си. 

Съвместно с Кариерен център при Технически университет - Габрово, през месец 

февруари бе организирано посещение на ученици от 12 клас, на които предстои излизане 

на пазара на труда, на форум „Дни на кариерата“, организиран от JobTiger. 

През годината ученици от различни възрастови групи посетиха „Веко Ойл“, „Крушата 

ООД“, „Engeneer 4 you”, “Вита - Вет“, „Регионално депо за неопасни отпадъци“, за да се 

запознаят с различни професии на реални работни места. В тези дейности взеха участие 

около 114 деца. 

През 2019 година в община Габрово беше въведен електронен прием в първи клас. 

Съгласно Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование (Наредбата) за всяко населено място с повече от едно училище Общините 

разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до 

постоянния/настоящия адрес на детето и определят прилежащи райони на училищата за 

обхват на учениците. В територията на прилежащия район на средищните училища се 

включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. 

Общинска администрация разработи районите на училищата за обхват на учениците, 

както и тежестта на критериите за класиране, които бяха публикувани и представени на 

местната общност на 11 януари 2019 година, като на 17 януари в ритуална зала на Община 
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Габрово се проведе обществено обсъждане. По време на дискусията участие взеха 

представители на общинска администрация, РУО – Габрово, учебни заведения и родители 

като акцент за родителите бе разпределението на децата в определените групи, а за 

представителите на учебните заведения - направеното райониране. 

2016 - 2019 Организиране на кампании и инициативи за привличане на интерес към 

образователните институции в Габрово от други градове и региони 

През февруари 2016 г. с подкрепата на Община Габрово и по инициатива на местната 

фирма „Мехатроника“ АД, беше организиран Младежки форум за професионално 

ориентиране на тема „Развий таланта си за утрешния бизнес“. През 2017 г. се проведе 

традиционният Ден на отворените врати на габровските профилирани и непрофилирани 

училища, профилираните и професионални гимназии. През м. април 2018 г. 

профилираните и професионални гимназии, както и средните училища в Габрово, 

организираха Ден на отворените врати, чиято цел е да запознае бъдещите ученици и 

родителите им с условията за обучение и успеваемостта на учениците. 

През юни 2019 година се реализира инициативата “Моделирай бъдещето си“, в 

партньорство с образователните институции и бизнеса в града. Участие в събитието взеха 

организации и институции, ангажирани с образованието – Областна администрация – 

Габрово, РУО – Габрово, Габровска търговско - промишлена палата, Военно окръжие – 

Габрово, Технически университет – Габрово, ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“, 

Областен информационен център – Габрово, сдружение “ENIWARE OPEN SOURCE” и 

подкрепено от Дзалли ООД, Импулс АД, ЕЛВИ ООД, Мехатроника АД, Елна ООД, СТС ПАК 

Холдинг ООД, ЛС ТЮБС АД, ВЕНЦИ ЕООД, СТС ПРИНТ АД, КРУШАТА ЕООД и други,  които 

развиват дейността си в община Габрово. 

Целта на инициативата е запознаване на учениците с възможностите, които 

професионалното образование дава за кариерна реализация и очерта възможностите за 

комуникацията и партньорството между бизнеса, образователните организации и 

учебните заведения в града. 

2016 - 2019 
Активна подкрепа за въвеждане на дуалната система за професионално обучение 

През учебната 2015/16 г. в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ стартира пилотен проект „Дуално 

обучение в България“ по програма на Търговското представителство към посолството на 

Австрия и Министерство на образованието и науката. От октомври 2016 г. 24 ученици от 

12-ти клас се обучаваха в 5 габровски фирми в реална работна среда по дуалната система, 

с трудов договор и възнаграждение в рамките на проекта. Фирмите, в които се 

осъществява обучение по дуалната система, са „Габинвест“ ЕООД, „Импулс“ АД, 

„Подемкран“ АД, „Резбонарезни инструменти“ Габрово ЕООД и „ЦЕРАТИЦИТ“ България 

AД.  

Обучението по дуалната система за специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 

8-ми клас) продължи и през учебната 2017/18 г. и 2018/19 г. В 11-ти и 12-ти клас учениците 

получават трудов договор от работодател и мотивиращо възнаграждение. Партньори са 
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габровските фирми: „Импулс“ АД, „Подемкран“ АД, „Резбонарезни инструменти – 

Габрово“ ЕООД и „Цератицит България“ AД. 

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и ADVANTAGE AUSTRIA /Стопанска камара Австрия  отново 

през учебната 2019/2020 г. се провежда обучение по специалността „Мехатроника“ (с 

прием след 7-ми клас - с разширено изучаване на английски език) – по по дуална форма. 

Обучението се провежда в рамките на вече успешно стартиралия австрийски проект 

„Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да изучиш практиката?“. 

Учениците се обучават в реална работна среда по избраната професия и специалност, 

адаптирани към образователните нужди. Провежда се на 2 места – в гимназията и във 

фирмата, което позволява редуването на теория и практика и създава разнообразие в 

образователния процес и повишава мотивация на учениците. Партньори на ПТГ „Д-р 

Никола Василиади“ са водещи в бранша си фирми: Импулс АД, Резбонарезни инструменти 

Габрово ЕООД,  ЦЕРАТИЦИТ България AД,   Габинвест ЕООД,  ЗГПУ ГРУП – ЕООД. 

2016  Подкрепа за създаване на държавен интегрален професионален колеж в Габрово за 

придобиване и/или надграждане на знания, умения и компетенции, придобити в 

професионалните гимназии, със специализация в сферата на машиностроенето и 

металообработването, с оглед приоритетно обезпечаване потребността на 

местния и регионален бизнес от средноквалифицирани кадри. 

С измененията в Закона за професионалното образование и обучение, направени през 

2016 г., процесът, свързан със създаването на интегрални професионални колежи, беше 

прекратен. 

2016 - 2018 Подобряване на условията за научно-изследователска и иновационна дейност – 

подкрепа за Технически университет – Габрово за създаване на Център по 

компетентност 

През 2016 г. Технически университет – Габрово, в партньорство с Община Габрово и 

местни фирми, участваха в подготовка на проектно предложение за изграждане на Център 

за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и 

технологии“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През 2017 

г. проектното предложение беше внесено за оценка.  

През 2018 г. Технически университет - Габрово сключи договор по проекта за разкриване 

на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко - и енергоспестяващи 

системи и технологии“ в областта на мехатрониката и чистите технологии по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Повишаването на научния и 

иновативния капацитет на ТУ - Габрово ще доведе до реализирането на проекти за 

икономиката в Габрово и региона и ще позволи създаването на устойчиви модели на 

сътрудничество между институциите. 

2016 - 2019 Организиране на Start-up инициативи за подкрепа на млади предприемачи в Габрово 
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През 2016, 2017 и 2018 година Община Габрово и град Тун реализираха успешно 

инициативата за насърчаване на млади предприемачи - StartUp. Спечелилата конкурса 

идея се разви като фирма „Дървеница“ ЕООД, която произвежда детски съоръжения за 

игра, играчки, детски мебели и други продукти от дърво. През годините „Дървеница“ 

ЕООД се развиваше успешно според бизнес плана си, представен по време на конкурса, а 

изразходването на спечелените от конкурса средства ставаше чрез одобрение от Община 

Габрово. В края на 2018 година приключи тригодишният период, в който фирмата 

отчиташе напредъка си пред Общината. За периода тя успя да привлече допълнително 

финансиране чрез Норвежкия финансов механизъм, спечели конкурс за корпоративна 

социална отговорност и обучително бизнес пътуване в Швейцария, чрез организацията 

„CEED България“, която подкрепя предприемачеството. Три поредни години участва в 

изложението „Денят на бащата“ в София – събитие, посветено на младите семейства с 

деца, на „БГ Радио“ и Националния военноисторически музей. Последното се посещава 

от над 11 000 души годишно. Фирмата има собствен интернет сайт и фейсбук страница с 

над 4 700 последователи. Работи основно с частни клиенти в цяла България, но и с 

държавни и частни детски градини, центрове за работа с деца със специални нужди, 

институции. През 2019 година фирмата продължава да работи и да се развива.   

През юли 2017 г. Областен информационен център – Габрово, в партньорството с Община 

Габрово, Индъстри Уоч Груп и фондация „Бауерзакс“, проведе първия национален лагер 

„Предприемачът като откривател“. Участие взеха 24 ученици на възраст от 15 до 18 години 

от градовете Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, София, Стара Загора, Шумен и 

Ямбол. В подкрепа на инициативата за изграждане на мрежа за взаимопомощ, продължи 

съвместната дейност между Община Габрово и „Айхелп България“ ООД. 

През 2018 г. Областен информационен център – Габрово организира два лагера за 

предприемачество „Предприемачът като откривател“ за младежи от 14 до 19 години. 

Първият от тях беше международен и се проведе от 2 до 9 юли в МАИР „Боженци“. В 

продължение на една седмица 22 младежи от България, Беларус, Израел, Полша и Русия 

разучаваха тайните на бизнеса, разглеждаха предприемачеството като съвкупност от 

ценности, мотивация, страст, креативно и творческо мислене. Подпомагаха ги обучени 

треньори и преподаватели от фондация „Бауерзакс“ – Пловдив, както и успешни млади 

предприемачи, които гостуваха на място. Представени бяха успешни предприемачески 

проекти, реализирани с европейско финансиране в България, както и важни за младите 

хора бизнес инициативи от отделните гостуващи страни. Участниците посетиха 

габровските предприятия  „Мехатроника“ АД и „Арсийт“ ООД.  

Вторият лагер „Предприемачът като откривател“ беше национален и в него се включиха 

22 деца на възраст от 15 до 18 години от Габрово, Велико Търново, Пловдив, Русе и София. 

Преминавайки през същата обучителна програма, участниците имаха възможност да 

подобрят своята финансова култура, да проучат успешни примери за предприемачество, 

да предложат решения на казуси. Младите хора генерираха собствени предприемачески 

идеи, разиграха реални бизнес ситуации за оценка на тяхната полезност и устойчивост, 

научиха повече за това как биха могли да ги финансират чрез различни европейски 

програми и финансови инструменти. Участниците се срещнаха с успешни предприемачи и 
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посетиха габровските предприятия  „AMK Задвижваща и управляваща техника"- ЕООД и 

„Принц“ ООД. 

2016 - 2017 Модернизиране на материално-техническата база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

ОУ „Цанко Дюстабанов“ /ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г./ 

През декември 2016 г. беше одобрен проектът „Инвестиции в съвременна образователна 

инфраструктура в община Габрово“. През 2017 г. стартира неговото изпълнение.  

През 2019 г. приключи изпълнението на проект „Инвестиции в съвременна образователна 

инфраструктура в община Габрово“ на стойност 4 700 352, 62 лв., от които 700 352, 62 лв - 

принос на Община Габрово. Откриването на обектите се състоя на 28 май 2019 г. в 

присъствието на зам. - министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница 

Николова и гл. секретар на Министерство на образованието и науката Албена Михайлова. 

В сградите на НУ „Васил Левски“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“) и ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ са изпълнени вътрешни ремонти, топлоизолации по фасадите и покривите, 

изградена е автоматична противообледителна инсталация, подменени са дограмите, 

водосточните тръби и улуците, всички видове инсталации. Създадена е достъпна среда за 

хората с увреждания чрез асансьорни уредби и рампи. В училищата са ремонтирани 

физкултурните салони и дворните пространства. В дворовете са изградени 

мултифункционални площадки за различни видове спорт и е монтирано 

видеонаблюдение. Въведена е съвременна и надеждна система за енергиен мениджмънт 

и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите (СУКС). СУКС 

осигурява информация в реално време за цялостното потребление на енергия в сградите, 

чрез използване на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата енергия от външни 

доставчици, което позволява надеждна експлоатация и проследяемост на използваната и 

спестената енергия. 

За двата обекта бяха сключени договори за доставка на обзавеждането и оборудването за 

класните стаи и общите помещения, ползвателите вече се радват на съвременни интериор 

и техника. Модерната образователна среда повиши интереса към учебния процес и 

позволи въвеждане на интерактивни методи на обучение.  

С изпълнението на проекта всички общински сгради, ползвани от образователни 

институции в Габрово, са с въведени мерки за енергийна ефективност и съвременен 

облик. 

През 2019 г. двете училища взеха участие в конкурса „Фасада на годината 2018 -2019“ на 

„Баумит България“, в който НУ „Васил Левски“ бе отличено с второ място в класацията. 

Сградата има право на участие в международния конкурс на Баумит „Life Challenge“, в 

който ще се състезава в своята категория с обекти от още 25 държави. 
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2016 - 2019 Изграждане на модерни кабинети и въвеждане на интерактивни форми на обучение в 

училища и детски градини 

През 2016 г. започна обсъждането за пилотно въвеждане на интерактивен кабинет с 

иновативна технология за обучение, която да включва образователното уеб приложение 

„Умни дечица“. През 2017 г. ДГ „Слънце“  въведе тази иновативна технология за обучение 

при работата с 85 деца от подготвителните групи. В ДГ „Мечо Пух“ се въведе Монтесори 

педагогика при обучението. През учебната 2017/18г. ОУ ,,Христо Ботев“ е включено в 

списъка на иновативните училища по проект „Ранно чуждоезиково обучение чрез 

прилагане на иновативни подходи“. 

През 2018 г., с цел създаване на модернизирана образователна среда, е извършено 

обновяване и ремонтиране на учебни кабинети за професионална подготовка в ПГТ 

„Пенчо Семов“, финансирано със средства по модул „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“ от Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда".  

В ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

ОУ „Христо Ботев", СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ бяха създадени по-добри 

условия за експериментална работа по природни науки.  

В НУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Ботев“ са закупени ученически шкафчета по модул 

„Осигуряване на ученически шкафчета“ от Националната програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда".  

По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“ средства за интернет свързаност са 

получили НУ „Васил Левски“, ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ 

„Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“, ПМГ 

„Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Национална Априловска гимназия и 

ПГТ „Пенчо Семов“.  

Мултимедийно оборудване, със средства по програмата, е закупено в ДГ „Мики Маус“, а 

за нуждите на училищното образование е доставен иновативен хардуер за две училища - 

СУ „Отец Паисий“ и ПГТ „Пенчо Семов“.   

През м. март в ДГ „Явор“ беше открит кабинет - занималня, по проект „Информационни и 

комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 

на МОН.  

В ДГ „Ран Босилек“ се изпълнява проект „STEM обучение с програмируеми роботи“. За 

неговата реализация са създадени програмируеми роботи „Edison”, съобразени с 

възрастта на децата.  

В ДГ „Слънце” стартира инициативата „Екология на детството – иновативен модел за 

формиране на еко(био)центрично поведение у деца от 3 до 7 годишна възраст”.  

В списъка на иновативните училища през учебната 2018/2019 г. влязоха НУ „Васил Левски“ 

и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Продължава изпълнението на проект „Ранно чуждоезиково 
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обучение чрез прилагане на иновативни подходи“ в ОУ „Христо Ботев“, което е в този 

списък от учебната 2017/2018 г. 

2019/2020 

НУ "Васил Левски", ОУ "Неофит Рилски" ОУ "Ран Босилек", ОУ "Христо Ботев, ОУ "Иван 

Вазов", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и Природоматематическа гимназия "Академик Иван 

Гюзелев" са получили средства за изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи.  

Чрез Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, дейност 1 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в 

общообразователната подготовка“, в училищата: СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“ и 

Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", както и в Център за подкрепа 

за личностно развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум и Център за 

специална образователна подкрепа са създадени атрактивно обзаведени помещения за 

дейности по интереси, специализирано оборудване на учебни кабинети и лаборатории за 

лабораторна и експериментална работа по природни науки, в съответствие с развиващите 

се съвременни нови технологии, стимулиращи личностното развитие на учениците. 

Детска градина "Мечо Пух" и Детска градина "Ран Босилек"- Габрово получиха  комплект 

интерактивна дъска и късофокусен проектор по Национална програма „Информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование“ . 

През учебната година в процес на въвеждане е електронен дневник в НУ „Васил Левски“, 

ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ 

„Райчо Каролев“, ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Национална Априловска гимназия, ПТГ 

„Д-р Никола Василиади“ и ПГТ „Пенчо Семов“. 

 

2016 - 2019 Подобряване на условията в образователната инфраструктура за спорт и 

двигателна активност на децата и учениците  

През 2017 г. бяха благоустроени дворните площи в две детски градини „Мечо Пух“ и 

„Дъга“. Ремонтирана беше цялата ограда на ДГ „Мечо Пух“. В ДГ „Дъга“ бяха извършени 

дейности по отводняване, изграждане на нови подпорни стени и ремонт на цялата ограда. 

Дворовете на двете заведения бяха обзаведени с нови детски съоръжения и паркова 

мебел. През 2018 г. в ДГ „Ран Босилек“ приключи реновирането на детските площадки по 

одобрения проект на ПУДООС от НК „За чиста околна среда“ 2018 на тема: „Да се учим и 

играем на открито“. С предоставените средства бяха изградени 3 броя еко къщи на 

знанието /тип беседка/, бяха монтирани по един брой комбинирано съоръжение за 

катерене и баланс и детска въртележка. В ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ беше асфалтирана 

част от спортната площадка, а на терена на гимназията беше изградена ограда. 

През месец декември 2019 г. Община Габрово подаде за оценка проектно предложение 

по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива 
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България“ за благоустрояване на дворните площи в детска градина „Младост“. 

Планираният общ бюджет за обекта е 329 877 лв, от тях собственият принос е 209 901 лв, 

а срокът за изпълнение е в рамките на 2020 г. С предвидените строително - монтажни 

работи ще се обособят пет тематични площадки за игра, люлеене, пързаляне, въртене, 

клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, учене, игри със сюжети и роли. За 

всяка площадка е включено обзавеждане със съответните съоръжения, настилки, 

необходима площ на падане, паркова мебел. Прилежащите пространства ще бъдат 

облагородени. В проекта са заложени LED лампи, както и доставка на система за 

видеонаблюдение. Идеята е цялостното обновяване на двора да бъде в два етапа, поради 

невъзможност за осигуряване на необходимия финансов ресурс. Настоящото 

кандидатстване е за първия етап от изпълнението. Подборът на проекти е на конкурентен 

принцип. 

В кампанията „Чиста околна среда – 2019 г.“, с проекти участваха ОУ „Неофит Рилски“ - 

„Моето зелено училище“ и ДГ „Мики Маус“ -  „Природата изучавам - за нея да се грижа 

обещавам“. Проектите са насочени към формиране на позитивна нагласа за 

затвърждаване на умения и желание за опазването на околната среда и повишаване на 

екологичното самосъзнание и култура на децата и учениците. 

През 2019 г. е реновирано дворното пространство в ДГ „Явор“ с цел възстановяване на  

оптималната среда на използване на обекта и адаптиране за съвременните нужди на 

детската градина. Детските площадки на ДГ „Явор“ са приведени в съответствие с Наредба 

№1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за 

игра. За площадките са предвидени необходимият брой съоръжения и са създадени 

условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, балансиране, 

клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, спорт, колективни игри. 

Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват 

играта и достъпа на ползватели с увреждания. Площадките за подвижни игри са с настилка 

от саморазливен каучук. Пешеходните настилки и площите по обучение на безопасност на 

движението са с бетонови плочи. Изградена е система от нови градински осветителни тела 

и видеонаблюдение. Предвидено е ново парково обзавеждане - беседка и пергола, в 

близост до и на площадките за градински групи. 

На 23 май 2019 година детските градини в града участваха в спортен празник, посветен на 

деня на Габрово.  

2016 - 2019 Създаване на център за детско творчество в сградата на училище „Радион Умников“ 

– целеви групи – деца на възраст от 6 до 12 години /ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

г./ 

Обектът е включен в резервния списък на Инвестиционната програма за реализация на 

приоритетни проекти от ИПГВР на гр. Габрово по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

съгласно сключено през 2016 г. споразумение с Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. През 2020 г. ще бъде извършена актуализация на Инвестиционната 

програма и в случай на освободен финансов ресурс от общия размер на безвъзмездната 
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финансова помощ (БФП), след сключване на договори за БФП за основните проекти или при 

увеличаване на общия размер на БФП с наличните средства, могат да бъдат финансирани 

проекти от резервния списък. 

2016 - 2018 Подобряване на сигурността на всички учебни заведения (детски ясли, детски градини 

и училища), чрез въвеждане на видеонаблюдение и/или физическа охрана 

В детските и учебните заведения поетапно беше въведено видеонаблюдение, за да се 

гарантира сигурността на децата и учениците. Въведен е пропускателен режим във всички 

учебни заведения и е осигурена дневна охрана.  

2016 - 2019 Използване на европейското финансиране по начин, който допринася за повишаване на 

качеството на образователния процес (повишаване на квалификация на 

преподавателите, подобряване на материално - техническата база, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на сградите на образователните заведения 

/модернизиране на материално - техническата база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

ОУ „Цанко Дюстабанов“/, инициативи за осмисляне на свободното време на учениците 

и др., въвеждане на интегрирани форми на обучение и личностно развитие, изпълнение 

на мерки за превенция на отпадане от училище, и др.) /ОП „Развитие на човешките 

ресурси“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Региони в растеж“/ 

През 2016 г. бяха са изпълнени следните по-важни дейности по тази мярка: Сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Инвестиции в 

съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ по ОПРР 2014-2020 - 

ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на 

достъпна среда в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“; Одобрен проект 

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община 

Габрово“, по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; В Общинските училища 

са инвестирани средства за модернизация на учебния процес, като са закупени 

интерактивни дъски, мултимедийни проектори и оборудване за специализирани 

кабинети; Три проекта на образователни институции получиха финансиране от 

националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“: НАГ с проект „Облагородяване 

и оформление на двора на НАГ към ул. „Иван Гюзелев“,  ОУ „Иван Вазов“ с проект 

„Природата при нас“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ с проект „Здрави и силни“; В проект 

„Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ бяха изпълнени 

дейности за изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ 

и подмяна на отоплителната инсталация в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. 

През 2017 г. са извършени следните по-важни дейности: Започна изпълнението на проекта 

„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ по ОПРР 

2014-2020 - ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане 

на достъпна среда в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“; Проекти и 

национални програми, реализирани в габровски училища ОУ „Иван Вазов“, „ПМГ „Акад.  

Иван  Гюзелев“, СУ „Райчо Каролев“. 
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През 2018 г. много детски и учебни заведения работиха по проекти и програми: 

В ДГ „Дъга” беше открита „Образователна градинка за деца” по проект „Обичам 

природата - и аз участвам“, част от Националната кампания „Чиста околна среда – 2018“ 

на ПУДООС към МОСВ.  

ДГ „Ран Босилек” – „Физическото възпитание и спорта в предучилищните детски 

заведения  /баскетбол и спортна гимнастика /“; ДГ „Първи юни” - „Проект за равен достъп 

и личностно развитие“; ДГ „Мечо Пух” - „Спорт и игра – ръка за ръка” и „Диви и щастливи“; 

ДГ „Младост” – „Млади спортисти“ и  „Екология в игри”; ДГ „Перуника” – „Физкултура и 

спорт“; ДГ „Радост” - ,,Диви и щастливи“ и ДГ „Слънце” – „Интерактивна детска градина“. 

Във всички бази на детските градини се изпълнява проект „Интеграционни мерки за 

повишаване училищната готовност на децата от община Габрово“, в който са включени 5 

и 6-годишни деца. 

През учебната година учениците от училищата бяха включени в занимания по интереси по 

проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“. 

ОУ „Ран Босилек“ - Environmental awareness /Възпитание, насочено към опазване на 

околната среда по „Еразъм+“; Ключова дейност 2, Сектор: Училищно образование; ПМГ 

„Акад. Иван Гюзелев“ - „Училища - посланици на Европейския парламент“, „Практични 

финанси“, „Дигитални науки“. 

През 2019 детските градини и училища работиха по следните проекти и програми:  

В детска градина „Дъга” Габрово се проведе поредната доброволческа инициатива на 

младите специалисти от SAP - България. Доброволците монтираха интерактивна дъска, 

проектор и телевизор в една от детските занимални. Обособиха част от дворно 

пространство за детски играчки на открито. Изработиха макети на дървета, рисуваха 

цветни фигури по алеи, оцветиха дървени пънове и засадиха декоративни храсти. 

В изпълнение на заложените дейности по проект „Всезнайковци“ децата от ДГ „Първи 

юни“ посетиха еко комплекс „Боженски чифлик“ с цел осъществяване на контакт с живата 

природа и повишаване екологичните им знанията за околния свят и изграждането на 

уважение към природата, за развиване на самостоятелност и отговорност към себе си и 

към другите 

ДГ „Мики Маус” реализира проект „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца”, 

с участието на деца от 5-7 години и техните родители, които имат потребност да се 

запознаят на практика с българските традиции, занаяти и обичаи. Проведен беше 

национален фестивал на открито в ЕМО ”Етър”. 

В изпълнение на заложените дейности по проект "Творчество и знания за местно развитие 

и интеграция", под мотото “С празна крина хамбар не се пълни”, децата от ДГ „Ран 

Босилек“ гостуваха на местното читалище в с. Гарван и се запознаха с традиционния 

поминък и дейности на местното население.  
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В ДГ „Мечо Пух“ продължи прилагането на системата за преподаване на математика - 

JUMP Math - Мотивираност+Мислене+Разбиране+Инициативност+Сътрудничество, 

посветена на развитието на потенциала на всяко дете. 

Проект „Климатът и аз“ е насочен към въвеждане на знания за климатични промени и 

енергийна ефективност на децата от ДГ „Младост“, а по ОП НОИР се реализира проект 

"Образование за утрешния ден"-2019. 

Преподаватели от ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово участваха в квалификационни курсове 

по проект „LEARNING BY PLAYING“, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ + в гр. Барселос, 

Португалия. Реализираните дейности по времето на обучението под формата на лекции, 

презентации, демонстрации, практически обучения, свързани с използването на 

дигитални инструменти и социални платформи при визитите на училища са насочени към 

повишаване езиковите умения по английски език на преподавателите, както и 

междукултурните им компетенции  

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, са 

сформирани групи  за допълнителни обучения по Български език и литература и за 

занимания по интереси – клуб „Млади родолюбци“. 

По Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Културните институции като образователна среда“ от СУ „Райчо Каролев“ са 

осъществили контакти и посещения на спектаклите на Националната опера и балет за 

запознаване с музикално - сценичните жанрове, видовете певчески гласове, групите 

инструменти в оркестъра. 

Проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж" е насочен към учениците от СУ „Отец Паисий“, които имат затруднения с 

усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се 

подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на 

учениците в училищното образование. 

През 2019 година в изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“ се 

осъществи обмен между ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и МГ "Д-Р Петър Берон" – Варна.  

В НУ „Васил Левски“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Иван Вазов“ 

започна изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия. Проектът се 

изпълнява в България от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) като част от широка 

европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на 

Република Германия. В проекта „Мост между действията за климата на европейско и на 

местно ниво (Bridging European and Local Climate Action (BEACON=ФАР)  участват 

образователни институции от Чехия, Румъния, България и Германия, а в други дейности за 

обмяна на опит между общини участват също и Гърция, Полша и Португалия. Директният 

партньор на НДЕФ за дейностите в България е берлинският Независим институт по околна 

среда (UfU), с които в предходните две години е изпълнена пилотната фаза на тази широка 

инициатива.  
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Две са най-важните цели на проекта: постигане на промяна в поведението на учениците и 

учителите към намаляване на потреблението на енергия в училищните сгради и създаване 

на модел за стимулиране и мотивиране за намаляване потреблението на енергия. 

2016 - 2019 Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване 

системата на работа с деца от рискови групи 

През 2016 г. дирекция „Образование и социални дейности”, Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, Центърът за 

обществена подкрепа /ЦОП/, учебните и детските заведения работиха съвместно за 

образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход и други български 

граждани в уязвимо социално положение. Одобрен беше проект „Интеграционни мерки за 

повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. През август 2017 г. стартира изпълчнението на 

проекта. Приоритетите в дейността на МКБППМН при Община Габрово през 2017 г. бяха 

насочени към превенция на рисковото поведение у подрастващите; осмисляне свободното 

им време през лятната ваканция и намаляване повторното извършване на 

противообществени прояви или престъпления от деца. 

През 2019 г. приключи проектът „Интеграционни мерки за повишаване училищната 

готовност на децата в община Габрово“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ на стойност 500 000 лв. Той се изпълняваше във всички 17 бази на детските градини 

от 27 юли 2017 г. до 31 декември 2019 г. Дейностите бяха изпълнени в партньорство с 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново и Детска 

градина „Ран Босилек“, гр. Габрово. 

Представителите на външните институции – Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека „Априлов-Палаузов“ и Дирекция „Национален парк – Централен Балкан“, 

проведоха с децата викторини и екскурзии до забележителни места на територията на 

община Габрово. Заниманията по български език обхванаха деца от задължителната 

предучилищна подготовка - 5 и 6 годишни, с цел преодоляване на затруднения при 

използването на български език от децата от етнически произход. Това помогна за 

изграждане на навици за взаимно уважение и толерантно поведение, равнопоставено 

общуване между децата от различен етнически произход и готовност за постъпване в 

училище.  

Експертите по театър и танци проведоха занимания за развитие на талантите и творческите 

заложби на децата, тяхната артистичност, ритмичност, танцувалност и музикалност. Те 

реализираха различни сценични продукти, съчетания от танци, хора, песни, игри и словесен 

фолклор. Постигнатото беше представено в „Общински фестивал на толерантността“. С 

изявите си малчуганите представиха пред публика наученото в групите за интеркултурно 

обучение. При изпълнение на дейността „Формиране на обществени нагласи“ се проведоха 

разговори с родители за засилване на интереса към включване в образователната система. 

Темите на лекториите в детските градини бяха относно прехода от детска градина към 

училище и адаптацията на децата в първи клас. 
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На 28 ноември 2019 г. се проведе дискусионен форум под мотото „Заедно може да бъдем 

по-успешни и готови за училище“. По време на събитието бе обсъдена образователната 

среда в детските градини, спецификите на мултиетническо взаимодействие и начините за 

ефективно партньорство с членовете на семейството. Участваха учители от детските 

градини, експерти, провеждали занимания с децата по проекта, както и родители на деца 

от предучилищните групи.  

Приоритетите в дейността на МКБППМН при Община Габрово през изминалата 2019 г. бяха 

насочени към превенция на рисковото поведение у подрастващите; осмисляне свободното 

им време през лятната ваканция и намаляване повторното извършване на 

противообществени прояви или престъпления от деца. 

Разгледани са 51 възпитателни дела, което е с 19,6% повече, в сравнение с предходната 

година, със 74 извършители – увеличение с 42%. Единадесет деца са привличани повече от 

един път през годината /3 малолетни и 8 непълнолетни/.  

През годината МКБППМН работи с 10 обществени възпитатели – педагози, психолози, 

юристи с богат опит и разнообразни специалности. Това позволява индивидуален подход 

при работата с децата, в резултат на което малолетните и непълнолетните извършители, с 

малки изключения, са преустановили извършването на противоправни деяния. 

Приоритет за Община Габрово е преодоляването на негативните тенденции в 

образователната система, свързани с необхванатите и отпадналите от обучение, 

подлежащи ученици. От години се поддържа база данни за пълния обхват на подлежащите. 

През отчетния период се работеше по механизъм на МОН за пълен обхват на деца и 

ученици. В дейностите се включиха активно и членове на МКБППМН. На национално ниво е 

отчетено, че община Габрово и община Силистра са водещи в страната. 

Във всички учебни заведения на територията на общината работиха Училищни комисии за 

превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те 

планираха дейността си за учебната година и я отчитаха на срочните педагогически съвети 

и пред МКБППМН. Водеше се отчет за учениците, извършили противообществени прояви 

или престъпления, за тези със слаб успех и неизвинени отсъствия, като с тях и родителите 

им се работи индивидуално. Провеждаха се тренингови форми на обучение за решаване на 

конфликти, здравно образование, общуване, кариерно развитие и други, според нуждите в 

определения клас или група ученици. Част от децата с проблеми в поведението бяха 

насочвани от учебните заведения към МКБППМН или към Центъра за обществена подкрепа 

при Общината. МКБППМН работеше съвместно с всички институции, имащи отношение към 

децата. 

2016 - 2019 Повишаване обхвата на 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи 

В Община Габрово има изградена и работеща система за пълен обхват на подлежащите 

на задължително обучение ученици, следенето на тяхното движение и недопускане 

отпадане на деца от училище. Тя включва посещение на семействата по адреси, срещи с 
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родителите, максимална информираност за задължителния характер на посещение на 

детските градини за деца в предучилищна възраст.  

През 2019 г. дейностите за съвместна работа между специалистите от институциите и 

активното им сътрудничество по Механизма  по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст в детските градини и училищата бяха насочени към приобщаването им. За да 

бъдат в класните стаи, децата и учениците, се прилагат добри практики, включващи – 

осигуряване на безплатни учебници; допълнителна работа с родителите на изоставащите 

ученици и учениците в риск от отпадане,  включително провеждане на алтернативни 

родителски срещи (мобилни, изнесени, на адрес); допълнителни консултации по всички 

учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; работа по 

социализация на децата и учениците от ромски произход, приобщаването им към 

училищния живот с помощта на социални партньори. 

2016 - 2019 Създаване на условия за неформално обучение в разнообразни съвременни 

извънучилищни форми на занимания и активности 

През 2016 г. и 2017 г. доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества (МСНВ) 

участваха в много дейности в сферата на неформалното образование, насочени към 

превенция на наркоманиите и подготовката им като обучители на свои връстници. 

Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно - информационният 

център (ПИЦ) към Община Габрово разработиха програма за превенция на наркоманиите, 

рисковото поведение и стимулиране на здравословния начин на живот, насочена към 

ученици от 1 до 12 клас.  

През м. май 2018 г. Областен информационен център – Габрово, съвместно с ПМГ „Акад. 

Иван Гюзелев“ организира и проведе среща - дебат на тема „Бъдещето на Европейския 

съюз“. През учебната 2017/2018 г. гимназията бе включена в образователната програма 

за училища - посланици на Европейския парламент.  

На 7 юли 2018 г. ОИЦ – Габрово и Община Габрово проведоха съвместно „Код: Зелено“ - 

инициатива, посветена на бъдещето на Европа и младите хора. Събитието се състоя в парк 

„Маркотея“ и отбеляза края на първото Българско председателство на Съвета на ЕС.  

От 4 до 6 юли 2019 г. Община Габрово и Областен информационен център – Габрово 

проведоха четвъртото издание на Gabrovo Innovation Camp на тема „Силно Габрово“. В 

рамките на 3 дни 50 младежи от Габрово на възраст от 13 до 19 години дадоха своите 

иновативни идеи по 5 предизвикателства – „Социални иновации“, „Младежка зона“, 

„Предприемачество“, „Безопасност на движението по пътищата“ и „Професии на 

бъдещето“. Учениците работиха като самоорганизиращи се групи в търсене на идея с 

потенциал за реализация в Габрово. Те бяха подпомогнати от ментори – представители на 

инициативата „Предприемачът като откривател“, Български младежки форум, НВУ „Васил 

Левски“, ДА „Безопасност на движението по пътищата“, медия „Успелите“, треньори от 

„Speedfunding“. Най-активните участници получиха награди от партньорите на 
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инициативата – евродепутата Андрей Новаков, Български младежки форум и Европейския 

информационен център „Европа директно“. Много от тях продължиха и впоследствие да 

доработват идеите си и активно се включиха в проектите по програма „Младежки 

дейности“ на Община Габрово. 

На 15 октомври 2019 г. около 40 деца от Габрово взеха участие в инициативата „Европа в 

моя град: промяната в Габрово“. Тя беше организирана от Областен информационен 

център – Габрово, Европейски информационен център „Европа директно“ и Регионално 

сдружение на общините „Централна Стара планина“ с финансовата подкрепа на 

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO) на Европейската 

комисия. Идеята бе да се открои ролята на политиката по сближаване на Европейския 

съюз за облика на градовете и регионите. Промяната в Габрово бе показана в мобилна 

изложба с най-забележителните обекти, изградени с европейски средства. В състезанието 

„Селфи с Европа“ се включиха по един отбор от Национална Априловска гимназия и 

Професионална гимназия за туризъм „Пенчо Семов“, както и два от Професионална 

техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“. Учениците представиха авторски 

фотографии (селфи) пред три обекта в града, изградени с европейски средства. 

Участниците дискутираха и представиха своите виждания за обекти, които да бъдат 

изградени с европейски средства в Габрово през следващия програмен период.  

През месец декември 2019 г. Община Габрово подаде за оценка проектно предложение 

„Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ по 

процедура „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от 

Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. на 

стойност 3 911 470 лв. Основната идея е за създаване на младежка отворена зона на 

територията на бившия Летен театър в Габрово чрез реконструкция на целия комплекс – 

сграда, дворно и амфитеатрално пространство, преустройство на част от помещенията и 

изграждане на нова сграда за настаняване (35 места) с топла връзка към основната. 

Планирана е доставка на обзавеждане и оборудване, които да обезпечат дейността на 

центъра и да позволят разнообразни дейности в направленията – „Младежко лидерство“, 

„Култура“, „Екология и творчески активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и 

благополучие“, „Доброволчество“ и др. Младежкият център трябва да предложи 

инициативи и програми, които да отговорят на нуждите на младите хора (15 – 29 години) 

и да развият потенциала им, възможностите за обмен на идеи и практики. 

През 2019 година в учебните заведения бяха сформирани групи за занимания по интереси 

в съответствие с изискванията на Наредба за приобщаващото образование. В заниманията 

по интереси са включени: 

- дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, 

спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за 

лидерство; 
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- обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 

придобива допълнителна подготовка от учениците. 

Сформирани бяха групи в областта на природните науки, дигиталната креативност, 

технологиите, изкуства и култура, сценични и танцови изкуства, гражданското 

образование, екологично образование и здравословен начин на живот и спорт. 

От държавния бюджет бяха предоставени целеви средства за занимания по интереси, 

организирани от училищата за развитие на способностите, компетентностите и за изява на 

дарбите на учениците. Разпределението на средствата е въз основа на нормативи за 

занимания по интереси за институция – 88% за ученик в дневна форма, като броят на 

учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година. 

Неразпределените 12% от общия размер на средствата бяха разходвани от 

първостепенните разпоредители с бюджет за закупуване на телевизор, игрално поле за 

градински шах и голям шах за открито, които бяха предоставени на общинските училища. 

 

2016 - 2019 Изпълнение на Общинска програма за свободното време на децата и младите хора 

През периода 2016 г. - 2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ заедно с Община Габрово, 

организираха „Летни занимания“ за учениците от първи до четвърти клас.  

МКБППМН и ЦОП организираха за деца с рисково поведение участие в Европейските дни 

на художествените занаяти в ЕМО „Етър“. ОбСНВ и ПИЦ реализираха превантивната 

образователна програма „Здравейко“ за децата от Летните занимания в училищата. В 

инициативата „Приеми ме на село“ се включиха над 70 деца и младежи от цялата страна. 

За първи път бяха организирани и два Дневни лагера „Приеми ме на село“ – за деца от 

Габрово. През 2017 г. Младежкият съвет по наркотични вещества в партньорство с ФК 

„Чардафон 1919“ реализираха проекта „Заедно извън час“ за младежи на възраст 13-19 

години. В инициативата „Приеми ме на село“ се включиха над 80 деца и младежи от 

цялата страна и чужбина. Проектът на Община Габрово „Приеми ме на село“ бе избран за 

национален победител в екоконкурса „Енерджи Глоуб“ /Energy Globe Award/ за 2017 г. в 

категория „Младеж“.  

През 2019 г., за шеста поредна година, през месеците юни и юли, МКБППМН със 

съдействието на Общината организира „Летни занимания“ за учениците от първи до 

четвърти клас. От всички общински учебни заведения бяха обхванати около 676 деца, 

което е с около 125 деца повече от предходната година. Децата посетиха местностите 

Узана, Люляци, Градище и Соколски манастир, ПП „Българка“, РИМ, НМО, ДХС, 

библиотеката, художествената галерия, ИМИ и РЕМО „Етъра“. През юли месец е 

организирана и екскурзия до Бяла черква, където децата посетиха историческия музей, 

къщата - музей на Цанко Церковски, природо - научния музей и зоопарка в Павликени. 
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2016 - 2019 Повишаване квалификацията на учителите, чрез учене през целия живот. Реализиране 

на мерки за подкрепа на учителите/организиране на конкурси, участие в проекти и др.) 

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение 

на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

През 2016 г. 509 педагогически специалисти се включиха в една или повече 

квалификационни форми, проведени в детска градина или училище, на регионално 

равнище – 132 и на национално – 93. През 2017 г. учителите от детските и учебни 

заведения се включиха в различни специализирани обучения за работа с деца и родители, 

за работа с нови технологии, софтуерни пакети и интерактвни дъски. Пет педагози от ДГ 

„Мечо Пух“ бяха обучени по Монтесори педагогика. Педагозите  от ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев“ участваха в проекта на Община Габрово „ОРБИТА“ - за намаляване на риска от 

употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред учениците.  

През 2018 педагогическите специалисти и директорите на детските градини са участвали 

в следните курсове, обучения, форуми и тренинги: XIX Международна научно - 

практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното образование“; 

„Управление на риска в образователната среда“; „Иновативни практики в образованието“; 

Форум „Стратегии и партньорства за иновативно образование“; Професионална 

образователна общност към ФАБ; „Музеите като образователна среда“. 

За постиженията си в областта на образованието и утвърждаване на професията „учител”, 

директорите на ДГ „Ран Босилек” и ДГ „Мечо Пух” получиха сертификати и признание от 

фондация „Качество в образованието“. 

Учители от детските градини и училища, включени в провежданите обучения през 2019 

година по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., придобиха професионално 

квалификационни степени, както и определен брой кредити. 

ОУ „Ран Босилек“ реализира проект „„Be-Friend with nature“, финансиран по Програма 

„ЕРАЗЪМ +“, насочен към повишаване на професионалните качества, подобряване на 

образователния процес, обмен на добри практики и идеи, осъзнаване на екологичните 

проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност 

за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по 

посока опазване на природата и устойчиво развитие и представянето на училището в 

партньорство с представители от Турция, Гърция, Италия и Полша. 

Преподаватели от ОУ "Неофит Рилски", взеха участие в квалификационни курсове по 

проект "Learning by playing", финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, проведени в гр. 

Барселос, Португалия. Реализираните дейности по времето на обучението бяха под 

формата на лекции, презентации, демонстрации, практически обучения, свързани с 

използването на дигитални инструменти и социални платформи. 

ДГ „Явор“ изпълнява заложените дейности по два международни проекта по Програма 

„Еразъм +“. Проект „Да споделим игрите си!“ е свързан с обследване, подбиране и 
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описание различни видове интересни игри от седем европейски страни, представяне и 

споделяне на игровия ход и конкретните правила, за да могат да се приложат и 

практикуват от всички предучилищни заведения. Държавите партньори в проекта са 

Латвия, Литва, Румъния, Гърция, Северна Македония и Италия, а координатор е България. 

Проектът "Да бъдем заедно!" е насочен към учителя като обучаващ се, а чрез него и към 

децата и колегите в детската градина. Целта е мотивиране на учителите да повишават 

квалификацията си, свързана с подобряване на уменията за изучаване на английски език 

и споделяне на новите практики, методи и подходи при „ученето на открито“ с колегите 

си. Той ще им даде възможност да бъдат информирани във връзка с европейското 

пространство за учене през целия живот, насърчаване на творчеството и новаторството 

чрез специфични методи на преподаване - „учене извън класната стая", учене чрез 

иновативни образователни технологии и интернет платформи за обучение. Изпълнението 

на заложените дейности осигурява възможност на учителите да погледнат своята 

практика от различна перспектива, предпоставка за повишаване на тяхната самооценка и 

ще им помогне да разберат и приемат културните различия, както и европейските 

ценности.  

2016 - 2019 Организиране и провеждане на различни инициативи в подкрепа изявата на децата, 

учениците и младежите (конкурси, състезания и др.) 

През 2016 г. продължи кампанията на ЦОП, ОбСНВ и МКБППМН „Училище за добрини“. 

ОбСНВ и ПИЦ организираха „Огнен хепънинг“ с участието на млади талантливи габровци. 

С подкрепата на Община Габрово беше организиран ученически конкурс за есе на тема 

спасяването на българските евреи през Втората световна война. Проведен беше 

международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, организиран от ГД 

„Пожарна безопасност и защита на населението“. РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Габрово проведоха ученическото състезание „Защита при бедствия, 

пожари и извънредни ситуации“. 

През 2017 г. децата от детските градини се изявиха в общински и национални конкурси и 

фестивали в сферата на музиката, фолклора и изобразителното изкуство, както и в 

Международното биенале на изкуствата за деца в Канагава, Япония. Общо 169 ученици и 

52 учители, ръководители и треньори бяха вписани в Почетната книга на Габрово 

„Дарования и постижения“ за постигнати успехи през учебната 2016/17 г. в областта на 

изкуствата, природните и хуманитарните науки и спорта. Финансово подпомагане чрез 

едногодишни стипендии в размер на 1 620 лева, беше предоставено на пет ученици от 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и на един ученик от СУ „Отец Паисий“ за постигнати резултати 

в областта на науката и спорта. Еднократно финансово подпомагане в размер на 1 500 лева 

беше предоставено на двама ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и на един ученик от 

ОУ „Неофит Рилски“ за участието им  във финала на International Mathematics Olympiad 

(SIMOC) в Сингапур. 

През 2018 година децата и учениците участваха в различни изяви и конкурси: 
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За детска рисунка - „Пчелите, приятели на природата”; Детско биенале, организирано от 

Дома на хумора и сатирата; „С очите си видях бедата”; „Силата на водата”;  „Децата на 

Европа“; 

– Х Регионален фолклорен фестивал „Златен славей”; „Пусть всегда будет солнце”; XVIII 

Детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“; Фестивал „Патиланско царство“; Фестивал 

за възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“; Международен фистивал на изкуствата 

„ТРИКСИ“; Международен фестивал „Надежди, таланти и майстори"; Международен  

театрален фестивал в Коста Брава, Испания. 

Спорт – Ученически игри; Коледен турнир по тенис; Общинско първенство по бадминтон; 

Новогодишен турнир по лека атлетика „Габровски лъвчета“;   Републикански шампионат 

по мотоциклетизъм; Ръгби турнир „Овална топка“. 

Конференция на бъдещето очерта визията за Габрово през 2022 г. като град на 

творчеството, карнавала, младежта, традиционния и алтернативен туризъм, високите 

технологии и иновациите, предприемачеството и качественото образование.  

През м. март Община Габрово съвместно с дирекция „Наука“ към МОН, организираха 

информационни дни за популяризиране на Националния конкурс „Млади таланти“. 

Конкурсът е предназначен за ученици и студенти на възраст от 14 до 20 години, които 

подготвят и представят научноизследователски и иновационни проекти в категориите: 

биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, 

медицина, физика, социални и хуманитарни науки, екология. Проектите бяха оценявани 

от жури - учени и специалисти от БАН, университети, министерства. 

По повод на Международния ден на Земята, габровските деца показаха какъв трябва да 

бъде светът – чист, уютен и подреден. Участие в инициативата взеха 52 ученици от НУ 

„Васил Левски“, ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Райчо 

Каролев“, ПГТ „Пенчо Семов“, Национална Априловска гимназия и ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев“. Разделени в 10 отбора, участниците разработиха и представиха проекти в трите 

категории: арт инсталации, еко ревю и еко литературна творба.  

Общинското ученическо състезание „140 години от Руско - турската освободителна война 

(1877–1878 г.)”  

Ученическа викторина „Географията на Габровска област“  

В Почетната книга на Община Габрово „Дарования и постижения“ бяха вписани 77 

ученици от габровските учебни завдения, отличени за постигнати значими успехи в 

състезания, олимпиади и конкурси в областта на науката, технологиите, изкуствата и 

спорта. В книгата бяха вписани имената на 35 учители, ръководители и треньори, 

допринесли за успехите и постиженията на учениците. 

Еднократно финансово подпомагане в размер на 1 500 лева беше предоставено на ученик 

от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ за участие във финала на Световното математическо 

състезание – World Mathematics Invitational (WMI) в град Инчон, Южна Корея. Средствата 

бяха осигурени от бюджета на Община Габрово. 
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През 2019 г. имената на повече от 100 деца бяха вписани в почетната книга на Община 

Габрово "Дарования и постижения" по повод 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и славянската писменост.  

Еднократно финансово подпомагане в размер на 1 000 лева е предоставено от бюджета 

на Община Габрово на ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ за участие във финалния кръг 

на международния конкурс „Славься Отечество“ в Москва/Русия, от 31.10.2019 г. – 

04.11.2019 г. 

През декември 2019 година футболната легенда Христо Стоичков лично награди младите 

спортисти на Габрово, които са държавни шампиони и медалисти от национални, 

балкански, европейски и световни първенства. 

2016 - 2019 Подкрепа и поощряване участието на образователни институции за участие в 

международни образователни проекти 

През 2016 г. беше проведена заключителна среща на педагози от образователни 

институции за деца от Румъния, Латвия, Турция, Унгария и България. Участваха 

представители на ДГ „Явор“, която е партньор по двугодишен международен проект „Аct 

together – Вe creativе!” – „Да творим заедно!“. 

През 2018 г. се проведе българ о -японски ученически обмен между Габрово и Тойоаке 

(Япония). Обменът беше осъществен благодарение на партньорството между двете 

общини и образователна фондация „Ишида“. През м. април 2018 г. десет габровски 

ученици посетиха, в рамките на две седмици, японския град Тойоаке. Заедно със своите 

японски връстници българчетата участваха в състезания и дискусии, посетиха 

забележителности в Централна и Южна Япония. Същата година, в края на м. юли, десет 

японски младежи от гимназия Сейджо от Тойоаке пристигнаха в Габрово в отговор на 

българската визита. В рамките на две седмици те живяха в приемни семейства, като част 

от тях бяха настанени при българските участници от обмена през м. април. В програмата 

им, организирана от Община Габрово, бяха включени посещения на габровските музеи и 

училища, обучение по различни видове занаяти, снимки с народни носии и дрехи от 

началото на 20 век, кулинарни занимания, народни танци, походи и пикници сред 

природата из околностите на Габрово. Посетиха храм - паметника на вр. Шипка, розоварна 

в Казанлък, античния театър в Пловдив.  

Инициативата продължи и през 2019 година. В нея участваха младежи от 4 гимназии в 

града – Национална Априловска гимназия, Природоматематическа гимназия "Академик 

Иван Гюзелев", Професионална гимназията по туризъм "Пенчо Семов" и Професионална 

техническа гимназия "Д-р Никола Василиади". В Япония те представиха себе си, 

училищата, града си и България, посетиха различни забележителности, участваха в 

учебния процес – в часовете по английски, японски, химия, физика, информатика, в 

спортните клубове по кендо и ръгби, в клубовете по театър и танци, учиха икебана, 

калиграфия и традиционно багрене на кърпи с техниката Ариматцу, посетиха 

университета Сейджо и болницата Фуджита, завода на Тойота, срещнаха се с кмета на 
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Тойоаке и председателя на Общинския съвет, пътуваха до Киото и Нагоя. Учениците, при 

които гостуваха ще върнат визитата през лятото на 2020 година.  

През 2019 г. по програма „Еразъм+“ ПТГ „Пенчо Семов“ започна работа по проект „Млади 

предприемачи в областта на туризма“. Той включва две мобилности на ученици и две 

мобилности на персонал в град Лайпциг, Германия и град Брага, Португалия. Целта на 

мобилността е участниците в проекта да придобият опит по съответната професия в 

реална мултикултурна среда, да усъвършенстват езиковите си умения чрез директна 

комуникация на немски и английски език. Обучението на преподаватели по 

професионални дисциплини на тема „Проучване на иновативни практики за 

предприемачески умения, предоставяни от различни доставчици на професионално 

образование и обучение”  беше насочено към запознаване с нови методи и форми на 

организация и преподаване, разработване на учебни програми за свободно избираема 

подготовка и включването на добри практики.  

 В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ , по програма „ЕРАЗЪМ +“, се реализират проекти - 

"Програмиране и ИКТ за по-качествено техническо образование в ИТ сектора" и „ИКТ за 

преподаване и обучение“, които са част от международна програма, насочена към 

постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики в 

областта на професионалното образование и обучение. Придобитите нови знания, умения 

и компетенции ще бъдат адаптирани към потребностите на всички ученици на 

гимназията, трансферирани във всички методични обединения и специалности и 

приложени в бъдещи практики и политики. 

2016 - 2019 Стимулиране на младежката активност, чрез програма „Младежки дейности“ на 

Община Габрово 

През 2016 г. бяха реализирани 3 проектни предложения по Програма „Младежки 

дейности“, средствата за която се осигуриха от бюджета на Община Габрово в размер на 

20 000 лева. Младежкият медиатор в Община Габрово осъществи трудови консултации с 

121 младежи, които са безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” - 

Габрово. От консултираните безработни младежи 15 започнаха работа. Проведени бяха 

информационни срещи с учениците от 12 клас от профилираните и професионални 

гимназии.  

През 2017 г. дейностите, изпълнени от Община Габрово са: по приоритет „Ограничаване 

на младежката безработица, насърчаване на младежката заетост и кариерно развитие“ – 

младежки обмен между Габрово и белгийския побратимен град Аалст; по приоритет 

„Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Насърчаване на 

творческите умения“ – първи лагер за предприемаческо мислене „Предприемачът като 

откривател” и лагера за иновации Gabrovo Innovation Camp 2017; по приоритет: 

„Насърчаване на здравословния начин на живот“ - превантивна програма „Спри! Дрога на 

пътя!“; провеждане на тренинги, дискусии за превенция употребата на наркотици; 

превантивна програма „Здравейко”; проект „Заедно извън час”; информационна 

викторина „Доза истина”; Европейския ден на мобилността „Заедно стигаме по-далеч”; по 
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приоритет: „Развитие на капацитета на младежките групи и организации“ - превантивна 

програма „Мрежата-5” – обучение на доброволци от Младежкия съвет по наркотични 

вещества; превантивна програма „ОРБИТА”; обучение на младежи с фондация  „А21” за 

съвременното робство и трафика на хора; по приоритет: „Развитие на младежкото 

доброволчество“ - кампания „Бъди Доброволец! Дарявай любов!“ - за популизиране 

дейностите на  МСНВ. Община Габрово и голяма част от културните институции в града 

активно работиха с младежи-доброволци; по приоритет: „Насърчаване на гражданската 

активност“ - студенти от ТУ - Габрово, специалности „Публична администрация” и 

„Социални дейности“ посетиха ОИЦ за запознаване с възможностите за финансиране с 

европейски средства; „Опознай и избери“ – мисия в ОИЦ, младежка игра за запознаване 

с дейността на публични организации; уъркшоп „Нашата младост”, проведен от 

доброволци на МСНВ и  Дневния център за стари хора. 

През 2018 г. по Програма младежки дейности под надслов „Развитие на младежка среда 

в Габрово“ бяха реализирани пет проекта: IMPRO act Фестивал II на НЧ „Христо 

Смирненски 1949“; „Фестивал 6Fest Щастливо Габрово“ на Сдружение „Обществен 

комитет „Васил Левски“; „На мен ми пука за … Габрово“ на Сдружение „ИМКА“; 

„Доброделие!“ на Сдружение „Мечти и отбори България“ и „Час по театър“ на НУ „Васил 

Левски“, на обща стойност 25 786,79 лв., финансирани от бюджета на Община Габрово. 

През 2018 г. Центърът за работа с доброволци към Община Габрово участва в следните 

инициативи: 

Участие в международното събитие „Нощ на литературата“, „Здравословно лято“ , „Код 

Зелено“, организацията на Националния фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите 

на Балкана“ в с. Жълтеш, откриването на новия пешеходен мост, който свързва улиците 

„Аврам Гачев“ и „Дунав“ , подготовката на първото събитие от националната инициатива 

„С поглед към Шипка“, Участие в организацията на Третото издание на „Стъклена 

плетеница” – творчески ателиета за художествена обработка на стъкло, организирана от 

РСО „Централна Стара планина” и МАИР „Боженци”, Участие в провеждането на осмия 

Фестивал на хартиените фенери на пл. „Възраждане“. Доброволците от ЦРД проведоха 

акция по събиране на книги за кампанията „Книги за къщички - Къщички за книги“ и на 

капачки за кампанията „Капачки за бъдеще в Габрово“; Участие в провеждането на джаз-

фестивала „Жълтите павета“ в зала "Възраждане", Участие в акция за подобряване на 

градската среда. Инициативата беше осъществена в партньорство с Habitat for Humanity 

Bulgaria; Участие в провеждането на филмовия фестивал „Синелибри“ в зала 

"Възраждане", Участие в младежки форум „Истина или предизвикателство 2 – 

Провокирам те да бъдеш…“, Логистична подкрепа при провеждането на „Фестивал 6Fest 

Щастливо Габрово“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово; Участие 

в откриването на карнавалния сезон.  

Центърът за работа с доброволци се включи като координатор в благотворителната 

инициатива „Изплети топлина“ на Фондация „Има начин“. В кампанията участваха 

доброволци, които дариха прежда или изплетоха артикули, предназначени за хора, 

лишени от подслон. ЦРД подкрепи инициативата на Деница Миларова за събиране на 

пластмасови капачки за кампанията „Бъдеще в Габрово“. Със събраните средства ще бъде 
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закупено специализирано оборудване за отделението по неонатология и Детско 

отделение към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ - Габрово. 

Работата на младежкия медиатор към Община Габрово беше насочена към безработните 

и неучащи млади хора в града на възраст от 15 до 29 години, които не са регистрирани в 

бюрата по труда. След срещите си с тях, 17 неактивни лица със средно или основно 

образование се регистрираха в дирекция „Бюро по труда“. Младежкият медиатор 

участваше в редица събития като: национални дни на кариерата, проведени в Технически 

университет - Габрово; трудови борси, организирани от дирекция „Бюро по труда“ – 

Индустриална стопанска асоциация; международна конференция „Мечтай дръзко“ в 

София; Gabrovo Innovation Camp III – Музей „Дом на хумора и сатирата“; младежки форум 

„Истина или предизвикателство 2 – провокирам те да бъдеш“ в Пловдив; младежки дебат 

„На къде отива Европа“, организиран от Бюрото на ЕП в София и Община Габрово; проект 

„Предприемачеството – пряк път към успеха“ – Габровска търговско - промишлена палата; 

Форум „Младеж 2.0.“ – София; церемония за награждаване на отличилите се доброволци 

– ИМКА Габрово; благотворителен концерт „Ангелски сърца“, организиран от 

Ученическите съвети на Габрово; участия в събития през 2018 г. с Центъра за работа с 

доброволци; посещения в средните училища и гимназиите с ръководителя на Центъра за 

кариерно ориентиране. 

През 2019 година беше изготвен Общински годишен план за младежта където се 

предвиждат мерки за развитие на младежки перспективи, провокирани от новите 

национални инициативи и програми за подобряване на качеството на живот и 

навлизането на младите хора на пазара на труда. Широкият обхват на темите, които 

вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора, налага комплексен подход при 

създаване и изпълнение на годишния общински план за младежта.  

Планът за младежта на Община Габрово за 2019 г., приет с Решение № 30 от 28.02.2019 г. 

на Общински съвет - Габрово. Планираните дейности са по приоритети: Ограничаване на 

младежката безработица и насърчаване на младежката заетост; подобряване на достъпа 

до информация и качествени услуги. Насърчаване на творческите умения; Насърчаване на 

здравословния начин на живот; Развитие на капацитет на младежките групи и 

организации; Развитие на младежкото доброволчество и Насърчаване на гражданската 

активност.  

Община Габрово се стреми да провежда последователна и целенасочена политика на 

подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално 

развитие. Подпомага реализацията на идеите, проектите и инициативите на младите хора, 

съобразени с Правилника за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности” 

от бюджета на Община Габрово. 

Приоритет за 2019 година по програма Младежки дейности беше: „Развитие на Младежка 

среда в Габрово“. Одобрени бяха проекти, които дават видимост и са с принос към 

активното участие на младите хора в обществено значими каузи, мобилизират младежкия 

потенциал, насърчават взаимната солидарност, социалното приобщаване и 

разбирателство, развиват взаимодействието и комуникацията между институциите и 
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младите хора. Реализираха се 5 проекта :„Сподели и вдъхнови“ на Сдружение “Български 

младежки форум“; „Предприемачът като откривател – Габрово“ на Фондация Бауерзакс; 

“Добрият пример“ на НЧ „Будителите 2017“; „Два градуса по-горещо“ на НЧ „Зора-1872” 

и „Звезден фестивал – Габрово 2019г“ на Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д”. 

Младите хора се възприемат като ресурс и чрез разговори, дискусии и други форми на 

преки контакти се проучват потребностите им и се търсят начини за поощряване на 

техните идеи, с цел стимулиране на младежката активност и подпомагане на социалната 

реализация на младото поколение. 

 

ИЗВОД 

 

  

През 2019 година образователната система в община Габрово осигури възможност на всяко дете да 

се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално изградена личност. Основните 

дейности в областта на училищното образование, предучилищното възпитание и подготовка са 

насочени към: усъвършенстване на условията за равен достъп до образование; подобряване 

качеството на обучение и възпитание на децата и учениците; повишаване нивото на ефективност 

на взаимодействие с институциите, ангажирани с грижата за децата и подобряване на 

информационното осигуряване и квалификацията на работещите в системата на образованието. 
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ГАБРОВО –  ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА  

МЕРКИ  

2016 - 2019 Устойчивост на предоставяните социални услуги на територията на община Габрово. 

През 2017 г., както и през 2016 г., Община Габрово продължи дейността си за развитие и 

надграждане на предоставяните социални услуги. Беше увеличен капацитетът на Домашен 

социален патронаж от 200 на 225 места. Продължи предоставянето на социалните услуги 

личен асистент, социален асистент, приемна грижа, обществена трапезария. Развивана беше 

дейността на Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства.  

През 2018 г. усилията бяха насочени в разширяване капацитета и надграждане на 

предоставяните социални услуги. По-основните промени включват: Увеличаване капацитета 

на Домашния социален патронаж от 225 на 275 места; Разширяване целевата група на 

Дневния център за деца и младежи с увреждания. От 2018 г. потребители на услугата са и 

младежи с различни по вид и степен увреждания; Променена е целевата група на Центъра за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания. От 2018 г. потребители на услугата са 

деца без увреждания, лишени от родителска грижа. Промяната в целевата група е в 

съответствие с промени в Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане; 

Продължаване предоставянето на социалните услуги личен асистент, социален асистент, 

приемна грижа, обществена трапезария, услуги за ранно детско развитие по проекти по 

оперативните програми. 

В изпълнение на ангажиментите си на доставчик на социални услуги и през 2019 г. Община 

Габрово продължи работата си в посока разширяване, развитие и надграждане на 

предоставяните социални услуги в общността и специализирани институции. Като по-основни 

могат да бъдат посочени следните промени и реализирани дейности: 

Стартиране предоставянето на механизма „лична помощ“, по реда на Закона за личната 

помощ; 

Пребазиране на „Център за обществена подкрепа“ в нова, ремонтирана за нуждите на 

услугата база на ул. Ивайло № 13, ет. 2 и увеличаване капацитета на Центъра от 25 на 50 места; 

Изградена „сензорна градина“ за подпомагане работата на специалистите  с деца/младежи с 

увреждания; 

Извършен текущ ремонт на част от сградата на специализираната институция „Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания“; 

Продължаване предоставянето на социалните услуги личен асистент, социален асистент, 

приемна грижа, обществена трапезария, услуги за ранно детско развитие по проекти по 

оперативните програми. 

Стартиране изграждането на материална база за разкриване на нови социални услуги от 

резидентен тип за лица с различни форми на деменция и възрастни хора с невъзможност за 

самообслужване. 
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2016 - 2019 Повишаване качеството и ефективността на предоставяните социални услуги и 

улесняване на достъпа чрез подобряване на физическите условия и повишаване 

квалификация на социалните работници и служители 

Месец август 2019 г. Община Габрово приключи изпълнението на проект на „Подобряване на 

социалната инфраструктура за услуги за деца“, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020. Посредством изпълнението на проекта бе изградена 

подходяща материална база, отговаряща на нормативните изисквания за предоставяне на 

социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ – обособени са помещения за работа на 

екипа от специалисти, помещения за групови и индивидуални занимания с потребителите на 

услугата, изградено е и специализирано помещение „синя стая“ за провеждане на 

разговор/разпит/изслушване на дете (младеж), което може да е жертва на насилие, свидетел 

на престъпление или да е попаднало в други рискови ситуации. Посредством монтирането на 

асансьор е осигурен и достъп за хора с увреждания до помещението на Центъра.  

От началото на октомври 2019 г. Центърът за обществена подкрепа е пребазиран в новите 

помещения и е с увеличен капацитет, което създава възможности за разширяване дейността 

на услугата и обхващане на по-голям кръг потребители.  

По горепосочения проект в дворното пространство, непосредствено пред сградата общинска 

собственост на ул. „Ивайло“ 13 е изградена „сензорна градина“ за подпомагане работата на 

специалистите с деца/младежи с увреждания.  

През месец януари Община Габрово стартира и изпълнението на проект „Изграждане на 

среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с 

увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Посредством реализацията бе 

изготвен работен проект за преустройство на част от сграда, общинска собственост в кв. 

Велчевци, с цел изграждане на две нови социални услуги за възрастни и хора с деменция - 

Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора 

с невъзможност за самообслужване. През втората половина на 2019 г. стартираха и реално 

строително-ремонтните дейности на съответните корпуси от сградата.  

По проект ”Подобряване на материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания – Габрово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ – МТСП е извършен 

частичен ремонт на сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Със 

средства по проекта са реализирани следните ремонтни дейности: монтирана е 

противообледителна инсталация на покрива, освежени са всички стаи на потребителите, 

извършен частичен ремонт и освежаване на стаите на персонала, частичен ремонт на 

санитарните възли, ремонт и освежаване на всички общи части в сградата, частичен ремонт 

на фасадите.  

През 2019 г. бе извършен частичен ремонт и в услугата Звено „Майка и бебе“. Подменена е 

дограмата на всички помещения, подовите настилки в три помещения, боядисани са всички 

стаи на потребителите и коридора.  Ремонтът е финансиран с набрани средства от кампания 
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„Карай колело, подари добро“ и средства на Сдружение „SOS Детски селища България“, на 

което е възложено управлението на услугата от август 2018 г. 

2016 - 2019 Разширяване спектъра на предоставяните социални услуги в общността, съобразно 

потребностите на населението 

През 2016 г. продължи предоставянето на социалните услуги: Дневен център за деца с 

увреждания; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с 

потребност от постоянни медицински грижи; Личен и социален асистент; Комплекс за 

социално-здравни услуги за деца и семейства. През 2017 г. бяха предоставяни социалните 

услуги: Личен асистент; Социален асистент; Приемна грижа; Обществена трапезария; 

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства. 

През 2018 г., чрез изпълнението на програми и проекти, беше продължена дейността на 

социалните услуги личен асистент, социален асистент, приемна грижа, обществена 

трапезария, услуги за ранно детско развитие. В изпълнение на националната политика за 

деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания, по ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 беше разработено проектно предложение „Изграждане на среда, 

позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с 

увреждания“.  

През 2018 г. бяха предприети мерки за насърчаване и повишаване на раждаемостта на 

територията на общината. Община Габрово започна да подпомага родителите/семействата 

при раждане/осиновяване на дете чрез отпускане на еднократна финансова помощ. Бяха 

разработени „Правила за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на община Габрово“, приети от Общински 

съвет – Габрово, които регламентират реда и условията за отпускане на помощта. До края на 

2018 г. сформираната комисия е разгледала 225 заявления–декларации за отпускане на 

помощта, от които на 173 заявители е изплатена. Останалите родители не отговарят на 

определени условия, посочени в Правилата.  

През август 2019 г. приключиха успешно дейностите по проект „Подобряване на социалната 

инфраструктура за услуги за деца“ по ОП „Региони в растеж“. Извършени са строително-

ремонтни работи в част от сграда на ул. „Ивайло“ № 13 за пребазирането на съществуващия 

Център за обществена подкрепа с цел разширяване на дейността и увеличаване на 

капацитета му. Изградена е сензорна градина за деца със специфични нужди като заедно с 

това бе закупено и специализирано оборудване. Така се обезпечи дейността на бъдещата 

услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, която 

обединява центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ на ул. „Ивайло“ № 13 с дневния 

център в кв. „Велчевци“. Изградена е първата в Габрово „синя стая“ за провеждане на 

разговори с деца – жертви или свидетели на насилие. Общата стойност на проекта е 299 920 

лв., от които 99 920 лв. – принос на Община Габрово. 

Посредством реализирането на проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на 

качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална 
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инфраструктура“ от началото на 2019 г. Община Габрово стартира процес по изграждане на 

две нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания - Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за 

самообслужване. В изпълнение на проектните дейности е  изготвен работен проект за 

преустройство на част от сграда общинска собственост в кв. Велчевци. Стартирани са и реално 

строително-ремонтните дейности на съответните корпуси от сградата.  

В изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в Република 

България и Актуализирания план за действие за изпълнение на стратегията и в изпълнение на 

поети ангажименти по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ 

през 2019 г. Община Габрово стартира процедура за преструктуриране на социалните услуги 

Дневен център за деца с увреждания – кв. Велчевци и Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца от аутистичния спектър. Преструктурирането е посредством разкриването 

на нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства“, при капацитет от 20 места за дневна грижа и 40 места за консултативни услуги.  

Изчаква се официално становище от Агенция за социално подпомагане по предложението за 

промяна. 

Посредством реализирането на програми и проекти по оперативните програми през 2019 г. 

продължи и предоставянето на социалните услуги личен асистент, социален асистент, 

приемна грижа, обществена трапезария, услуги за ранно детско развитие.  

През 2019 г. Община Габрово продължи и с прилагането мярка за подпомагане на 

родителите/семействата при раждане/осиновяване на дете. През 2019 г. Комисия, 

сформирана със заповед на Кмета на Община Габрово, е разгледала 234 заявления – 

декларации за отпускане на помощта, от които на 169 същата е изплатена. Останалите 

родители не отговарят на определени условия, посочени в Правилата за отпускане на 

помощта. 

2016 - 2019 Регулярно провеждане на информационни кампании, във връзка с популяризиране на 

видовете, целите и целевите групи, към които са насочени всички социални услуги 

През 2016, 2017, 2018 г. екипите на социалните услуги в общността периодично организираха 

кампании и събития по повод редица местни и национални празници, при провеждането на 

които се популяризираха социалните услуги. При изпълнението на проекти в социалната 

сфера бяха проведени публични събития, чрез които обществеността беше запозната с 

предоставяната услуга, постигнатите резултати и финансиращия орган. Периодично бяха 

разпространявани информационни материали относно спецификата, целевите групи и 

целите на отделните социални услуги. На интернет страницата на Община Габрово и чрез 

други медийни канали бяха популяризирани различни дейности и инициативи, организирани 

от социалните услуги. 

През 2019 г. екипите на предоставяните на територията на общината социални услуги, 

аналогично на предходни години, организираха и проведоха редица кампании и събития 

сред обществеността по повод честването на различни местни и национални празници и 
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други събития, свързани с дейността на услугата. Като примери могат да бъдат посочени 

следните по-основни  инициативи и дейности:  

През декември за поредна година част от социалните услуги (Дневен център за деца с 

увреждания - кв. Велчевци,  Дневен център за стари хора, Комплекс за социално-здравни 

услуги за деца и семейства, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за 

обществена подкрепа - Сдружение „SOS Детски селища България“, Център за социална 

рехабилитация интеграция и др.) участваха в провеждането на коледен базар. Базарът се 

проведе в Тера Мол – Габрово в рамките на два дни, като на вниманието на гражданите бяха 

предоставени стоки и сувенири, изработени от потребителите на услугите, с подкрепата на 

специалистите. 

За втора поредна година социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания“, „Дневен център за стари хора“, „Клуб на инвалида“ участваха в 

благотворителната кампания „Изплети топлина“ на Фондация „Има начин“, като изплетоха 

шалове, шапки, терлици, ръкавици, чорапи. Посредством реализирането на кампанията са 

подкрепени бездомните лица на територията на общината, настанените в „Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания“, потребители на обществената трапезария и ЦОП, 

управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“. Кампанията се реализира на 

територията на община Габрово, чрез Център за работа с доброволци при Община Габрово.  

Екипът на „Дневен център за стари хора“ и през 2019 г., съвместно с младежите от Общинския 

съвет по наркотични вещества и деца от ОУ „Отец Паисий“, се включи  при реализирането на 

кампанията „Коледни внучета“.  

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ реализира кампания под 

надслов „Първите 7“. Кампанията стартира с инициативата „Да бъде ден за босоногите деца 

на града“. При провеждането й родители на малки деца, баби и дядовци и бъдещи родители 

бяха запознати с дейността на Комплекса и предоставяните услуги.  

По проект „Работни ателиета за хора с увреждания Аалст – Габрово 2019”, финансиран от Клуб 

приятели на Белгия. В периода 01–04.04.2019 г. трима потребители и трима специалисти от 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ посетиха гр. Аалст – Белгия и участваха в 

обучение с ученици от гр. Аалст със специални образователни потребности и местни 

специалисти. През месец октомври, също по проекта, е осъществена обратна визита - деца 

със специални образователни потребности от гр. Аалст и техните учители посетиха Дневния 

център. В резултат от работните посещения участниците са запознати с иновативни методи и 

подходи за работа, както и с прилагани добри практики .  

По проект„Да реализираме мечтите си заедно”, финансиран от БАЛИЗ за поредна година 

потребители от „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, родители и специалисти 

участваха с хумористична картина в дефилето на ежегодния карнавал  хумора и сатирата.   

При проведена благотворителна кампания от Сдружение БАЛИЗ са събрани средства за 

извършване на операция на едното око на потребител на услугата „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания“. В резултат от операцията зрението на лицето е запазено и е 

предотвратено ослепяването му. През годината с подкрепата на Сдружението и един 

потребител от Дневния център е започнал работа. Въз основа на сключен договор с община 
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Габрово, Сдружение БАЛИЗ управлява социалната услуга -  Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания.  

За трета поредна година децата и младежите от „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ участваха в Детски фолклорен фестивал „Андъка пее и танцува” – с. Кметовци.  

За първа година в периода 29.06-06.07.2019 г. в гр. Приморско е организиран летен лагер за 

потребителите на услугата „Дневен център за деца и младежи с увреждания“. В лагера са се 

включили общо 6 деца и младежи, потребители на услугата. По време на летуването е 

провеждана водна терапия с помощта на кинезитерапевтите и е създадена възможност за 

децата и младежите да развиват самостоятелността си. 

За първа година за част децата и младежите, настанени в Центровете на настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания за период от 5 дни бе организирано 

балнеолечение в Хотелски комплекс „Люляци“ – Габрово и рехабилитация в ДСБПЛРББ 

„Царица Йоана“ – гр.Трявна. 

И през 2019 г. специалистите от Центровете за обществена подкрепа продължиха да 

реализират творчески работилници/арт ателиета за деца, като същите се провеждаха на 

територията на социалните услуги и в някои от детски и учебни заведения. В дейността на 

работилниците се включват деца, потребители на Центровете и деца от общността. 

С подкрепата на предоставяните на територията на общината социални услуги, редица 

институции, представители на неправителствения сектор и християнски организации за 

поредна година е създадена организация за осигуряване на основни стоки и храна за нуждите 

на бездомните лица, живущи на територията на общината.  

През месец септември ЦОП, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“, въз 

основа на подписано споразумение между Община Габрово, Уницеф България и Сдружение 

„SOS Детски селища България“ стартира кампания по сформиране на група родители на деца 

от 0 до 4 г. възраст за реализиране на обучение по програма „Да пораснем заедно. 

Работилница за родители“. Публикувани са съобщения на сайта на Община Габрово, сайта на 

Сдружението и в социалните мрежи. Разпространени са плакати във всички детски ясли и 

детски градини на територията на община Габрово. 

По случай 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето  през месец 

октомври екипа на ЦОП, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“, обяви за 

конкурс за детска рисунка/разказ за ученици от 1 до 7 клас. Организирана е и дискусия с 

представители на Младежкия съвет по наркотични вещества, към община Габрово по правата 

на децата.  

През октомври 2019 г. по повод Международния ден за безопасност на слепите хора, „Център 

за социална рехабилитация и интеграция“ проведе акция „Светофар”. С подкрепата на 

службата за трудова медицина „Икономикс” са тествани звуковите сигнализатори на новите 

светофарни уредби в централната част на града.  

През юни 2019 г. в  Художествена галерия „Христо Цокев“ - Габрово за първи път е изложена 

експозиция с картини, специално пригодени за възприемане от хора с частично или напълно 

нарушено зрение. Произведенията се разглеждат чрез тактилен и сензитивен контакт с 
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помощта на аудиозаписи, които дават кратка информация за автора, произведението и 

насоки за възприемането му. Събитието е реализирано в рамките на проект „Художествени 

осезания“ на галерията, в партньорство  с Регионална организация на слепите – Габрово, 

Регионален център за подкрепа  на процеса на приобщаващото образование – област 

Габрово и Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”. 

Непосредствено преди откриването на  изложбата потребители и специалисти от услугата 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“, са имали възможността да тестват 

картините и да дадат обратна връзка.  

През месец ноември 2019 г. на потребителите в „Център за социална рехабилитация и 

интеграция за лица с различни по вид и степен увреждания“ са представени макети, 

изработени от специална хартия на 3D принтер на национални исторически обекти. Макетите 

са в три формата – релефен, уголемен и аудио и са представени в рамките на проект 

„Запознаване на незрящите с културното наследство на България“, на Сдружение за социална 

интеграция „Приоритети“, финансиран от Агенция за хората с увреждания. Посредством 

осъщественото проектно партньорство Центъра за социална рехабилитация разполага с 

уникални релефни изображения на Мадарския конник, кораба „Радецки“, катедралата в 

гр.Варна, паметника на Васил Левски в гр.София, Античен театър - Пловдив, Национален 

дворец на културата – София, родната къща на В.Каблешков в гр. Копривщица, Рилския 

манастир, остров „Св. Анастасия”, Перперикон. 

Център за обществена подкрепа, управляван от ИМКА - Габрово и през 2019 г. продължи да 

набира доброволци и да работи с доброволци, които да подпомагат  осъществяването на 

дейностите и инициативите в Центъра. През месец декември е проведена традиционната 

церемония за награждаване на най-активните доброволци на годината, отличени са и 

доброволци, които са подкрепяли реализирането на различни инициативи в подкрепа на 

социално слаби деца или лица в общността. Споделен е и опит от реализиране на дейности 

на доставчици на социални услуги или на неформални групи граждани, които са в полза на 

различни социални каузи и са осъществявани с подкрепата на различни по възраст 

доброволци. В събитието участваха над 130 родители, представители  на обществени 

институции и деца. 

Център за обществена подкрепа, управляван от ИМКА-Габрово, аналогично на предходни 

години, продължи периодично да провежда срещи на сформираната група на осиновители и 

осиновени. По време на срещите се обсъждат различни въпроси свързани с изграждане на 

самостоятелност при децата, оказва се професионална подкрепа на родителите по 

отношение на отделяне на лично време за почивка, социални контакти, развитие.  

2016 - 2019 Продължаване процеса по изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с 

увреждания 

През 2016 г. за нуждите на Дневния център за деца с увреждания беше изграден подстъп 

до сградата (рампа) и външен асансьор. В музей „Дом на хумора и сатирата“, в рамките на 

проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания, беше извършен ремонт на 
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санитарни помещения за осигуряване на достъп за хора с увреждания. През 2017 г. не бяха 

извършени реконструкции на материалната база на предоставяните социални услуги.  

По проект на Община Габрово през 2019 г. приключи ремонт на сграда общинска 

собственост на ул. Ивайло № 13, ет. 2. Реализираните строително-ремонтни дейности са във 

връзка с необходимостта от пребазиране на социалната услуга „Център за обществена 

подкрепа“. При спазване на нормативните изисквания, за осигуряването на достъп за хора 

с увреждания, непосредствено на входа на услугата е изграден асансьор.    

През 2019 г. Община Габрово стартира и процес по изграждане на необходимата 

материална база за разкриване на две нови социални услуги за възрастни и хора с 

увреждания. В изготвения работен проект за преустройство на сградата, където ще бъдат 

ситуирани услугите са предвидени необходимите мерки за осигуряване на достъп за хора с 

увреждания - ще бъде изграден външен асансьор.    

2016 - 2019 Устойчивост и развитие на иновативните интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и техните семейства на територията на общината.  

През 2016 г. по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, 

финансиран по ОП „РЧР 2014-2020“, бяха предоставяни иновативни социални услуги, 

разкрити по проекта за социално включване. От ноември 2016 г. е разкрит Комплекс за 

социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. През 2017 г. продължи 

изпълнението на проекта „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.  

Чрез изпълнението на проекта „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, 

Община Габрово предоставяше и през 2018 г. услуги за ранно детско развитие, които 

обхващат деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители/семейства от рисковите групи. 

От началото на проекта до края на 2018 г. бяха обхванати повече от 280 потребители. През 

2018 г. бяха сключени договори за ползване на услугите в Комплекса със 124 лица. 

Периодично бяха провеждани групови работи по различни теми, както с деца, потребители 

на услугите, така и с родители. През отчетния период бяха организирани и проведени общо 

36  групови работи. 

На основание сключен анекс към договора за изпълнение на проект „Комплекс за социално - 

здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020, Община Габрово и 

през 2019 г. продължи предоставянето на услуги за ранно детско развитие. Услугите са 

насочени и обхващат деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители/семейства от 

рисковите групи. Предоставяните в Комплекса услуги включват: 

Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 

Ранна интервенция на уврежданията; 

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители 

за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа; 
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Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията; 

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност за равен 

старт в училище.  

От стартиране изпълнението на проекта до края на 2019 г. са обхванати повече от 350 

потребители, като в рамките на 2019 г. са сключени договори за ползване на услуги в 

Комплекса с 82 лица. Периодично се провеждат и групови работи по различни теми, както с 

деца, потребители на услугите, така и с родители, като през 2019 г. са организирани и 

проведени общо 64 групови работи.    

2016 - 2019 Развитие на интегрирани услуги за възрастни и хора с увреждания 

През 2016 и 2017 г. бяха предоставяни редица социални услуги в подкрепа на възрастните 

хора и хората с увреждания на територията на община Габрово: Дом за възрастни хора с 

физически увреждания, Дневен център за стари хора, Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Домашен социален 

патронаж, Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида. През октомври 2018 г. Община Габрово 

подаде за оценка проект за изграждане на два центъра за социални услуги от резидентен 

тип за възрастни и хора с увреждания.  

През януари 2019 г. Община Габрово сключи договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изпълнението на проект 

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за 

възрастни и хора с увреждания“. Общата стойност е 1 095 000 лв. Ще бъдат създадени 

център за лица с различни форми на деменция и център за възрастни хора в невъзможност 

за самообслужване. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които се намират 

в специализирани или социални институции, както и такива от общността или включени в 

списъци на чакащи да получат социална услуга. Изграждането на новата инфраструктура е 

съобразено с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа (2018 – 2021 г.). Проведени са следните процедури за избор на изпълнители: 

 за проектиране и авторски надзор – сключен е договор с „Узунов проект“ ЕООД – 

Габрово. Разработен е инвестиционен проект за преустройство на четири етажа от 

корпус „А“ и част от втори етаж на южния корпус „В“ от сграда в кв. „Велчевци“ – 

бивш Дом за медико - социални грижи за деца, където ще бъдат ситуирани двете 

социални услуги. Проектът е одобрен и има издадено Разрешение за строеж № 

44/30.04.2019 г.; 

 за строителен надзор – сключен е договор с „Ретем“ ООД – Габрово; 

 за публичност и информация – сключени са договори с „Кубер – Лайт“ ЕООД – 

Габрово и с „Ламбаджиев стандарт“ ООД – София; 

 за строително-ремонтни дейности – сключен е договор с „Кидат груп“ ЕООД – 

Велико Търново, дейностите стартираха през месец октомври; 

 стартирана е процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване и 

обзавеждане.  
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Община Габрово продължава да предоставя услуги за възрастни и хора с увреждания: Дом 

за пълнолетни лица с физически увреждания, Дневен център за стари хора, Дневен център 

за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, 

Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида. 

2016 - 2019 
Продължаване включването на специалистите, ангажирани в социалните услуги, в 

провеждането на специализирани обучения, както и продължаване провеждането на 

регулярни екипни или групови супервизии 

През 2017 г. за специалистите от социалните услуги бяха организирани редица 

квалификационни обучения, курсове и семинари.  

През 2018 г. специалистите, ангажирани в социалните услуги, продължиха участието си в 

различни обучения, семинари, курсове. Същата година започна процес по разработване на 

редица нормативни документи в областта на социалната политика, като Закона за 

социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ. В работните 

групи участваха някои ръководители на местните социални услуги. 

През 2018 г. Сдружение „Дете и пространство“ предостави експертна помощ на персонала 

от двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, както и на 

центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от 

постоянна медицинска грижа. Експертната помощ включваше: изготвени индивидуални 

специализирани здравно-психологични оценки на настанените деца и младежи; преглед и 

обсъждане на индивидуалните планове за грижа на настанените деца и младежи; групови 

и индивидуални супервизии на персонала; тематични обучения. 

През март се проведе дискусия с всички обвързани услуги на тема „Какво искаме да 

променим“. Фасилитатори бяха представители от сдружение „Национална мрежа за 

децата“, а участие взеха представители на сдружение „Дете и пространство“ и сдружение 

„Лумос“. Участници бяха всички съпътсващи социални услуги в града, отдел „Закрила на 

детето“, училища, представители на здравни институции, общинската дирекция за 

социални дейности. 

С цел оказване на професионална и методическа подкрепа на специалистите/персонала, 

ангажирани в социалната сфера, както и за постигане на по-високо качество на работата, 

през 2018 г. продължи провеждането на индивидуални и групови супервизии. 

Супревизиите се провеждат, както от служители от съответната социална услуга /вътрешни 

супервизии/, така и от външни специалисти. 

Важен елемент през 2019 г. бе запознаване с разпоредбите и прилагането на приетата през 

годината нова нормативна уредба - Закон за хората с увреждания и правилника за неговото 

приложение, Закон за личната помощ, Закона за социалните услуги и др.  

От проведените през годината редица обучения, участия в конференции, семинари и др. 

могат да се отличат следните: 

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ организира и проведе две обучения, на 

които присъстваха специалисти от различни социални услуги, предоставяни на територията 
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на общината. И двете обучения са водени от г-н Питър Брейди – специалист в работата с 

деца с увреждания. Първото обучение бе на тема „Как да се справим с предизвикателствата 

на агресивното поведение” и второто на тема „Развитие на екип”. Планира се обучения от 

подобен тип да продължат и през 2020 г.  

Специалистите от „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци и „Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с потребност от постоянни медицински 

грижи“ са преминали петмесечен курс на обучение за работа с биофийдбек апарат - апарата 

повлиява когнитивните процеси при деца  с увреждания.  

По проект „Светулка - освети мрака“, на Сдружение SOS Детски селища България“ 

специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, представители на социалните 

услуги за деца на територията на община Габрово и други професионалисти, които работят 

с деца в риск, преминаха интензивно обучение по програма за професионалисти на тема: 

„Превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация“. Разработено е и „Ръководство 

за учители по правата на децата и превенция на трафика на деца за сексуална 

експлоатация“.  

По проекта също така е разработена и апробирана Мултимедийна образователна програма 

– пилотно, в 12 избрани училища в страната, сред които е ОУ „Иван Вазов“ – Габрово. 

Програмата е насочена към деца от 4 до 7 клас и има за цел в четири последователни урока 

да повиши детската информираност по отношение трафика на хора, разпознаване на 

рисковите ситуации и хора, как да се предпазят сами и къде могат да намерят подкрепа – 

структури, институции, горещи телефонни линии. 

По проект „Готови за самостоятелност. Интегриран подход за развитие на капацитет на 

млади хора, напускащи грижа, и професионалисти, които ги подкрепят“, отново на 

Сдружение „SOS Детски селища България“, специалисти от област Габрово, представители 

на отдел „Закрила на детето“, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 

Център за обществена подкрепа, Областен екип по приемна грижа участваха в обучение на 

тема „Методи и подходи за осигуряване на пълноценна подготовка и подкрепа на 

младежите, напускащи алтернативна грижа“.  

Национален алианс за социална отговорност, с подкрепата на Фондация „Грижи за деца с 

увреждания“, управляваща социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“, проведе обучение на тема „Развитие на услуги за ранна детска интервенция 

чрез взаимодействие и сътрудничество“. При провеждането му е представен опитът на част 

от европейски държави в областта на предоставяне на ранна детска интервенция. На 

обучението са присъствали представители на всички социални услуги в града    

През 2019 г., с цел оказване на професионална и методическа подкрепа на 

специалистите/персонала, ангажиран в социалната сфера и за постигане на по-високо 

качество на работата и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво 

професионално поведение, продължи провеждането на индивидуални и групови 

супервизии. Същите се провеждат, както от служители от съответната социална услуга 

/вътрешни супервизии/, така и от външни специалисти.    
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2016  Разширяване капацитета на Дневен център за деца и младежи с увреждания /намиращ 

се на бул. „3 март“/ от 20 на 40 места 

През май 2016 г. капацитетът на Дневния център беше увеличен от 20 на 40 места. През 

2017 г. Дневният център за деца с увреждания запази капацитета от 40 места, които 

покриваха нуждите на потребителите. 

През 2018 г., съобразно потребностите на местната общност и обхващане на по-широк кръг 

потребители, беше разширена целевата група на Центъра – потребители на услугата станаха 

и младежи с увреждания. 

2016 - 2019  Осигуряване устойчивост на иновативните социални услуги за деца до 3 години 

Община Габрово беше една от пилотните осем общини на територията на страната в 

процеса на реформиране и закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца. 

Центърът за настаняване от семеен тип и Дневният център за деца с увреждания се 

финансират като делегирана от държавата дейност от началото на 2016 г. Чрез 

реализирането на проекта „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ 

беше продължено предоставянето на услугата Ранна интервенция на уврежданията. 

През 2018 г. Дневният център за деца с увреждания и Центърът за настаняване от семеен 

тип за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи продължиха да 

функционират при същите параметри и източник на финансиране. Продължи 

предоставянето на услугата Ранна интервенция на уврежданията. 

В изпълнение национална политика за деинституционализация на децата в Република 

България, през 2015 г. в процеса на закриване на специализираната институция „Дом за 

медико-социални грижи за деца“ – Габрово бяха разкрити няколко социални услуги в 

общността за деца - Дневен център за деца с увреждания, Център за детско и майчино 

здраве, Център за ранна интервенция и Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. За осигуряване 

устойчивост, услугите „Дневен център за деца с увреждания“ /кв. Велчевци/ и „Център за 

настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи“ се финансират като делегирани от държавата дейности, съответно при капацитет от 

20 места за Дневния център и капацитет от 8 места за Центъра за настаняване.  

През 2019 г. и двата центъра продължиха да функционират при същите параметри и 

източник за финансиране.  

Посредством продължаване изпълнението на проект „Комплекс за социално-здравни 

услуги за деца и семейства“, през 2019 г. продължена и дейността на Комплекса за 

социално-здравни услуги за деца и семейства. Потребители на услуги в Комплекса са деца 

и техните родители/семейства на възраст от 0 до 7 години.  

2016   Създаване на „Комплекс за социално - здравни услуги за деца и семейства“ (ОП „Развитие 

на човешките ресурси“) 
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В края на 2016 г. беше разкрит Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства. 

През 2017 г. Комплексът предоставяше интегрирани социално-здравни услуги в подкрепа на 

лица, деца и семейства от рисковите групи. В края на 2018 г. Община Габрово сключи 

допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за удължаване на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца 

и семейства“ до 31.12.2019 г. Осигурени бяха още 108 009,89 лв., с което общият размер на 

отпуснатата безвъзмездна финансова помощ стана 583 376,89 лв.  

На 9 октомври 2019 г. Община Габрово сключи допълнително споразумение с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване на проект 

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ до 31.12.2020 г. Общият размер 

на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ стана 731 876,89 лв.  

През 2019 г. в сградата на ул. „Ивайло“ № 13 продължи предоставянето на интегрирани 

социално-здравни услуги в подкрепа на деца до 7-годишна възраст (включително с 

увреждания), техните родители, лица от рискови групи, както и за бъдещи родители относно 

ранното детско развитие и повишаване на тяхната компетентност. Предлаганите безплатно 

услуги включват:  

Ранна интервенция на уврежданията за деца от 0 до 7 г. и техните родители; 

Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания;  

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители 

за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, работа 

с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. 

индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; 

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията; 

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност за равен 

старт в училище.  

С потребителите работят различни специалисти – психолог, специален педагог, логопед, 

социални работници, медиатори, лекар-педиатър, медицинска сестра, акушер-гинеколог, 

акушерка, рехабилитатор, стоматолог и юрист. Те извършват и мобилна работа с посещения 

в домовете. През отчетната година бяха сключени договори с родителите на 82 деца за 

ползване услугите в Комплекса. Специалистите продължиха с провеждането на групова 

работа с деца, потребители на услугите и техните родители. Те се провеждаха периодично на 

различни теми – актуални, интересни и полезни за родителите. Част от проведените срещи са 

на следните теми: Имуностимулатори през есенно-зимния период; Играта в развитието на 

детето; За и против ваксините; Всичко започва от семейството...; Умеем ли да общуваме с 

децата си; Междучасие за татковци; Училище за родители и др. През годината са проведени 

общо 64 групови работи. 
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2016 - 2019   Устойчивост на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, 

нуждаещи се от постоянни медицински грижи, делегирана от държавата дейност, 

капацитет 8 места 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи, беше разкрит през 2015 г. в рамките на проект „Разкриване 

на иновативни услуги за деца и семейства в Община Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2007-

2013г. След приключване на проекта, със заповед на изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане, Центърът е разкрит като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2016 г. при капацитет от 8 места. Към 31.12.2017 г. броят на настанените 

деца с тежки множествени увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи 

е общо 7. През 2018 г. Центърът продължи дейността си при същия капацитет, като към 

31.12.2018 г. в него са настанени 8 деца. 

През 2019 г. центърът продължи дейността си при същия капацитет, като към 31.12.2019 г. 

в него са настанени 8 деца. 

2017   Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа при Община Габрово от 20 

на 25 места 

Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане капацитетът 

на услугата беше увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.05.2016 г. През 2017 г. Центърът 

продължи да функционира при капацитет от 25 места. През 2018 г. Центърът запази 

капацитета си от 25 места. След проведена конкурсна процедура по реда на Закона за 

социално подпомагане и правилника за неговото приложение, услугата е възложена за 

управление на външен доставчик - Сдружение „SOS Детски селища България“. 

През 2019 г. на основание Заповед № РД-01-1813/30.09.2019 г. на Изпълнителния директор 

на Агенция за социално подпомагане, от октомври 2019 г. капацитетът на „Център за 

обществена подкрепа“, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“, е 

увеличен от 25 на 50 места, както и е пребазиран на нов адрес – гр. Габрово, ул. „Ивайло“ 

№ 13, ет. 2. 

2017   Разкриване на нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания, делегирана от държавата дейност, капацитет 8 места 

Разкриването на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания е 

планирано в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2016-

2020.  

Поради промяна в потребностите на местната общност и липсата на необходимост от 

разкриване на такъв център, не са предприети действия за неговото разкриване. 

2016 - 2019   Развитие на услугата „приемна грижа“ за деца в риск 
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Община Габрово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане от края 

на 2015 г. изпълнява проект „Приеми ме 2015“. Проектът се финансира по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2016-2020 г. и е със срок до 31.12.2020 г. Основна цел на проекта е 

усъвършенстване модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и 

разширяване обхвата и́ в страната, както и по отношение на целевите групи. Областният 

екип по приемна грижа за област Габрово се състои от 1 началник-екип  и 4 социални 

работници. Двама от социалните работници са с изнесено работно място в Дряново, един в 

община Трявна и един в община Габрово. 

 

За Областния екип по приемна грижа се провеждат специализирани обучения, 

индивидуални и групови супервизии (с участието на социални работници от 

териториалните отдели „Закрила на детето“), специализирани обучения за Комисията по 

приемна грижа, експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и началник на Областния екип, 

индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца.  Супервизиите и 

обученията ще продължат и през 2020 г. 

 

През 2019 г. в приемни семейства от община Габрово са настанени 2 деца. Изведени са 3 

деца от приемни семейства, 2 от тях са осиновени, 1 е настанено в Център за настаняване 

от семеен тип за деца. В приемните семейства в община Дряново са настанени 4 деца, а са 

изведени 6. Три от тях са осиновени и 3 са реинтегрирани. В община Трявна са настанени 3 

деца, а 10 са изведени от приемни семейства – 5 от тях са осиновени, 1 е настанено при 

близки и роднини, 1 е навършило пълнолетие, а 2 са настанени в Център за настаняване от 

семеен тип за деца. 

 

Към 31.12.2019 г. на територията на област Габрово са утвърдени 54 приемни семейства – 

11 в община Габрово, 25 в община Дряново и 18 в община Трявна. Към 31.12.2019 г. 15 

приемни семейства са свободни, а в 39 приемни семейства се отглеждат 60 деца.  

2016 - 2019   Предоставяне на социални услуги в общността за деца в риск, включително и с 

дейности, насочени към техните родители 

И през 2019 г. в подкрепа на деца в риск и техните семейства продължи предоставянето на 

социалните услуги:  

-  Дневен център за деца с увреждания – кв. Велчевци; 

 - Дневен център за деца и младежи с увреждания; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър; 

-  Център за обществена подкрепа – 2 Центъра; 

-  Звено „Майка и бебе“; 

-  Приемна грижа. 
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Посредством реализацията на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и 

семейства“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 е продължена и  дейността на Комплекс за 

социално-здравни услуги за деца и семейства. 

Дейността на всички социални услуги е насочена към оказване на адекватна помощ и 

подкрепа на децата в риск и техните семейства. 

2016 - 2017   Увеличаване капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания от 20 на 40 

места 

През 2016 г. Община Габрово предприе необходимите действия за увеличаване капацитета 

на Дневен център за възрастни хора с увреждания, считано от 01.01.2017г. Със заповед на 

изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, капацитетът на услугата се 

увеличи от 20 на 30 места.  Услугата се преименува в Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания. През цялата 2018 г. Центърът функционираше при капацитет от 30 места.  

След този период, анализирайки броя на потребителите, в Центъра не е установена 

потребност от предприемане на действия за последващо увеличаване на капацитета. През 

2019 г. 37 лица са ползвали услугите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 

като част от потребителите ползват услугата почасово.  

2016 - 2018   Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция с 

капацитет 10 места 

Разкриването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция е 

планирано в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2016-

2020. Поради забавяне в процеса на деинституционализация на възрастните хора, през 

2017 г. Община Габрово не предприе действия по разкриване на услугата. През 2018 г. 

Община Габрово разработи проектно предложение „Изграждане на среда, позволяваща 

предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“.  

През 2019 г. посредством реализирането на проект „Изграждане на среда, позволяваща 

предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална 

социална инфраструктура“, през месец 01.2019 г. Община Габрово стартира изграждането на 

две нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания - Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за 

самообслужване. В изпълнение на проектните дейности е изготвен работен проект за 

преустройство на част от сграда общинска собственост в кв. Велчевци /бившия „Дом за 

медико-социални грижи за деца“ Габрово/. През втората половина на 2019 г. стартираха и 

реално строително-ремонтните дейности на съответните корпуси от сградата. Планира се 

ремонтът на помещенията да приключи до края на 2020 г. По проекта също така предстои 

помещенията да бъдат оборудвани и обзаведени. Предвижда се двата центъра за грижа да 

функционират при капацитет от по 15 места. 
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2016 - 2019   Осигуряване на устойчивост на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ и 

увеличаване на капацитетите 

На 01.02.2016 г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Подкрепа за независим 

живот на възрастни и лица с увреждания”, финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г. Основна дейност по проекта беше предоставянето на социалните 

услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”. Услугите бяха предоставяни от април 2016 

г. до септември 2017г. След приключването на проекта, през 2018 и 2019 г. услугите „Личен 

асистент“ и „Социален асистент“ се осъществяваха със средства от държавния бюджет, въз 

основа на подписано двустранно споразумение между Община Габрово и Агенция за 

социално подпомагане.  

През 2018 г. 10 социални асистенти, в рамките на 8-часов работен ден, обслужваха дневно 

около 3 - 4 лица и 68 лични асистенти обслужваха по едно лице в рамките на 4 часа. 

Обхванати бяха 129 лица, потребители на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“: 

51 лица, обслужвани от 10 социални асистенти; 78 лица, подкрепени от 68 лични асистенти. 

През 2019 г. Предоставянето на услугите се извършваше от 7 социални асистенти, които, в 

рамките на 8-часов работен ден, обслужваха дневно средно по 3-4 лица и 68 лични 

асистенти, които обслужваха едно лице, в рамките на 4 или 2 часа дневно. Обхванатите 109 

лица, потребители на социалните услуги „личен асистент“ и „социален асистент“ са 

разпределени както следва: 38 лица, обслужвани от 7 социални асистенти и 71 лица, 

подкрепени от 68 лични асистенти; 

От началото на септември 2019 г., в изпълнение на Закона за личната помощ, Община 

Габрово, в качеството си на доставчик стартира и предоставянето на механизма лична 

помощ. От стартирането на механизма до края на 2019 г. в община Габрово 130 лица са 

назначени на длъжността „личен асистент“, които се грижат за 118 лица с увреждания и 10 

деца с увреждания. Личните асистенти се назначават по трудовоправно отношение, 

съобразно определените от Дирекция „Социално подпомагане“ брой часове месечно за 

лична помощ на лицето/детето с увреждане. Предоставянето на механизма продължава и 

през 2020 г. 

2017 - 2018   Разкриване на стационар в Габрово на „Регионален хоспис“ ЕООД 

През 2017 г. е изработен проект за Преустройство на част от сградата на ЦНСТППМГ, кв. 

Велчевци, западно крило, за приспособяване на помещения за предоставяне на услугата 

хоспис. 

2017 - 2018   Изграждане/обновяване на социални жилища за нуждаещи се лица/семейства и уязвими 

групи 

Изграждането/обновяването на социални жилища е включено в основния списък с обекти 

от Инвестиционната програма за реализация на приоритетни проекти от ИПГВР на гр. 
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Габрово по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно сключено през 2016 г. 

споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

На 1 март 2018 г. влезе в сила Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и настаняване в общински жилища. Тя подпомага кандидатстването на Община 

Габрово по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020, с цел изграждането на нови социални жилища. Те ще 

осигурят временно жилищна площ на уязвими групи от населението и други лица в 

неравностойно положение за срок от три години за интеграцията им в обществото. 

През март 2018 г. Община Габрово направи обществено обсъждане по темата с 

представители на потенциалните целеви групи и заинтересованите страни.  

През 2019 г. са извършени ремонтни работи в 11 общински жилища и ремонт на общи части 

в сгради, в които общината е в съсобственост на обща стойност от 3 529.15 лева. 

През 2019 г., на основание Решение № 111 от 30.05.2019 г. на Общински съвет - Габрово във 

ведомствено жилище е настанен млад лекар, специализант в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 

- Габрово, а на основание Решение № 19 от 28.11.2019 г., е предоставено за ползване на 

Регионален етнографски музей на открито „Етър” - Габрово общинско жилище от 

ведомствения фонд. 

2018 - 2019   Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 

Посредством реализирането на проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне 

на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална 

социална инфраструктура“, през януари 2019 г. Община Габрово стартира изграждането на 

две нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания - Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за 

самообслужване. В изпълнение на проектните дейности е изготвен работен проект за 

преустройство на част от сграда общинска собственост в кв. Велчевци /бившия „Дом за 

медико-социални грижи за деца“ Габрово/. През втората половина на 2019 г. стартираха и 

реално строително-ремонтните дейности на съответните корпуси от сградата. Планира се 

ремонтът на помещенията да приключи до края на 2020 г. По проекта също така предстои 

помещенията да бъдат оборудвани и обзаведени. Предвижда се двата центъра за грижа да 

функционират при капацитет от по 15 места. 

2017 - 2019   Разкриване на клубове на пенсионера в различни райони на град Габрово и населените 

места на общината 

През 2018 г., в търсене на възможности за разкриване на Клуб на пенсионера в района на 

кварталите Голо бърдо и Младост, експертна група от Община Габрово извърши оглед на 

помещение, общинска собственост, на бул. „Могильов“ 31. Направена беше оценка на 
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състоянието на помещението и необходимите ремонтни дейности. Изготвени са 

количествено-стойностни сметки по видове работи, съответно част АС, ВиК, ЕЛ и ОВ. 

Изготвен е индикативен списък с необходимото оборудване и обзавеждане. През 2019 г. 

Община Габрово продължи да търси възможности и източници на финансиране за 

разкриване на клубове на пенсионера в различни райони на град Габрово. 

2016 - 2019   Търсене на възможности за изграждане на медико-социални мобилни услуги в 

партньорство със здравните и лечебни заведения 

През месец юли 2019 г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Предоставяне на 

патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Основна цел на проекта е подобряване 

качеството на живот и разширяване възможностите за социално включване на възрастните и 

хората с увреждания чрез предоставяне на патронажни грижи в домовете им. Изпълнението 

на проекта ще продължи 18 месеца и ще отговори на нуждите на 224 потребители. 

За нуждите на предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ е обособено помещение 

(общинска собственост), в което специалистите, ангажирани с осигуряване на здравно-

социални грижи за нуждаещите се лица, да организират изпълнението на дейността. В него 

ще се провеждат срещи на екипа за управление на проекта и с потенциалните потребители 

на услугата или техни близки. Помещението  е  оборудвано с офис техника, закупена след 

провеждане на процедура по ЗОП. Предстои да бъде закупен и автомобил, който е от 

изключителна важност за осигуряване на равнодостъпност на всички нуждаещи се лица, 

живеещи на територията на община Габрово за ползване на услугата. 

През декември 2019 г. Община Габрово и „Регионален хоспис“ ЕООД гр. Дряново сключиха 

договор за предоставяне на услугата. То ще се осъществява в домовете на потребителите за 

период от 12 месеца съобразно оценката на потребностите на потребителите. Включени са 

основни медицински дейности, нужди от битов характер и друга помощ за дейности от 

ежедневието. От началото на месец януари 2020 г. ще стартира реално дейността и 

обслужването на потребителите в домашни условия.   

2016 - 2017   Изготвяне на ГИС социален слой с публичен и административен достъп 

През 2016 г. започна подготовката на ГИС – базирано приложение, което ще представя 

всички социални услуги, функциониращи на територията на община Габрово. През 2017 г. 

беше разработено приложението, в което са въведени следните подробни данни за всяка 

от услугите: целева група, към която е насочена дейността; адрес; данни за контакт; основни 

дейности; специалисти, които работят в него; доставчик на услугата; връзка към сайта на 

Община Габрово с подробни данни. Приложението е активно.  

2016 - 2019   Използване на възможностите, които дава социалното ПЧП 

На територията на Община Габрово в продължение на няколко години функционира 

социалната услуга „Наблюдавано жилище“. Услугата се предоставяше и управляваше от 
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Фондация за социална промяна и включване, София и се помещаваше в сграда - общинска 

собственост, предоставена безвъзмездно от Община Габрово за нуждите на услугата. През 

2017 г., поради прекратяване на финансирането, Фондацията депозира заявление за 

прекратяване на договора. 

2016 - 2019   Поощряване въвеждането на социално предприемачество, с оглед постигане на трайна 

интеграция на уязвимите групи в обществото 

В края на 2016 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, стартира операция 

„Подкрепа за социалното предприемачество“, чрез която общините имат възможност да 

кандидатстват за изграждане на нови или развитие на съществуващи социални 

предприятия. 

От 4 до 6 октомври 2018 г. ОИЦ – Габрово, съвместно с Община Габрово, реализира за трета 

поредна година лагера за иновации - Gabrovo Innovation Camp. Включиха се над 115 

участници – представители на бизнеса, общински и държавни администрации, НПО, медии, 

училища, университети и др. Те работиха по темата „Социални иновации“, разпределени в 

6 предизвикателства: „Бизнес и социално предприемачество“, „Младите хора в социалните 

иновации“, „Образование на бъдещето“, „Сребърна икономика“, „Зелени иновации“, 

„Градски брандинг и градска среда“. 

2016 - 2019   Развитие на партньорски взаимоотношения с Българската Православна църква, 

Българския Червен Кръст и НПО, работещи в социалната сфера, с представители на 

бизнеса, с оглед съвместни дейности в услуга и подкрепа на деца и възрастни в риск 

В подкрепа на лица в затруднено положение през 2016 г. Българска Православна църква 

осигуряваше топла храна на нуждаещи се лица. Трапезарията функционираше при 

капацитет от 10 места, които през юли 2016 нарастнаха на 20 места и капацитетът и работата 

им се запази до 2019 година. В подкрепа на лица в затруднено положение и през 2019 г. по 

инициатива на  Храм „Успение Богородично“ – Габрово, към Българска Православна 

църква, продължи да осигурява топла храна на нуждаещи се лица. В дните от понеделник 

до петък на 20 лица се предоставя по едно ястие и хляб.  

В отчетния период Българска евангелистка църква „Блага вест“ също доставят храна по 

домовете на 15 трудно подвижни възрастни хора в нужда. Тя се доставя през почивните 

дни. За двата дни храната включва супа, основно ядене, половин хляб и десерт и суха храна 

за втория ден. 

Потребителите и на двете посочени трапезарии се насочват от Дирекция „Социално 

подпомагане“ Габрово.   

И през 2019 г. Български червен кръст – Габрово през зимните месеци подпомогна 

бездомните лица, жители на общината. По проект „Предоставяне на социални услуги на 

бездомни лица в община Габрово“, финансиран от Националния съвет на БЧК, на 15 

бездомни лица всеки работен ден  един път дневно се предоставяше топла храна, 

включваща супа, основно ядене и хляб. 
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2016 - 2019   Засилване ролята на Обществения съвет за социална политика, създаден към Кмета на 

общината, с оглед предприемане на конкретни мерки за пълноценно сътрудничество и 

подкрепа на уязвимите групи от обществото (заетост, здравеопазване, образование, 

социални дейности) 

Общественият съвет при Община Габрово беше създаден в изпълнение на изискванията на 

Закона за социално подпомагане. През 2017 г. бяха проведени две заседания на 

Обществения съвет. През април 2017 г. на първото заседание бяха представени и приети 

Отчет за реализираните дейности през 2016 г. и План за развитие на социалните услуги в 

Община Габрово за 2018 г. На второто заседание през юли, 2017 г. беше представен 

проектът на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и 

настаняване в общински жилища. 

През 2018 г., с Решение № 51/29.03.2018 г. на Общински съвет - Габрово, беше променен 

съставът на Обществения съвет. Бяха проведени две заседания на съвета. На първото 

заседание, през април, беше представен План за развитие на социалните услуги в Община 

Габрово за 2019 г., обсъден беше въпросът за необходимостта от разширяване услугите за 

възрастни и хора с увреждания на територията на общината, разгледана беше темата за 

изграждането на социални жилища. На второто заседание, през август, бяха обсъдени 

възможностите за базиране на двете нови социални услуги за възрастни и хора с 

увреждания – Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция и Центъра за грижа 

за възрастни хора с невъзможност за самообслужване. 

През 2019 г. с Решение № 35/20.12.2019 г. на Общински съвет Габрово е променен състава 

на Обществения съвет. През годината са проведени и три заседания. През април 2019 г., на 

първото проведено заседание, са представени и обсъдени от членовете на съвета Плана за 

развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2020 г. и Програма за развитие на 

детето за 2019 г. 

Второто заседание е проведено през ноември 2019 г. и са обсъдени възможностите за 
съвместни действия и подкрепа на бездомните лица, жители на общината. През декември 
2019 г. се проведе третото заседание, на което се обсъждиха възможностите за 
изграждане/разкриване на социални жилища на територията на общината. 

2016 - 2019   Запазване на услугите на Обществена трапезария със статут на получаване безплатна 

храна 

През 2016 г. Община Габрово продължи да търси възможности за предоставяне на услугата 

„Обществена трапезария“. За периода от януари до края на април 2016 г. услугата беше 

предоставяна въз основа на договор между Община Габрово и Фонд „Социална закрила“. 

Капацитетът на трапезарията беше 70 лица. На 04.07.2016г. Община Габрово стартира 

проект „Осигуряване на „топъл обяд“ в община Габрово 2016-2017г.“, финансиран по ОП за 

храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица в България. В рамките на проекта услугата „Обществена 

трапезария“ се предоставяше ежедневно от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. при капацитет от 

125 места. През 2017 г. услугата „топъл обяд“ продължи да функционира, като срокът ѝ 

беше удължен до 31.12.2019 г. в рамките на проекта. Капацитетът също беше увеличен - 180 
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потребители.  През м. март 2018 г. Община Габрово подписа допълнително споразумение 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за увеличаване 

капацитета на услугата „Обществена трапезария“ от 180 на 200 места.  

През септември 2019 г. Община Габрово подписа допълнително споразумение по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане за удължаване срока на проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 – 2019 г.“ до 30 април 2020 г. По него се 

предоставя услугата „Обществена трапезария“ с капацитет от 200 потребители. Услугата се 

финансира чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 

Към 31.12.2019 г. трапезарията работеше на пълен капацитет. Потребители могат да са лица 

от следните групи: 

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 

прилагане закона за социално подпомагане; 

Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция 

„Социално подпомагане“ – Габрово; 

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж 

и възраст; за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност; 

Скитащи и бездомни лица. 

Установяването на правоимащите се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ – 

Габрово. На 20 трудноподвижни потребители или живеещи на труднодостъпни отдалечени 

места потребители, които немогат да получават лично или с чужда помощ храната, е 

осигурена доставка да дома. Едновременно с основната дейност по проекта бяха 

осъществявани съпътстващи мерки, които включват подкрепа, съдействие, индивидуално и 

групово консултиране, съобразно конкретните нужди на потребителите. Стимулирана беше 

социализацията и обществената интеграция на представителите на целевите групи. 

2016 - 2019   Предоставяне на подкрепа през зимните месеци за бездомните лица на територията 

на община Габрово 

През последните няколко години Община Габрово предоставя за зимните месеци 

помещение, общинска собственост, за нуждите на бездомните и безпризорни лица, жители 

на общината. От 2016 г. до 2018 г. приютяването на бездомните лица започваше през месец 

декември.  

През 2019 г., аналогично на предходни години, Община Габрово предостави помещение, 

общинска собственост за нуждите на бездомните лица, жители на общината. За зимен 

сезон 2019/2020 г. приютяването на бездомните лица стартира края на месец ноември. 

Отново е осигурена 24-часова охрана на помещението - 3 лица са ангажирани по 

граждански договор и ежедневно се извършват проверки от полицейски патрул. С 

подкрепата на неправителствения сектор, социалните услуги, редица институции и 

организации са осигурени вещи от първа необходимост, дрехи,  тоалетни принадлежности 

и др. Осигурено е и по едно хранене на лицата в рамките на деня - предоставя се храна 
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посредством обществената трапезария, с подкрепата на християнски организации, 

регистрирани на територията на община Габрово и Българска православна църква.    

 Към 17.01.2020 г. в предоставеното помещение са настанени 14 бездомни лица. 

 
 
 

ИЗВОД 

Основен акцент в социалната политика на Община Габрово през 2019 г.  бе развитието и 

надграждането на предоставяните социални услуги за възрастни и хора с увреждания, 

включително предоставянето на мобилни услуги в домовете. Стартира процеса по изграждане на 

материална база, необходима за разкриването на новите услуги „Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни с невъзможност за 

самообслужване“; създадена бе необходимата организация и подготовка за предоставяне на 

интегрирана здравно-социална услуга „патронажна грижа“. Търсеха се разумни, подходящи и 

целесъобразни решения, които да подобрят качеството и ефективността на социалните услуги, 

за да се постигнат по-добри резултати, които гарантират правата и интересите на хората. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

МЕРКИ  

2017 - 2018 Изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в базите на ДКЦ 

1 и 2 и подобряване на материално-техническата база /Фонд „Енергийна ефективност 

и възобновяеми източници“/ 

След изготвени обследвания за енергийна ефективност и инвестиционни проекти за двете 

бази на „ДКЦ І Габрово“ ЕООД, в началото на 2016 г. беше подадено заявление за 

финансиране по Инвестиционната програма за климата към Национален Доверителен 

екофонд. През декември 2016 г. беше получена покана за представяне на необходимите 

документи и подготовка за сключване на договор за финансиране.  

С решение № 205 от 9 ноември 2017 г. Общински съвет – Габрово подкрепи проектните 

предложения на „ДКЦ І Габрово” ЕООД пред НДЕФ. Общинските съветници дадоха 

съгласието си при получено одобрение от НДЕФ, здравното заведение да сключи 

договори за финансиране. Общата стойност на проектите е, както следва: Проект № 364 - 

Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ І 

Габрово” ЕООД – обект първа база - 1 319 324,21 лв. с ДДС; Проект № 362 - Ремонт, 

модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ І Габрово” 
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ЕООД – обект втора база - 982 043,12 лв. с ДДС. Основната им цел е да се осигури общинска 

здравна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност и комфорт за 

пациентите.  

През 2017 г. започнa, а през 2019 г. завърши проекта за ремонт, модернизация и 

внедряване на енергоспестяващи мерки в ДКЦ 1 Габрово ЕООД. 25% от финансирането 

бяха осигурени чрез Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ). 

2016 - 2017 Използване на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за подготовка и 

изпълнение на проекти за повишаване на квалификацията на кадрите, подобряване на 

условията на труд, провеждане на информационни кампании сред населението и др. 

(съвместно с ДКЦ ЕООД, Регионален хоспис ЕООД, МБАЛ „Тота Венкова“ и др.) 

През декември, 2016 г., съвместно с РЗИ – Габрово, се проведе обучение на медицинските 

специалисти на тема „Профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания“. 

Съвместно с регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по 

здравни грижи беше проведено обучение на медицинските специалисти, работещи в 

училищното и детското здравеопазване. През юли 2017 г., съвместно с Фондация „Адра“, 

беше проведена кампания „Зелена линейка“. Бяха извършени безплатни скринингови 

изследвания на: костна плътност, ЕКГ, еластичност на кръвоносните съдове, кръвна захар, 

дихателен обем и др. Община Габрово, съвместно с РЗИ, участва в дейности, свързани с 

реализиране на „Областна програма за намаляване на въздействието на радон върху 

здравето на населението 2013 – 2017 г.“ 

2016 - 2017 Реализиране на инициативата „I Help“, подкрепена от Община Габрово 

Договорът за сътрудничество и съвместна дейност между Община Габрово и „Айхелп 

България” ООД бeше подписан на 01.10.2015 г. Приложението е активно и достъпно за 

реално ползване от жителите в община Габрово. Дейностите по проекта „iHELP“ 

продължиха през цялата 2017 г. Към декември 2017 г. имаше регистрирани 777 iHELP 

потребители и спешни контакти, присъединили се в мрежата за взаимопомощ в Габрово, 

2 520 SOS ТЕСТ аларми активирани в града, 740 iHELP обучени хора на територията на 

общината и наличие на 1 брой дефибрилатори. 

През август 2018 г. Екипът на iHELP проведе няколко информационни и обучителни 

демонстрации на приложението iHELP пред габровци. Всеки от участниците имаше 

възможност да научи основните процедури при реанимация. Към момента на обучението, 

в Габрово броят на iHELP потребители и спешни контакти, присъединили се в мрежата за 

взаимопомощ, бяха 947 и над 740 обучени жители за оказване на първа помощ. Мрежата 

на iHELP за България наближава 3 000 потребители. 

2016 - 2017 Подкрепа за лицата, нуждаещи се от качествени палиативни грижи в Регионален хоспис 

ЕООД – Габрово 
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През 2016 г. бяха предоставени средства в размер на 105 000 лв. за финансова подкрепа 

на пациенти, ползващи услугите на Регионален хоспис ЕООД – Габрово, стационар гр. 

Дряново. С финансовата подкрепа на Община Габрово, услугите на Регионалния хоспис 

ползваха 158 лица в тежко здравословно състояние, като общия брой на преминалите 

пациенти е 247 лица. През 2017 г. бяха осигурени финансови средства в размер на 100 000 

лв. за подкрепа на пациенти, които ползваха услугите на Регионалния хоспис. С 

финансовата подкрепа на Община Габрово, услугите на Регионалния хоспис бяха ползвани 

от 116 лица в тежко здравословно състояние. През годината общият брой на преминалите 

пациенти е 280 лица.  

През 2018 г. бяха предоставени средства в размер на 80 000 лв. за финансова подкрепа на 

пациенти, ползващи услугите на Регионален хоспис ЕООД – Габрово, стационар гр. 

Дряново, които впоследствие бяха увеличени до 113 377 лв. С финансовата подкрепа на 

Община Габрово услугите на Регионалния хоспис са ползвани от 34 лица в тежко 

здравословно състояние. Проведени са общо  4 012 леглодни, като  средният престой е 

118 дни. 

През 2019 г. средствата за финансова подкрепа на пациенти ползващи услугите на 

Регионален хоспис ЕООД – Габрово, стационар гр. Дряново,  бяха в размер на 100 000 лв, 

от които са изразходени 74 927,88 лв.  С финансовата подкрепа на Община Габрово 

услугите на Регионален хоспис са ползвани от 28 лица в тежко здравословно състояние, с 

пролежани 2 504 леглодни. Пациентите, ползвали услугите на Регионален хоспис ЕООД – 

Габрово, стационар гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Габрово, са 28% от 

всички потребители, ползвали услугите на лечебното заведение през годината. 

2016 - 2019 Предоставяне на финансова подкрепа за семейства и двойки с репродуктивни проблеми 

С Решение на Общинския съвет, в края на 2012 г. беше приет Правилник за финансово 

подпомагане на двойките и лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми. За времето от 2013 г. до 2016 г. бюджетът на програмата се увеличи двойно - 

от 15 000 лв. до 30 000 лв. За този период, подкрепа от Община Габрово получиха общо 99 

двойки. 

През 2016 г. Община Габрово предостави средства в размер на 35 000 лв за финансово 

подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми, които живеят на семейни 

начала, на територията на община Габрово. Общият брой на двойките, кандидатствали за 

оказване на подкрепа беше 30, от тях одобрени за финансиране бяха 25. Родиха се осем 

бебета в подкрепените двойки. През 2017 г. Община Габрово предостави средства в 

размер на 30 000 лв. за финансово подпомагане на двойки и лица с репродуктивни 

проблеми. Общият брой кандидатствалите беше 19, като всички те бяха одобрени за 

финансиране. През отчетния период се родиха пет бебета, а две жени са бременни. 

През 2018 г. Община Габрово финансово подпомогна двойки и лица с репродуктивни 

проблеми, като средствата бяха в размер на 30 000 лв. Общият брой на двойките, 

кандидатствали за оказване на подкрепа беше 22, от тях разгледани и одобрени за 

финансиране бяха 21 двойки. През  годината  бяха родени пет бебета. 
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През 2019 година Община Габрово предостави средства в размер на 30 000 лв за 

финансово подпомагане на двойки и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Габрово. Общият брой на двойките, кандидатствали 

за оказване на подкрепа е 23, от тях разгледани и одобрени за финансиране са 22 двойки. 

През  годината  родените  бебета са четири. 

2016 - 2019 Провеждане на здравни кампании и инициативи съвместно с други институции и НПО 

През 2016 г. Община Габрово предостави средства в размер на 1 000 лв. за реализирането 

на шеста фаза на програма „Здрави деца в здрави семейства”. През април 2016 г. 

съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза“, беше проведена информационна 

кампания за остеопорозата, както и скринингово измерване на костната плътност при 

лица над 60 годишна възраст. През 2017 г. Община Габрово продължи съвместната си 

работа с РЗИ по Областната програма за намаляване на въздействието на радон върху 

здравето на населението. През м. юли същата година съвместно с Фондация „Адра“ беше 

проведена кампанията „Зелена линейка“. През м. ноември Община Габрово заедно с 

местното представителство на Ротари Клуб организираха работно ателие „Постурални 

нарушения, гръбначни изкривявания, образование, възпитание“. 

През юни 2018 г., съвместно с „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“ беше 

проведен информационен семинар „Кажи не на страха, попитай ревматолог“, 

предназначен за граждани и пациенти. Предоставена е информация за диагностика, 

възможности за лечение на ревматични заболявания и рехабилитация на пациенти. През 

м. септември фондация „Една от осем“ организира безплатни ехографски профилактични 

прегледи за рак на гърдата за жени, които не са били диагностицирани с рак на гърдата и 

са на възраст от 20 до 65 години. 

На 26.03.2019г. съвместно с Дружество на диабетиците „Рачо Ковача“ гр.Габрово и фирма 

„Ливеда Мед 2000“ бе проведено безплатно тестуване за кръвна захар на всички желаещи 

служители на Общината. Под надслов „Заедно срещу диабета“ на 25 септември 2019г., по 

повод Световния  ден за борба с диабета, в мобилна лаборатория се извърши безплатно 

измерване на кръвна захар, холестерол и кръвно налягане на всички желаещи граждани.  

2016 - 2019 Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в училище 

През 2016 г. медицинските кабинети бяха оборудвани с дидактични материали за 

здравно-образователна дейност. През 2017 г. продължи активното промотиране на 

здравословния начин на живот. Медицинските специалисти осъществяваха контрол и 

наблюдение върху дейността на кухните и бюфетите в училищата и детските градини. 

През 2018 г. продължи активната работа за възпитаване принципите на здравословния 

начин на живот сред младите. Провеждани бяха ежемесечни беседи. Осъществяван беше 

контрол от страна на медицинските специалисти върху дейността на кухните и бюфетите 

в училищата и детските градини в града. 
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И през 2019 г. продължи активната работа по промоция здравословния начин на живот 

чрез провеждане на ежемесечни беседи. Осъществява се контрол от страна на 

медицинските специалисти върху дейността на кухните и бюфетите в училищата и 

детските градини на територията на община Габрово. 

2016 - 2019 Подкрепа за реализиране на програма СИНДИ 

През 2016 г. Община Габрово предостави средства в размер на 1 000 лв. за реализирането 

на шеста фаза на програма „Здрави деца в здрави семейства” – детска компонента на 

Общинската програма за борба с неинфекциозни заболявания „СИНДИ”. През 2017 г. не е 

търсена финансова подкрепа от Община Габрово по програма СИНДИ. 

2016 - 2019 Гарантиране на качествени здравни услуги в детските ясли чрез подобряване на 

физическите условия и повишаване на квалификацията на кадрите 

През 2016 г. се проведоха 20 колегиума на здравно-образователни и педагогически теми 

в габровските детски ясли. Провеждаха се ежеседмични работни срещи - медицински 

сестри, педагог и директор. През 2017 г. в детска ясла „Първи юни“ бяха извършени 

строително-ремонтни дейности, които обновиха състоянието на материалната база. 

През 2018 г. в детска ясла „Славейче“ беше инсталирана система за пожароизвестяване. 

Медицинските специалисти от детска ясла „Първи юни“ преминаха през обучение, 

организирано от ЦСРИДАС „Келер“ - Габрово на тема „Интердисциплинарна лаборатория 

„Детето, образователната среда и социалните връзки“, проведено през м. март. 

Медицинските специалисти от трите детски ясли преминаха обучение, организирано от 

РК БАПЗ - Габрово на тема:  „Айсберг на конфликтите“. В трите детски ясли на територията 

на община Габрово се провеждат здравно-образователни колегиуми по утвърден график, 

с цел поддържане квалификацията на медицинските специалисти. 

През 2019 г. и в трите детски ясли на територията на община Габрово се провеждат 

здравно - образователни ежемесечни колегиуми по утвърден график, с цел поддържане 

квалификацията на медицинските специалисти. Служители от детските ясли са участвали 

в организираното от КНСБ обучение на тема: „Фирмени политики за поведение в 

социалните мрежи“. 

2016 - 2019 Поетапно модернизиране на материално-техническата база в детските ясли с 

помощта на собствен и външно-привлечен ресурс – оборудване и обзавеждане, 

въвеждане на енергийно-ефективни мерки и др. 

През 2016 г. беше извършена изолация на подпокривно пространство и сутерен, 

изградено беше котелно помещение за газ в ДЯ „Зора“. Продължи да функционира 

Детската млечна кухня, където беше приготвяна разнообразна и здравословна храна, 

съобразена с възрастта на децата. 266 деца ползваха услугата, разпределена за раздаване 

в 8 пункта. Закупен беше нов автомобил за транспортиране на храната до потребителите. 

През 2017 г. в ДЯ „Славейче“ беше извършен плануван ремонт, свързан с газифициране 
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на сградата. Извършени бяха строително-ремонтни дейности за обновяване сътоянието 

на материалната база. В ДЯ „Зора“ бяха извършени следните подобрения: подмяна на 

покривите на пясъчниците, залепване на ударопоглъщаща настилка - 20 кв. метра. 

Услугите на Детската млечна кухня се ползваха от 290 деца. Храната беше раздавана в 8 

пункта, като всеки ден беше приготвяно разнообразно и здравословно меню, съобразено 

с възрастта на децата.  

През 2018 г. в ДЯ „Славейче“ беше извършен плануван ремонт, свързан с подмяна на 

покривното покритие с нови термо панели. В ДЯ „Първи юни“ през м. август беше 

извършена подмяна на пътната настилка пред административната част на сградата. 

Детската млечна кухня продължи да функционира през цялата година. Услугите й бяха 

ползвани от 320 деца. Храната беше разпределена за раздаване в 8 пункта из града за 

удобство на ползвателите. Ежедневно беше приготвяна разнообразна и здравословна 

храна, съобразена с възрастта на децата. 

През 2019 г. в ДЯ „Зора“ е  обновено пространството за игра във всяка група с нова, 

отговаряща на съвременните изисквания материална база. В Детска млечна кухня са 

извършени основен ремонт на асансьорите, с които се транспортира храната, за да бъдат 

безопасни и удобни за използване, както и основен ремонт на помещенията за разливане 

и раздаване на храната от Млечна кухня. Частично е освежена топлата кухня. 

2016 - 2019 Изграждане на съвременни дворни пространства в детските ясли 

През 2016 г. беше изпълнен обект „Благоустрояване на дворните площи на детска ясла 

„Славейче ”, Габрово, финансиран от общинския бюджет и МТСП по Мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България 2016“. През 

2017 г. беше доставено допълнително и монтирано комбинирано детско съоръжение за 

една от площадките в детска ясла „Славейче”. 

Във всички детски ясли на територията на община Габрово има създадени условия за 

интеграция на деца от различни етноси и затруднение в развитието. В ДЯ „Зора“ има 

специално създадена зала за психомоторика. Поддържат се дворните пространства,  

цветните кътове и терасите. В ДЯ „Първи юни“ са засадени, осигурени от ОП 

„Озеляняване“, храсти, растителност и дървета, както и 200 луковици на лалета. 

2016 - 2019 Продължаване на действията за създаване на условия за въвеждане на интегрирано 

обучение от най-ранна възраст във всички детски ясли и ОДЗ 

През 2016 г. започна подготовката за извършване на обучение и възпитание на децата по 

метода Монтесори в ДГ „Мечо Пух“. През учебната 2017/18 г. в ДГ „Мечо Пух“ за първи 

път се използва новия метод в две групи – първа и втора, където са тригодишните и 

четиригодишните. Заведението послужи като база за споделяне на опит, знания и добри 

практики за метода Монтесори с останалите детски градини. 

През 2018 г. Община Габрово продължи да работи за създаване на условия за въвеждане 

на интегрирано обучение от най-ранна възраст във всички детски ясли. В тях е осигурена 
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подходяща среда за интеграция на деца от различни етноси и/или със затруднение в 

развитието си. 

2016 - 2019 Повишаване квалификацията на здравния персонал 

През 2016 г. съвместно с регионалната колегия на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи - Габрово беше проведено обучение на 

медицинските специалисти, които работят в сферата на училищното и детско 

здравеопазване. През октомври 2017 г. Община Габрово изпълни проект „Споделяне на 

опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“ по Фонда за двустранни 

отношения на програмно ниво на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

През юни 2018 г.  медицински специалисти,  предоставящи здравни грижи на деца и 

ученици в детски ясли, детски градини, училища и гимназии на територията на община 

Габрово, участваха в обучение на тема „Айсберг на конфликтите“, организирано от БАПЗГ. 

Основна цел на обучението беше изграждането на умения за управление на конфликтите. 

През м. декември РЗИ организира обучение на медицински и немедицински специалисти 

от детски и учебни заведения по Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести по основните фактори на риска като нездравословно хранене, 

тютюнопушене, употреба и злоупотреба с алкохол, както и ниска двигателна активност. 

През юни 2019 г.  медицински специалисти,  предоставящи здравни грижи на деца и 

ученици в детски ясли, детски градини, училища и гимназии на територията на община 

Габрово участваха в обучение на тема „Трудово - правни отношения в здравеопазването“, 

организирано от БАПЗГ.  

 

2017 - 2019 През 2019 г. с активното партньорство на МБАЛ „Тота Венкова“, граждани и 

институции, с помощта на Министерство на здравеопазването и с подкрепата на 

Община Габрово бе реализирана кампания за набиране на средства за реновиране и 

обзавеждане на отделението по Нервни болести. Предстои подобна инициатива да 

бъде реализирана и за отделението по Акушерство и гинекология. 

ИЗВОД 

През 2019 г. Община Габрово продължи да подкрепя дейности и инициативи, които предлагаха 

достъпни и качествени медико - социални услуги за всички нуждаещи се граждани. 
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СПОРТ  

МЕРКИ  

2016 Създаване на Консултативен съвет по спорта към кмета на община Габрово с оглед 

устойчиво развитие на спорта и подобряване комуникацията и координацията между 

общинска администрация, спортни клубове, деятели и спомоществователи на спорта 

и др. 

През юли 2016 г. беше създаден Консултативен съвет по въпросите за спорта, след 

проведена среща с представители на 34 спортни клуба. Изготвен беше правилник, приет 

с мнозинство и утвърден със заповед на кмета на община Габрово. На проведената втора 

среща, през ноември 2016 г., беше избран председател на съвета и заместник–

председател. През 2017 г. Консултативният съвет по спорт проведе едно заседание - на 

07.04.2017 г., на което бяха дискутирани различни спортни теми. През 2018 г. и 2019 г. 

Консултативният съвет по спорт не е заседавал. 

2016 Изготвяне на местна нормативна база за развитие на спорта, определяща правилата 

за ползване на общинска спортна база, предоставяне на финансова подкрепа на спортни 

клубове и др. 

През 2016 г. беше подготвен проект на Наредба за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в община Габрово. През 2017 г. проектът 

на Наредбата беше предложен за гласуване от Общински съвет – Габрово и приет на първо 

четене с Решение № 209/30.11.2017 г.  

С Решение № 19 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Габрово беше приета Наредбата за 

условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община 

Габрово. 

2016 Разработване на актуален анализ на състоянието на спортната инфраструктура на 

територията на Габрово и изготвяне на „пътна карта“ за реализиране на спортна 

инвестиционна програма, която предлага мерки за модернизиране на съществуващата 

инфраструктура и такива, свързани с изграждане на нови спортни обекти и съоръжения 

През 2016 г. на заседание  на Консултативния съвет по въпросите на спорта, 

представителите на спортните клубове предложиха да бъде създадена работна група, 

която да изготви „Стратегия за развитието на спорта“. Елемент от тази стратегия ще бъде 

актуален анализ на състоянието на спортната инфраструктура на територията на Габрово 

и изготвяне на „пътна карта“ за реализиране на спортна инвестиционна програма, която 

да предлага мерки за модернизиране на съществуващата инфраструктура и такива, 

свързани с изграждане на нови спортни обекти и съоръжения. 

Предвид проведено единствено заседание на Консултативния съвет по въпросите на 

спорта, предложението за изготвяне на Стратегия и разработване на „пътна карта“ не 
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беше дискутирано. Предстои неговото обсъждане в следващите заседания на 

Консултативния съвет. 

2018 - 2019 Модернизиране на условията за спорт в спортна зала „Орловец“ чрез изпълнение на 

проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

През 2016 г. бе изготвено обследване за енергийна ефективност на Спортна зала 

„Орловец”, в което е предложен пакет от енерго-спестяващи мерки (ЕСМ), реализирането 

на които ще доведе до намаляване на енргопотреблението и разходите за него и ще се 

подобри качеството на въздуха в Залата и комфорта на пребиваване в нея. 

Предложени са ЕСМ по сградната обвивка, включващи подмяна на дограмата, 

топлоизолиране на външните стени, покрива и граничещите с външен въздух подове. 

Освен това по сградните инсталации е необходимо да се извърши подмяна на 

осветителната инсталация, включваща осветителите на общите части със светодиодни и 

автоматизирано управление на нивата на осветление на игралното поле. Друга 

предложена ЕСМ е свързана с реконструкция на климатичната и вентилационна 

инсталации на сградата, чрез нови технологични решения. Предложена е и подмяна на 

абонатната станция и възможност за преминаване на битовото - горещо водоснабдяване 

(БГВ) през зимния период към подгряване от топлофикационната мрежа. Към момента 

всички основни съоръжения за вентилация и отопление се управляват ръчно, а 

охладителната система на практика е неизползваема, за целта е предвидена ЕСМ, сързана 

с внедряване на система за сградна автоматизация. Обследвани са възможносттите за 

използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Предвид архитектурната 

специфика на сградата, няма възможност за оползотворяване на слънчевата енергия като 

възобновяем източник. Единствено могат да бъдат приложени високоефективни 

термопомпени инсталации за топлинна обработка на постъпващия във вентилационните 

системи пресен въздух. В момента на обследването, по скалата за класовете на 

енергопотребление, сградата има енергийна характеристика, отговаряща на много нисък 

клас G. Пакетът от описаните ЕСМ, предложени за изпълнение, ще доведе до икономия 

на енергия /равняваща се на 1 379 244 KWh/год/ и енергийната характеристика на 

сградата ще стане съответстваща на енергиен клас В.  

Индикативната нвестиция в пакета мерки според енергийния одит, възлиза на 1 618 613 

лв (без ДДС). Екологичният ефект от предложения пакет ЕСМ е намаляване на емисиите 

на парникови газове в околната среда, най-съществен дял от които се пада на въглеродния 

диоксид СО2 /спестени ще бъдат 635,4 t/г./. 

 

2016 - 2019 Изграждане на спортни площадки, съоръжения за фитнес на открито, спортни игрища 

в различни зони и квартали на града, както и в дворове на училища със свободен достъп 

за всички 
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През 2016 г. бяха изградени една детска и спортна площадка в кв. Русевци и два нови 

детски къта в кв. Стефановци и кв. Войново. След участие в Националната кампания „За 

чиста околна среда – 2016г.”, през 2016 г. бяха спечелени и изпълнени 4 проекта: спортна 

площадка и кът за отдих на ул. „Радост“; зона за спорт в междублоков терен на  ул. 

„Видима“; спортна площадка и кът за отдих в село Стоевци и детска площадка и кът за 

отдих в село Баланите. 

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2018 г. беше извършена реконструкция 

на открита спортна площадка с изкуствена трева в СК „Хр. Ботев“. Изпълнени са следните 

дейности: ремонт на компрометиран участък на асфалтовата основа; демонтаж на старата 

настилка от изкуствена трева; монтаж на нова настилка от изкуствена трева; ремонт и 

укрепване на съществуващата ограда; монтаж на нова оградна телена мрежа с PVC 

покритие и надстройка с предпазна мрежа; поставяне на алуминиеви врати за мини 

футбол; изграждане на цялостно осветление на игралното поле. 

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2018 г. бяха изградени детска и спортна 

площадка в кв. Бичкиня и реконструкция на спортно игрище на ул. „Видима“. 

Бяха спечелени и изпълнени два проекта, финансирани от кампанията „За чиста околна 

среда“ на ПУДООС: „Подобряване на детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“, кв. 

„Трендафил ІІ“ и „Обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих в кв. „Нова 

махала“. 

2016 - 2019 Подобряване на условията за спорт в училищните бази и тези на детските градини 

През 2017 г. бяха благоустроени дворните площи в две детски градини „Мечо Пух“ и 

„Дъга“. Ремонтирана беше цялата ограда на ДГ „Мечо Пух“. В ДГ „Дъга“ бяха извършени 

дейности по отводняване, изграждане на нови подпорни стени и ремонт на цялата ограда. 

Дворовете на двете заведения бяха обзаведени с нови детски съоръжения и с нова 

паркова мебел. През 2018 г. в ДГ „Ран Босилек“ приключи реновирането на детските 

площадки по одобрения проект на ПУДООС от НК „За чиста околна среда“ 2018 на тема: 

„Да се учим и играем на открито“. С предоставените средства бяха изградени 3 броя еко 

къщи на знанието /тип беседка/, бяха монтирани по един брой комбинирано съоръжение 

за катерене и баланс и детска въртележка.  

През декември 2019 г. Община Габрово подаде за оценка проектно предложение по 

мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“ 

за благоустрояване на дворните площи в детска градина „Младост“. Планираният общ 

бюджет за обекта е 329 877 лв, от тях собственият принос е 209 901 лв. Срокът за 

изпълнение е в рамките на 2020 г. С предвидените строително-монтажни работи ще се 

обособят пет тематични площадки за игра, люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, 

пазене на равновесие, катерене, общуване, учене, игри със сюжети и роли. За всяка 

площадка е включено обзавеждане със съответните съоръжения, настилки, необходима 

площ на падане, паркова мебел. Прилежащите пространства ще бъдат облагородени.  

През 2019 г. е реновирано дворното пространство в ДГ „Явор“ с цел възстановяване 

на  оптималната среда на използване на обекта и адаптиране за съвременните нужди на 
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детската градина. Детските площадки на ДГ „Явор“ са приведени в съответствие с Наредба 

№1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за 

игра. За площадките за игра са предвидени необходимият брой съоръжения и са 

създадени условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, балансиране, 

клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри, общуване, спорт, колективни игри. 

Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват 

играта и достъпа на ползватели с увреждания. Площадките за подвижни игри са с настилка 

от саморазливен каучук. Пешеходните настилки и площите за обучение на безопасност на 

движението са с бетонови плочи. Изградена е система от нови градински осветителни тела 

и видеонаблюдение. Предвидено е ново парково обзавеждане - беседка и пергола, в 

близост до и на площадките за градински групи. 

2016 - 2019 Финансова и организационна подкрепа на спортни инициативи на местни клубове 

През 2019 г. бяха подпомогнати финансово спортните клубове и организации на 

територията на Общината с размер 245 000 лв, от които 155 000 лв за спортните клубове; 

30 000 лв за детско-юношески футбол и еднократна целева субсидия в размер на 60 000 

лв за футболен клуб „Янтра Габрово“ - мъже.  

Осигурени бяха и 55 000 лв за подпомагане и провеждане на спортен календар за 2019 г. 

Със средствата бяха организирани и проведени спортни инициативи и мероприятия по 

различни видове спорт. 

През 2019 г. за изпълнение на спортни проекти, на основание ПМС 129, бяха получени и 

разпределени финансови средства в размер на 14 639 лв за закупуване на спортни уреди 

и съоръжения, за учебно - тренировъчна и спортно - състезателна дейност. 

2016 - 2019 Ефективно използване на възможността за кандидатстване по проекти към ММС и 

други финансиращи програми за изграждане/подобряване на материално-техническата 

база и/или организиране на спортни инициативи 

През декември, 2016 г. Община Габрово кандидатства с проект към Министерството на 

младежта и спорта за въвеждане на енергоспестяващи мерки в зала за хандбал и зала за 

вдигане на тежести в спортен комплекс „Христо Ботев“, който получи одобрение през 2017 

г. През 2016 г. беше подновена специализираната спортна настилка на лекоатлетическата 

писта в сградата на СК „Христо Ботев“.  

През 2018 г. продължи изчакването да се освободи финансов ресурс, за да стартират 

дейностите. В случай, че средствата бъдат отпуснати през 2019 г., е предвидено да бъде 

изградена нова отоплителна инсталация в помещенията, което ще подобри условията за 

тренировъчен процес, ще повиши и задържи интереса към спорта. 

2016 - 2019 Оказване на съдействие на спортните клубове за подготовка и управление на проекти 

През 2016 г и 2017 г. Община Габрово съдейства на спортните клубове, кандидатстващи 

по програми в Министерството на младежта и спорта, като изготви писма за партньорство, 
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предостави материална база и пособия за дейностите по проекти на ТК „Габрово“, ФК 

„Янтра 1919“, СКБ „Узана“ и ХК „Бъки“, ССК за хора с увреждания „Бялата лястовица“, по 

проекти към Програма „Спорт за децата в свободното време“ на СК „Некст“, КК „Янтра-

Исполин“, ХК „Чардафон“ . 

През 2018 и 2019 г. продължи работата с ХК „Бъки“, ХК „Чардафон“, РК „Янтра“, КК „Янтра 

– Исполин“, АК „Орловец 93“ и др. През 2019 г. Община Габрово предостави материална 

база и пособия на спортните клубове, кандидатстващи по програми в ММС. Изготви писма 

за партньорство за дейностите по проекти „Програми“ на спортните клубове. 

2016 - 2019 Провеждане на спортни празници и инициативи, популяризиращи спорта като 

инструмент за здраве и социално приобщаване 

През 2019 година общинската политика в областта на спорта се осъществи от екипите на 

експертите и специалистите в Община Габрово, Спортните клубове, Общински спортни 

имоти и беше насочена към организиране, обезпечаване и провеждане на прояви от 

спортния календар и мероприятия организирани от спортните клубове.  

Община Габрово подобри спортно-материалната база на територията на града, чрез 

поддържане и реновиране на спортните, предназначени за масов спорт.  

Също така ежегодно, чрез второстепенния разпоредител „Общински спортни имоти“ се 

осигурява поддръжката и обновяването на спортната база, която в голяма част се използва 

безвъзмездно от спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност, 

предоставените средства за 2019 г. са в размер на 668 450,00 лв.    

Индивидуални  и колективни игри. 

- футбол -  XXVII Турнир по футбол на малки врати за Купата на Община Габрово в Спортна 

зала „Орловец“; Общински турнир „Малки лъвчета“, Детски футболни турнири по футбол 5, 

футбол 7 и футбол 9; Футболен турнир за децата от Детските градини в гр.Габрово. 

Отбелязани и чествани бяха 100 години габровски футбол; За първа година се проведе и 

детски футболен турнир в памет на Иван Вуцов. 

- колоездене – Държавен шампионат по високопланинско изкачване, купа „Буката, Чанлиев, 

Мано“;  Огранизира се детски турнир „Аз карам с каска“. Проведе се и състезание по 

планинско колоездене XCO Узана. 

- лека атлетика –XII-ти турнир „Н.Вълчанов”; Tурнир в зала “Габровски лъвчета“. 

- баскетбол -  IV Национален Баскетболен Камп с участие на деца във всички възрастови 

групи от цялата страна. Обучителите на кампа бяха национални и международни треньори; 

Успоредно се проведоха и традиционния  турнир за купата на Община Габрово в памет на 

„Христо Донков” и турнир по стрийт баскетбол. Проведе се и турнир за хора с увреждания 

по стрийт баскетбол. 

- ръгби – Турнир по ръгби Р7; Турнир по Р15 в памет на „Д. Контохов“.  
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- хандбал – Община Габрово беше домакин на Национални първенства и Национални купи 

във всички възрастови групи; Проведоха се и различни турнири.-тенис на корт – проведе се 

турнир по тенис на корт в памет на „Йовчо Спасов“. 

- мотокрос – за поредна година Габрово бе домакин на международен детски мотолагер по 

мотокрос; проведе се  състезание по мотокрос в кв. „Ябълка“. 

- зумба фестивал - за четвърта поредна година се организира международен зумба 

фестивал с участие на зумба клубове.  

- джудо – след дългогодишно прекъсване за втора година се проведе и национален джудо 

турнир.             

Проведоха се демонстративни мото - обиколки, включващи мото-събори в приключенски 

парк „Незабравка“ – с. Поповци. 

На стадион „Априлов” се проведе областно състезание между младежките противопожарни 

отряди “Млад огнеборец” от Област Габрово, в което се включиха отбори от общинските и 

държавните училища от Област Габрово. 

С  финансовата подкрепа на Община Габрово, в спортна зала „Орловец“ се проведоха 

турнири по карате Шото-кан за Националните купи. 

По случай Седмица на мобилността Община Габрово за поредна година се организираха 

различни спортни и развлекателни инициативи на пл.  „Възраждане“, като участие взема 

Общинските и Държавните училища от гр. Габрово, както и граждани и гости на града. 

Община Габрово подкрепи инициативата “Comando Challenge 2019”. 

Съвместно със Спортен клуб „Габрово“ бе организиран и национален турнир по стрелба с 

пистолет, които се проведе в обновената спортна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“. 

Организирана бе церемонията „Спортист на годината на Община Габрово за 2019г.“. След 

гласуване на ПК „Младежта и спорта“ и експерти от общинска администрация, церемонията  

бе разделена на две части. Първата бе на 16 декември в Ритуалната зала и бяха отличени 

заслужили спортисти и треньори, а на втората, състояла се на 17 декември в спортна зала 

„Орловец“, бяха наградени всички деца - национални шампиони и участници в Балкански, 

Европейски и Световни първенства. Наградите бяха връчени лично от г-н Христо Стоичков, 

който представи официално своята биографична книга.  

През учебната 2018/2019 г. в състезанията от Ученическите игри се проведоха по традиция 

в различни етапи, като най-масови бяха вътрешно - училищните и общинските.  

В първият етап  от Общинските ученическите игри взеха участие учениците от всички 

общински и държавни училища в 8 вида спорт / волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, лека 

атлетика, тенис на маса, шахмат, бадминтон / в три възрастови групи – V-VІІ клас, VІІІ-Х клас 

и ХІ-ХІІ клас.  

Многобройните участия на габровските спортисти в държавни и международни първенства 

и турнири са един добър атестат за работата на спортно педагогическите кадри в град 

Габрово. 
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2016 - 2019 Популяризиране работата на спортните клубове сред децата и младежите за 

привличането им към здравословен начин на живот 

В началото на всяка учебна година представители на габровските спортни клубове 

посещават детските градини и училищата. Провеждат срещи с родители и деца, 

запознават ги с видовете спорт, които се предлагат в клубовете им, промотират сред деца 

и младежи активния начин на живот, ползите от спорта и възможностите за спортуване 

към клубовете. 

2016 Концесиониране на басейните в ПМГ „Иван Гюзелев“ и СУ „Отец Паисий“ 

През 2016 г. беше издадена заповед за извършване на подготвителни действия за 

откриване на процедура за предоставяне на концесия. След изтичане на срока за 

подготвителни действия, те бяха преустановени, поради изготвянето на схема и акт за 

общинска собственост /АОС/ за басейна в ПМГ. През 2017 г. бяха изготвени схема и АОС 

за самостоятелен обект - басейн в ПМГ„Акад. Иван Гюзелев“, които гарантират автономно 

ползване на съоръжението и учебното заведение. Изискани бяха и получени писмени 

становища от съответните компетентни институции - ВиК, електроразпределение и 

газоподаване за възможността да бъдат отделени самостоятелни партиди и за двата 

обекта.  

Със заповед № 2235/15.11.2018 г. стартираха подготвителните действия за възлагане на 

концесия на посочените обекти - плувните басейни в СУ „Отец Паисий“ и ПМГ „акад. Иван 

Гюзелев“. Действията бяха съобразени с новия Закон за концесиите, в сила от 01.01.2018 

г. и приемането на подзаконовите нормативни актове към него, последният от които беше 

публикуван в края на м. август 2018 г.  Всяко сключване на концесионен договор, където 

максимално коректно да бъдат определени параметрите на бъдещата концесия, преди 

приемането и влизането в сила на подзаконовата нормативна уредба, беше застрашено 

от неспазване на изискванията на Закона за концесиите. 

През 2019 г. се реализираха следните дейности: 

С решение №2/31.01.2019 г. на Общински съвет Габрово, в частта Имоти идентифицирани 

като подходящи за предоставяне на концесия, бе посочен: Плувен басейн, находящ се в СУ 

„Отец Паисий”, заедно с плувен басейн в  ПМГ „Иван Гюзелев“. 

С решение № 186/ 29.08.2019 г. на Общински съвет – Габрово е приет План за действие за 

общинските концесии на Община Габрово за 2019 – 2020 година, включващ проект за 

Концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ 

„Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. 

С решение № 30/ 20.12.2019 г. на Общински съвет – Габрово е одобрено решение на кмета 

на Община Габрово за откриване на процедура за определяне на концесионер на Концесия 

на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ 

заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. 
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С решение № 118/ 31.12.2019 г. на кмета на Община Габрово е открита процедура за 

определяне на концесионер на Концесия на обекти, собственост на Община Габрово: 

„Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик 

Иван Гюзелев“. 

2016 Концесиониране на фитнес и възстановителен център на територията на СЗ "Орловец" 

Поради липса на интерес от инвеститори и през 2019 г. са бяха предприемани действия по 

откриване на процедура за предоставяне на концесия на фитнес и възстановителен 

център към спортната зала. 

2016 - 2017 Концесиониране на стадион Априлов и превръщането му в атрактивна спортна зона 

Със заповед беше назначена работна група относно реализиране на концесия на обекта. 

На база наличната документация и състоянието на обекта, беше констатирано, че се 

налага поправка на кадастралната карта за имота и съставяне на нов АОС, които бяха 

изготвени през октомври, 2016 г. През 2017 г. бяха проведени разговори с потенциални 

инвеститори. 

През 2018/2019 г. не са предприемани действия, поради липсата на интерес от 
потенциални инвеститори при условие, че имат право само да обновят и експлоатират 
съществуващата база.  

2017 - 2018 Изграждане на нов спортен комплекс в кв. Трендафил чрез прилагане на публично-частно 

партньорство 

Сдружение ФК „Габрово“ депозира в Министерството на младежта и спорта през юни 2015 

г. проект за обект „Детски тренировъчен спортен комплекс в кв. Трендафила, УПИ І, кв. 36, 

Габрово“ по реда на Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта 

на спортни обекти и съоръжения (обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.). След разглеждане от 

експертна комисия и преценка за съответствието на проекта с изискванията на Наредбата 

и приложимите нормативни актове, комисията дава положителна оценка на проекта и 

предложение към Министъра на младежта и спорта за финансово подпомагане. 

Министерството на младежта и спорта в свое писмо от края на декември 2015 г. 

информира Община Габрово, че не разполага със свободен финансов ресурс за 

финансиране на спортния обект.  

През 2017 г. бяха проведени срещи в Министерството на младежта и спорта и Комисията 

по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание за намиране на 

възможности за реализиране на проекта. 

2016 - 2017 Концесиониране на терена на недоизградения колодрум за изграждане на нов спортен 

комплекс 

През 2016 г. след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията, 

бяха предприети действия по промяна на устройствения план във връзка с обособяване 
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на имота – предмет на концесията. През 2017 г., в резултат от направените 

прединвестиционни проучвания и изясняване параметрите на имота, беше установено, че 

няма заявени инвестиционни намерения. Това наложи преустановяване на 

подготвителните действия за предоставяне на концесия, съгласно заповед № 

1488/18.08.2017 г.  

През 2018/2019 г. не са предприемани действия, свързани с възлагане на концесия на 

обекта. 

ИЗВОД 

През 2019 г. Община Габрово продължи да насърчава развитието на спорта в града. Бяха 

организирани и подпомогнати редица спортни събития, насочени към всички възрастови групи. 

Работихме в диалог със спортните клубове и училищата. 
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КУЛТУРА  

МЕРКИ 

 

През 2019 година основните принципи на общинската културна политика  бяха: 

 Стимулиране на гражданските и частни инициативи в сектор Култура 

 Редовен диалог и партньорство при работата на общинската администрация с 

НПО от сектор Култура и частни културни организации от региона, страната и 

чужбина 

 Създаване на разнообразен съвременен културен продукт 

 Развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката 

„Габрово“  

Инвестиран беше значителен ресурс в реализирането на стойностни културни 

инициативи като продължение на политиката на Община Габрово, разглеждаща 

културата като ключов фактор за икономическо развитие.  

Община Габрово утвърди присъствието си в мрежата Творчески градове на ЮНЕСКО в 

областта на занаятите и фолклорните изкуства. Бяха реализирани редица събития, 

посветени на членството в мрежата от местни културни институти и творчески 

организации. Представители на Община Габрово участваха в работни срещи на 

организацията, осъществени са нови контакти и набелязани дейности в партньорство с 

други творчески градове. През 2019 г. след конкурсна процедура беше избрано лого на 

Габрово като Творчески град на ЮНЕСКО. 

Продължена беше политиката за подкрепа и насърчаване на създаването на стойностни 

културни продукти, децентрализация на културния живот, привличане на нови публики, 

чрез предоставяне на финансов ресурс по Програма Култура. Спазвани бяха принципите 

на прозрачност, конкурентност и обективност. 

Чрез интегриран подход при планирането и организирането на културния календар беше 

постигната наситена и разнообразна събитийност. Акценти продължиха да бъдат 

традиционните фестивали, свързани с основната характеристика на Габрово като град на 

хумора. Търсени бяха нови, атрактивни и провокативни елементи в темите, 

съдържанието, формата и участниците. С подкрепата на Община Габрово бяха 

реализирани гостувания на световно известни изпълнители. 

Продължи диалогът и търсенето на широк обществен дебат по въпросите на културната 

политика на Общината с културни и образователни институти, неправителствени 

организации, творчески съюзи, индивидуални творци и др. заинтересовани страни. 

Работеше се в тясно сътрудничество с общинските, регионални и държавни културни 

институти за обвързване на туристическия продукт с културни атракции, които го 

осмислят като същност, предизвикват участие, стимулират творчество, провокират нови 

идеи. 
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КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

МЕРКИ 
Продължаване на процесите за модернизиране и обновяване на физическата среда 

на културните обекти и комплекси – РЕМО „Етър, МАИР Боженци, Регионален 

исторически музей – Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата» и др. /собствен и 

външен финансов ресурс/ 

2018 - 2019 Поетапна реализация на комплексен проект за обновяване на Музей Дом на хумора 

и сатирата и възстановяване на вариететния театър в Габрово /енергийна 

ефективност, вътрешно преустройство, благоустрояване на външното 

прилежащо пространство, използване на иновативни технически и IT решения за 

осъвременяване и обогатяване преживяванията на туристите и посетителите и 

др./ОП „Региони в растеж“, собствен и/или държавен бюджет, финансов 

инженеринг/ 

Обектът е включен в резервния списък на Инвестиционната програма за реализация 

на приоритетни проекти от ИПГВР на гр. Габрово по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 

2020 г. съгласно сключено през 2016 г. споразумение с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. През 2019 г. ще бъде извършена 

актуализация на Инвестиционната програма и в случай на освободен финансов ресурс 

от общия размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) след сключване на 

договори за БФП за основните проекти или при увеличаване на общия размер на БФП 

с наличните средства, могат да бъдат финансирани проекти от резервния списък. 

2016 - 2018 Подготовка и реализиране на интегриран проект за развитие на туристическата и 

културна инфраструктура на Габрово /крепостта Градище и ЕМО Етър - 

финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и финансов инженеринг/ 

В резултат на предприетите действия през 2015 г., със заповед № РД-9Р-18 от 17 юни 

2016 г. на Министъра на културата (ДВ. бр. 61/05.08.2016 г.) беше променен статутът 

в частта граници и режими за опазване на недвижимата културна ценност 

„Късноантична и ранновизантийска крепост“, разположена в м. Градище. През 2017 

г. Община Габрово финансира първите от четвърт век археологически проучвания и 

научно обследване на непроучвана част от обекта. Разкопките бяха организирани от 

Регионален исторически музей – Габрово, с научни ръководители доц. Росина 

Костова и проф. д.и.н Казимир Попконстантинов от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Предприети бяха нови действия за промяна на статута на недвижимата културна 

ценност от местно в национално значение. 

Във връзка с подготовката на интегриран проект за развитие на туристическата и 

културна инфраструктура на Габрово по отношение на крепостта Градище, през м. 

септември – октомври 2018 г. бeше осъществен вторият сезон на археологическите 

проучвания на терена, финансирани от Община Габрово.  
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2017 Подготовка и организиране на международен идеен конкурс за изграждане на 

Център за съвременно изкуство 

Водещ приоритет в Стратегията за развитие на културата в община Габрово (2014 – 

2024) е развитието на Габрово в сектор визуални изкуства, свързан с превръщането 

на града в център на съвременното изкуство и обособяването му като привлекателна 

дестинация за артисти и публики от целия Балкански регион. Привличането на млади 

автори и публики налага стимулиране на иновативните практики в сектора. Добрият 

културен мениджмънт в сектора, представянето на качествено културно съдържание 

на световно равнище, осъществяването на международен обмен на артисти и 

добрата комуникация на събитията са гаранция за успех в тази сфера. Ключов 

инструмент в реализирането на поставената цел е създаване на Център за модерно 

изкуство, който ще има амбицията да бъде сред най-значимите национални проекти 

в областта на съвременното изкуство. Центърът ще носи името на световноизвестните 

артисти Кристо и Жан-Клод и ще бъде мултифункционално галерийно пространство, 

с постоянна експозиция с творби на авторите. Създаването на Центъра предполага 

освен сериозен финансов ресурс, създаване на основен фонд, представящ 

творчеството на световноизвестните авангардисти. Действия в тази посока са 

предприети от Община Габрово, която съхранява 50 бр. автентични постери от 

осъществени проекти на Кристо и съпругата му Жан-Клод, предоставени на Община 

Габрово от Стефан Явашев, Анани Явашев и Христо Явашев. 

В културната програма на Габрово през 2017, 2018 и 2019 г. са предвидени или вече 

реализирани и различни инициативи, които постепенно изграждат облика му на 

модерна културна столица. Такава например е поредицата „Фамилиите“, която 

представя творчеството на известни творчески фамилии. Изложбите „Кристо и Жан -

Клод. Проекти“ и „Роден в Габрово“, включваща експониране на постерите, 

документална изложба, представяща живота на Явашеви в Габрово и поредица 

съпътстващи събития (филми, дискусии, лекции, детски образователни ателиета и 

др.), които надграждат основната идея и поставят началото на музейна експозиция. 

 

2016 - 2019 

 

Разработване и реализиране на поетапно изграждане на художествено осветление 

по фасадите на сградите и зелените зони и паркове, като по този начин се цели 

превръщане на градската среда в атракция. 

Подменена беше коледната украса на фасадата на общината. Разширяването на зоните 

с коледна украса ще продължи  през 2020 година с търене на ефектни светлинни 

решения.  

Направен е анализ на наличния сграден фонд, подходящ за културно съдържание и е 

изготвена „пътна карта“ за осмисляне и устойчиво управление на наличната 

собственост. 
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР И ПРОГРАМА 

 През 2019 година продължихме да обогатяваме и разнообразяваме утвърдени културни 

формати като Международен фестивал на хумора и сатирата, Международно биенале на 

хумора и сатирата в изкуствата, Международния фестивал "Дни на камерната музика", 

Международния панаир на народните занаяти в РЕМО„Етър“ и др. 

Основен принцип при реализирането на Културния календар през 2019 г. беше постигането на 

качество и иновативност при утвърдените културни формати и създаване на условия за 

представяне на високостойностни събития и творци, които да провокират не само местен 

интерес, а да привличат публика от областта, региона, страната и чужбина.  

2016 - 2019 Качество и иновативност на събитията 

Продължава развитието и утвърждаването на Международния фестивал на илюзионното 

изкуство „Магична среща Златна котка”, който се организира от сдружение „Куик Хендс 

Проджект“ и Община Габрово. Събитието се превърна в емблематично не само за града, а и за 

страната и утвърди Габрово като Балканска столица на магията. Фестивалът се радва на 

международно признание и авторитет, свидетелство за което е доверието и отзивчивостта за 

участие на световноизвестни артисти не само от Балканските страни, но и от Япония, САЩ и др. 

Успешно бе осъществено поредното издание на Международния фестивал на хумора и 

сатирата с традиционния Габровски карнавал и съпътстващите го: Биг бенд парад, Национален 

карнавал-ревю и конкурс за красота на живи котки, Национален детски фестивал 

„Смехоранчета”, Детски мини карнавал, ателие за артистичен грим, открита сцена на пл. 

„Възраждане“ и пиротехнически спектакъл. За нарастващия интерес към събитието и 

възможностите за развитие на фестивален туризъм, говори ръстът на туристите, посетили града 

в деня на Карнавала.  

Фестивалът на хумора беше широко отразен от национални и специализирани медии. 

Получихме отново медийното партньорство на БГ радио, което по време на фестивалната 

седмица имаше ежедневни преки предавания от Габрово. Карнавалният  сайт е  лесно 

разпознаваем и се превърна в основен инструмент за информация и комуникация на Община 

Габрово в осъществяване на културните й политики. За втора поредна година в рамките на 

карнавалното шествие бе организиран конкурс с награден фонд 5000 лева. 9 формации заявиха 

желание за участие. 

Продължи обогатяването на костюмите, инвестира се в направата на светещи костюми за пръв 

път в историята на габровския карнавал. Тяхното присъствие даде нов облик на карнавалното 

шествие в тъмните часове на деня. 

Особен интерес през 2019 година предизвика гостуването на американците от „Банда Луп“, 

които танцуваха в празничната вечер на Карнавала през май на фасадата на Община Габрово. 

Успешно продължи партньорството на Община Габрово с хотели и заведения за хранене, които 

бяха брандирани карнавално и се превърнаха в домакини на мобилни изложби и мини-

информационни центрове. Продължават усилията за развиване на карнавална индустрия, чрез 
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продажба на карнавални артикули и осъвременени габровски сувенири не само по време на 

майсктие празници, а целогодишно на щанда на Туристически информационен център.  

Превръщането на Фестивала на хумора в устойчива културно-туристическа индустрия има 

потенциал, който с целенасочени действия и обединени усилия на общинска администрация, 

културни институции, неправителствен сектор, представители на туристическия бранш и 

бизнеса ще развием в следващите години. За целта в края на 2019 година започна 

разработването на нова комуникационна стратегия за популяризиране и реклама на най-

мащабното събитие в габровския културен календар. 

Габровският карнавал има свое място на сайта на ЕФФЕ, като носител на лейбъл за качество. 

Благодарение на това продължава интересът към Габрово и най-мащабното му културно 

събитие от страна на десетки културни организации от различни европейски държави – най-

често Италия и Англия. Цялата информация, свързана с Карнавала е лесна за достъп за 

фестивалната публика, артисти, артистични организации, ансамбли, оркестри, театри и 

танцови формации, спонсори и частни компании, медии и публични власти на всяко едно ниво. 

Международният фестивал на хумора и сатирата в Габрово попада в  общоевропейския 

събитиен календар   на Европейската фестивална асоциация. 

Мотото на  Карнавал 2019 беше -  «Маски горе!» На 11.11.2.10 година с откриването на 

Карнавалния сезон бе обявено и мотото за 2020 година – „Габрово 2020 – между изтока и 

запада“. Габровската котка оживя с нова визия и започна да пътешества като присъствието й в 

други градове бързо започна да се радва на огромен интерес. 

За трети път Община Габрово организира единственият по рода си „Карвинг фестивал на 

смеха“. Балканското състезание прерасна в световно с гостуването на отбори от Македония, 

Украйна и Сърбия, чиито творчески умения впечатлиха силно всички гости на фестивала. 

Своеобразен акцент беше скулптирането на „захарни цветя“.  

Доразвито беше партньорството с Институт „Конфуций“. 

Допълнителен акцент в програмата на майските празници бе захарната изложба «Моето 

сладко Габрово», реализирана в партньорство с ТЕРА МОЛ и със специалното участие на 

добилата особена популярност с майсторството си в сладкарската сфера габровка – Мария 

Озтюрк. 

В ХVII Международен панаир на традиционните занаяти, организиран от РЕМО „Етър“ през 

2019 година участие взеха 87 изложители, 21 майстори от държави от четири континента 

(Азербайджан, Германия, Иран, Латвия, Литва, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, 

ЮАР) и 4 чуждестранни граждани, живеещи в страната. Сред тях за първи път в историята на 

панаира се включи и представител на българската бесарабска общност в Украйна. За втори път 

бе уредена Арт Зона, в която се представя съвременен поглед върху традиционните занаяти. 

Майсторската надпревара бе по грънчарство. В нея участваха 2 българи и 5 чужденци.  

Панаирът бе посетен от 14 534 души, от които 739 чужденци. Те са с близо три хиляди повече 

от 2018 г.  Във фолклорната програма участваха 260 изпълнители от професионални и 

самодейни ансамбли и клубове. Музеят предостави сцена и на училищата по изкуствата. 

http://www.effe.eu/festival/international-festival-humour-and-satire-arts
http://www.effe.eu/festival/international-festival-humour-and-satire-arts


 
 
 
 
 

87 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

През 2019 г. музей „Етър“ посрещна 226 070 туристи, което е с 18 000 повече от предходната 

година и рекорд за последните 30 години. 

Сериозно достижение през 2019 година е и финализиране внасянето на проекта за 

модернизиране и обновяване на физическата среда на РЕМО „Етър“- Габрово. 

През  2019 година музеят получи статут на регионален културен институт. През същата година 

беше отбелязан ръст от 101,4 % собствени приходи /1 149 340 лв./. 

В последните години Международният музикален фестивал „Дни на камерната музика”, 

организиран от Габровси камерен оркестър, успява да разчупи рутината и стереотипите чрез 

смесване на различни изкуства и музикални жанрове, като запази баланса между музикалните 

предпочитания на постоянната си публика и в същото време провокира интереса на младите 

хора – бъдеща публика на фестивала. Освен фестивална програма в зала, 44-то издание 

предложи концерти на открито. Интересът към подобен род събития дава основание за 

търсене на нови музикални провокации към младата публика и реализиране на по-

разнообразна и атрактивна програма. Посещаемостта на концертите по време на фестивалните 

вечери бележи ръст в сравнение с 2018 година. 

Популяризирането на стойностното кино и създаването на положителна нагласа към 

некомерсиалните филмови продукции у младото поколение продължихме чрез инициативата 

„На кино в зала „Възраждане” с прожекции за възрастни и деца. За десета поредна година 

Община Габрово, съвместно с „Арт фест“ ЕООД , реализира кинофестивала „София филм фест 

на път“, а 4-дневната програма даде възможност на ценителите на седмото изкуство да се 

докоснат до най-добрите български, европейски и световни продукции. 

Нови и атрактивни акценти се откроиха в кино традициите, които създава Община Габрово, с 

осъществяването на две партньорства – с Полски институт София и с организаторите на 

фестивала „Синелибри“. В рамките на пет дни през октомври се реализира кино-литературният 

фестивал „Синелибри“, а през месец ноември Габрово стана домакин на Панорама на 

съвременното полско кино. 

Активна образователна дейност в областта на киноизкуството продължи да развива Музей 

„Дом на хумора и сатирата“, чрез лектории и прожекции, а инициативата „Лятно кино в парка 

на смеха“ привлича все повече публика и се утвърждава като традиционно, чакано и желано 

събитие. 

Инициативата „ФамилииТе“ срещна габровци с фамилията Солакови. Осъществени бяха две 

изложби – в ХГ „Хр. Цокев“ и Музей „Дом на хумора и сатирата“.  

За втора година в културния афиш на Община Габрово за 2019 година се откроява джаз-

фестивалът „Жълтите павета“. Почитателите на джаза имаха шанс да срещнат отблизо 

световноизвестни музиканти, в двете музикални вечери на фестивала, в който специално 

участие взе Теодосий Спасов. 

Културният афиш на коледно-новогодишните празници включваше концерти, театрални 

постановки, изложби, благотворителни изяви, занимания за децата. С цел гражданите и гостите 

на града да усетят по-пълноценно празничната атмосфера, чрез създаване на възможност за 

непосредствено общуване между изпълнители и публика, една част от програмата беше 
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реализирана на открито. Акцент в събитията беше тържественият  спектакъл ДИМИТЪР НЕНОВ 

"КОЛЕДА на GENESIS ORCHESTRA с диригент Йордан Камджалов и запалването на светлините 

на коледната елха на площад „Възраждане“ с участието  на акьори от ДТ „Рачо Стоянов“. 

Детското коледно градче вече традиционно беше позиционирано в градинката с мечето. За 

празничното усещане на посетителите спомогна и поставената допълнителна светеща коледна 

украса. Част от макетите в градчето също са светещи, изработени бяха и нови 3D макети. 

Оркестър „Габрово“ представи жанроворазнообразни концерти на площад „Възраждане“. За 

втори път беше организиран коледно - новогодишен базар.  

Акцент в програмата бяха инициативите за деца, реализирани от Община Габрово и културните 

институти: театрални представления, творчески работилнички, училище за коледари и 

сурвакари в РЕМО „Етър“, ателиета за изработване на картички, коледуване, куклени и 

драматични постановки. 

Установените контакти с чуждестранните културни институти в България и съвместната работа 

даде добри резултати и през 2019. Със съдействието на Полски институт, бяха осъществени 

филмови прожекции за младежка и детска аудитория.  

Активната работа на РБ “Априлов-Палаузов“ по посока на организиране на творчески срещи и 

представяния на книги не само разнообрази културния календар, но и запълни една празнина 

от последните години в литературния живот на града. Много известни и утвърдени автори 

представиха новите си книги в залата за срещи на библиотеката пред разнородна публика, в 

присъствието и на много млади хора. 

Габрово все по-категорично заявява своето присъствие като предпочитана от стойностни трупи 

и изпълнители сцена. С усилията на Общината и независимия сектор в областта на културния 

мениджмънт бяха създадени условия за активен културен и социален живот на местната 

общност и възможност да се докосне до жанроворазнообразни и качествени културни 

продукти. В общината бяха реализирани множество гостуващи театрални, танцови и  

музикални спектакли и   събития на местни културни и образователни институции, 

професионални и самодейни творчески формации.  

За почти всички събития в зала, организирани от Общината и общинските творчески формации, 

беше създадена възможност за предварителна продажба на билети, което да улесни достъпа 

на публиката до култура. Община Габрово пусна и електронна продажба на билети чрез онлайн 

платформата „Ивентим“ за концерта „Коледа“ на Йордан Камджалов. 

Наред с традиционното популяризиране на събития чрез печатни рекламни материали 

(афиши, флаери, дипляни) и прессъобщения в медиите, продължихме да използваме 

възможностите, които предоставят рекламно - информационните елементи на спирките. 

Активно популяризирахме събития и инициативи на LED-екраните в града. Туристически 

информационен център – Габрово ежемесечно издаваше събитиен бюлетин, който 

разпространяваше до културни институти, хотелиери, туроператори, местен бизнес. Широко 

бяха използвани интернет пространството и предимствата на социалните мрежи. За по-

големите събития бе търсено медийно партньорство от местни и национални медии. 



 
 
 
 
 

89 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

От 10 до 12 април 2019 в Габрово се проведе работна среща на тема: Приобщаване на артисти, 

културни организации и граждани в споделени артистични приключения. Участници: 14 

представители на културния сектор. Гост-участник: Има Вилес от Тераса /Испания/, с 12 

годишен опит в областта на изготвяне на проекти, свързани с култура. Работната среща се 

водеше от г-н Емануел Винкон, френски консултант в сферата на културата, с богат опит в 

ръководенето на проекти в редица европейски градове, най-вече кандидатите за Европейска 

столица на културата, с активното участие на Катрин Кълан – съветник и експерт за Габрово. 

Целта на самата среща бе да се постави фокус и се увеличи информираността, чрез дискусия 

сред различните заинтересовани страни, по какъв начин жителите на Габрово, като цяло, могат 

да работят по включващи проекти. 

Продължиха образователните инициативи на Габровски камерен оркестър, оркестър 

„Габрово”, Интерактивен музей на индустрията, Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека „Априлов – Палаузов”, ХГ „Хр. Цокев”, РЕМО „Етър”, МАИР „Боженци“,  Драматичен 

театър „Рачо Стоянов“ и Държавен куклен театър – Габрово и активната работа с деца и 

младежи за приобщаване към различните видове изкуства и традиции.  

Продължават летните занимания като част от изпълнението на хоризонталните политики, 

заложени в Стратегията за култура 2014 - 2024 на Община Габрово. Образованието в сферата 

на изкуството и културата е приоритетна област, чиито основни насоки целят запознаване и 

въвличане на всички социални групи в община Габрово в актуалните за България и света 

културни процеси. Община Габрово стимулира както професионалното образование и 

допълнителна квалификация, така и неформалните образователни практики в посока на 

повишаване на културната информираност, формиране на публики, а чрез лятната занималня 

конкретно се стимулират и връзките между учебните заведения и културните институти. 

Община Габрово и голяма част от културните институции в града продължиха да работят с 

младежи-доброволци, като най-активни в това отношения традиционно остава РБ „Априлов - 

Палаузов“. Засилва се участието и на Център за работа с доброволци към Община Габрово и се 

утвърждават партньорските отношения с Младежки съвет по наркотични вещества. Младите 

хора не само участваха в дейности по популяризиране, организиране и провеждане на събития 

и кампании, а сами инициираха и реализираха събития, разнообразяващи и обогатяващи 

културния продукт на институциите. Приобщаването на доброволците и включването им като 

участници в събитийния живот на общината играе важна роля за повишаване на общата им 

култура и естетическите им критерии, създава положителни нагласи към стойностните 

културни продукти, възпитава у тях чувство на отговорност и стимулира активното им 

отношение към случващото се в града.  

В изпълнение на целите за превръщане на община Габрово в предпочитано място за творчески 

резиденции и подкрепа на създаването на нови културни формати и продукти, които да 

надхвърлят границите на Габрово по значимост и привличане на интерес и да гарантират преки 

и косвени икономически ползи за общността, през месец август отново бяха реализирани  

творчески и образователни резиденции. Драматурзи, архитекти, художници, графични 

дизайнери, млади предприемачи твориха, трупаха знания, обмениха опит и идеи сред 
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възрожденския колорит на Архитектурно-исторически резерват „Боженци“ и Етнографски 

музей на открито „Етър“.  

В партньорство с Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“ и ВТУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“,  Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци за  поредна 

година реализира проекта  „Стъклена плетеница“. Инициативата сe утвърждава и развива. Към 

традиционните ателиета за художествена обработка и рисуване върху стъкло бяха 

организирани и детски кътове за привличане на нова публика. 

През 2019 г. с финансовата подкрепа на програма Култура на Община Габрово МАИР 

„Боженци“реализира проект „Създаване на интерактивна инсталация с добавена реалност в 

къща музей „Дончо Попов“. 

РЕМО „Етър“ и неправителствената организация „МЕЩРА“ за четвърта година успешно 

реализираха програмата „В света на старопланинската архитектура”, включваща лекции и 

усвояване на специфични строителни техники, а КЕВИС 4 – Симпозиум за лендарт и кинетично 

изкуство и през тази година събра автори, които представиха своите творби в изложба на 

открито.  

МАИР „Боженци“ и РЕМО „Етър“ се включиха в поредното издание на международната 

инициатива Европейски дни на художествените занаяти, организирана от Регионално 

сдружение на общините „Централна Стара планина“. За пръв път в инициативата участва и 

Община Габрово с организиране на занаятчийски базар и демонстрации на пл. „Възраждане“ 

и в Интерактивен музей на индустрията. 

2016 - 2019 Културни институти 

Стратегията за развитие на културата на община Габрово определя и ключовите приоритети в 

дейностите на общинските културни институти, насочени към създаване на разнообразни 

съвременни културни продукти, формиране на подкрепяща среда за културни индустрии и 

проекти, развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката “Габрово“- 

базиран на уникално културно-историческо наследство, съхранени природни дадености, богат 

културен и събитиен календар и иновативни атракции за съвременна интерпретация на 

миналото. 

Засилва се тенденцията на координация и партньорство между културните институции на 

регионално, национално и международно ниво.  Редица събития бяха успешно реализирани 

със съвместни усилия, което показва израстване на вижданията в посока на сътрудничество и 

общи действия в дългосрочен план. Работата по международни проекти и членството в 

международни мрежи дава все по-добри резултати и прави Габрово по-видимо в европески 

план.  

Регистрираните приходи са доказателство за успешното реализиране на политиката за 

превръщането на културата и туризма във фактори за устойчив растеж. 

През отчетния период в сферата на културата се запазва тенденцията за устойчивост и 

стабилност по отношение дейността на културните организации – повишаване на 

квалификацията на персонала чрез участие в подходящи курсове, семинари и др. вид 



 
 
 
 
 

91 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

обучения; обогатяване на фондовете и подобряване на подходите при представяне на 

културното наследство. Развитие бележат реализираните събития и изяви, както по отношение 

на посетители, така и като иновативност, качество и разнообразие.  

И през 2020 г. ще продължат дейностите по утвърждаване на културните институции като място 

за развиване на научно-изследователска дейност, място, където се пресичат култура, туризъм, 

образование и забавление. Привличане на публики чрез достъпна интерпретационна и 

презентационна програма и осигуряване на устойчив туристически поток.  

Основните насоки в развитие дейността на РЕМО „Етър“ за 2019 година са отбелязване 55-

годишнината от откриването му, подготовка на задания и документации за проект, свързан с 

подобряване на туристическото предлагане в музея, активно участие в мрежата на творческите 

градове към ЮНЕСКО, изработване и прилагане на нова концепция за Международния панаир 

на традиционните занаяти, оптимизиране на работата с деца и младежи, увеличаване на 

музейните ценности и полагане на усилия за тяхното опазване.  

Най-голямото достижение през 2019 година е посрещането на 226 070 туристи, което е 

рекордно за последните 30 години. Българските посетители са с 18 000 повече от предходната 

година. Учениците и студентите са 55 844, децата до 7 години – 13 595, като всички те са близо 

1/3 от броя на посетителите. В изпълнение на задачата за оптимизиране работата с децата и 

младите хора е разработен пътеводител за деца. Той разказва историята на обектите в музея и 

чрез интерактивни приложения ги провокира да разберат и запомнят важните моменти. 

През 2019 година са събрани и обработени 621 движими културни ценности и музейни 

предмети (близо 3 пъти повече в сравнение с 2018 г.), с които музейните фондове достигат 26 

069 фондови единици. Половината от постъпленията са дарения от физически лица, направени 

благодарение на активната и добре рекламирана събирателска кампания. Особено интересни 

са 2 албума с модели на шевици и схеми на везба от 30-те години на миналия век, обзавеждане 

от фамилия Попминкови, семейни предмети от Саковия род и др. Реставрационното ателие 

извършва консервация и реставрация на 71 движими културни ценности, както и димно 

инсектицидно обработване на хранилища. Всеки реставриран предмет е придружен от 

изискуемата документация, с което се допълва историята на експонатите.  

Дооборудвани са фондохранилищата с нови стелажи и ракли, което осигурява сравнително 

добри условия за опазване на експонатите. Осъществена е репрезентативна инвентаризация 

на 1728 музейни експонати от отдел „Бит и поминък”. Музеят е организатор на една 

национална и една международна научна конференция. Отпечатани са два сборника от 

музейни поредици с доклади и научни съобщения и за първи път един сборник, който излиза 

преди самата конференция. Тази практика позволява да се правят интересни презентации, да 

се дискутират спорни проблеми и се споделят добри практики. Томовете отговарят на 

съвременните научни критерии, имат рецензенти и са вписани в НАЦИД. Осъществена е 

обмяна на опит с музеи в страната, Сърбия, Румъния, Хърватска, Франция, Китай, Беларус и 

Полша. Етърски майстори участват в занаятчийски изложения в Китай,  Португалия и Ирландия. 

В музея са експонирани 16 временни изложби. Уредниците подготвиха специална изложба, 

посветена на занаятите и свързана с 55-годишнината на институцията, което е показана в 

Националния исторически музей в София и Регионалния исторически музей в Кюстендил. 
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Особено богата и впечатляваща е изложбата „Мъжки времена”, в която са включени 271 

експоната. Тя има вече запълнен график за гостуване през 2020 в няколко големи български 

музеи. 

Най-важното събитие в дейността на музея е ХVII Международен панаир на традиционните 

занаяти (6 – 8 септември). В него участват 87 изложители, от които 72 занаятчии. Сред тях са 21 

майстори от четири континента и 2 чуждестранни граждани, живеещи в страната. За първи път 

в историята на панаира се включват и представители на мрежата от креативни градове към 

ЮНЕСКО, които гостуват благодарение на Община Габрово. Панаирът се провежда по нов 

регламент, съгласно който участниците не заплащат такси, но са предварително селектирани, 

специално поканени и имат ангажимент да демонстрират уменията си пред посетителите. В 

рамките на панаира за първи път се организира Алея на вкусовете. Тя има за цел да 

популяризира традиционни храни и напитки. В Алеята се представя Августиада – фестивал за 

вино и културно наследство с дегустации и презентации на винарски изби и производители на 

храни. Майсторската надпревара е по грънчарство с участие на 5 чужденци и 2 българи. Трето 

издание има младежката секция, този път с ученици от Националното училище за приложни 

изкуства „Проф. Венко Колев” в Троян. Поставен е рекорд по посещаемост на панаира от 14 534 

души. Във фолклорната програма участват 260 изпълнители от 13 професионални, детски, 

младежки и любителски състави. По време на панаира 55 годишнината на музея е отбелязана 

с експониране на паното „Нишки в историята”, тъкано от гости, посетители и музейни 

служители през цялата година, както и с почерпка с пестил. Чрез демонстрациите и 

разнообразните фолклорни изпълнения музеят спомага за опазване, популяризиране и 

предаване на нематериалното културно наследство, с което подпомага европейската политика 

по неговото съхранение. 

През 2019 година в събитийния календар на музея са включени 38 прояви. С 

неправителствената организация „МЕЩРА“ и Камарата на архитектите в България за четвърта 

година успешно се реализира програмата „В света на старопланинската архитектура”, 

включваща лекции и усвояване на специфични умения в суха зидария и реставрация на дърво. 

КЕВИС 4 – Симпозиум за лендарт и кинетично изкуство през тази година събира 10 творци, сред 

които освен българи има представители на Германия и Франция. Темата на симпозиума е „Тече 

и изтича”. На по-големите празници (Лазаровден, Гергьовден, Еньовден, Коледа) освен с 

традиционното пресъздаване на обичаите за първи път музеят привлича семейните аудитории 

с образователни игри, тематични беседи и практически занимания. За втори път е организиран 

национален детски конкурс за плашила, инициатива привличаща все повече участници и 

представяща все по-интересни творчески решения. За първи път по повод Международния ден 

на музеите (18 май) пред посетителите самият екип на музея показва отборни игри като 

дърпане на въже, народна топка, събиране на реколтата и др. 

През 2019 година Музеят постига ръст от 101.4 % собствени приходи (1 149 340 лв). Най-много 

са приходите от входни такси, които бележат нарастване със 108, 5 % без да има увеличение 

на цените на предлаганите такси и услуги. Проведени са конкурси за отдаване под наем на 

механа и занаятчийски работилници. Попълнена и актуализирана е документацията, свързана 

с материалната база на музея, изработена е нова кадастрална карта и са съгласувани с 
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Министерство на културата бъдещи проекти и задания за преустройства и реставрация. През 

2019 г. музеят получава статут на регионален.  

2019 Музей „Дом на хумора и сатирата”  

Изложбена дейност 

През 2019 година Музеят организира 19 изложби. По-значимите от тях от гледна точка на 

принос към културното наследство, развитие на публики и иницииране на ключови 

партньорства са: 

Изложбите на 24. Габровско биенале – с подкрепата на Община Габрово и Министерство на 

Културата 

Детската изложба „Град Градина“ – с подкрепата на Фондация Америка за България 

„Нонумент“ – с подкрепата на Програма „Творческа Европа“ на ЕК и Национален Фонд Култура 

„Обезглавявания“, самостоятелна изложба на Николай Панайотов 

„Пестеливи драсканици“ на Недко Солаков – финансиран от Община Габрово 

„Събота сутрин“, самостоятелна изложба на Кирил Станоев 

Карикатурен салон 2019 със самостоятелни изложби на Милко Диков и Трайко Попов 

120 години от рождението на Дечко Узунов 

Посещаемост на Музея. Реклама и маркетинг. Работа с публики 

През 2019 г. Музеят на хумора и сатирата бележи  ръст на посещаемостта с близо 4% спрямо 

2018 година и най-голям от 1989 година насам и е посетен от  41 164 туристи.  

За подобряване на комуникацията с редовните посетители на музея – притежателите на 

членски карти „Приятели на хумора“, ежемесечно е разпращан електронен бюлетин. Освен 

участието в най-голямата туристическата борса в България „Туризъм & Спа Експо“ през 

февруари, няколко пъти през годината бюлетин получават и туроператорите с договор с музея, 

както и учебни заведения от цяла България. Регулярно са отпечатвани и разпространявани 

рекламни флаери в хотели в Габрово, Трявна, Дряново, Боженци и Узана, но също и в музеи и 

галерии в цяла България, с които Музеят има партньорки отношения. За подобряване на 

работата с туроператори и училища е актуализирана базата данни с информация за тях. 

През 2019 от Музея са проведени повече събития спрямо предходните години – 86 (изложби, 

ателиета, кинопрожекции, представяния на книги, концерти, уъркшопи). От тях най-голям е 

делът на ателиетата за деца (28) и кинопрожекциите (21). За стимулиране на редовните 

посетители на Музея с членски карти „Приятели на Хумора“, за тях са били с отстъпка или вход 

свободен.  Продължават и събития за ценители на хумора, сатирата и изкуството над 65 

годишна възраст в клуб ПРИ ЧАРЛИ, започнали през 2018. 

Знакови в начина на провеждане през 2019 са 24. Габровско биенале и 18. Национална среща 

наддумване „Благолаж“.  
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От май 2019 Габровското биенале има нов уебсайт, в който е публикувана както подробна 

информация за Биеналето, така и онлайн галерии, които не само представят изложбите, а и 

позволяват споделянето на всяко произведение поотделно  в социалните мрежи. За първи път 

е направено предварително представяне на Биеналето пред медии и почитатели на изкуството 

в столицата на 9 май. Новост в съпътстващата програма са срещите на публиката с членовете 

на журито и наградените, в организираните в дните на откриването панелни дискусии. Освен 

образователните програми, базирани на темата на Биеналето „Измерения на публичното“, 

през целия период на изложбите се провеждат прожекции на документални филми за изкуство 

в партньорство с филмовия фестивал „Master of art“, към които публиката проявява значителен 

интерес.  

В самия край на 24-то Габровско биенале е открита изложба в Музея и е проведен пърформанс 

пред Дом - паметника на БКП на Бузлуджа под общото заглавие „Нонумент“. Проектът се 

реализира с подкрепата на Програма „Творческа Европа“ на ЕК, Национален фонд „Култура“, 

Областна управа Стара Загора. Пърформансът, състоял се на 14 септември, събра около 200 

участници. 

От 2019 и националната среща наддумване „Благолаж“ поддържа собствен уебсайт.  

За първи път са проведени серия от четири уъркшопа за подобряване на дигиталното 

присъствие на културните институции от Габрово и региона в интернет в рамките на проект „На 

един клик разстояние“, който се реализира с подкрепата на Програма „Култура“ на Община 

Габрово. В тях са представени спецификите на създаване и публикуване на аудио-, видео- и 

визуално/текстово съдържание, както и за приложението на нови технологии в музеите. В 

първите три обучения участват представители на почти всички културни институции и 

организации от област Габрово. В четвъртия уъркшоп – за приложението на новите технологии 

в музеите, освен участници от габровските музеи, на поканата се отзовават музеи от Русе, 

Троян, Плевен, Полски Тръмбеш, Трявна, Ловеч и Казанлък. 

Подобрено е медийното отразяване на изложбите и събитията, организирани от Музея в 

националните медии. За целите на рекламата продължава да се работи с външни дизайнери. 

Освен плакати, билбордове и флаери, за първи път са изработени серии от брандирани 

артикули – за 24. Габровско биенале –за „Град Градина“; за „Нонумент“.  

С дизайна на плакатите за 24. Габровско биенале на Кристофър Чолак Музеят спечели първа 

награда в националния конкурс за музеен плакат Смолян 2019. 

Акцент през годината е  работата с детска и младежка аудитория. Проведени  са 28 творчески 

и образователни програми и ателиета, базирани на изложбите. По време на „Летни занимания 

2019“ в образователните програми към 24. Габровско биенале участват 270 деца от габровски 

училища.  

Съвместно с външни партньори през април се проведе събитие, посветено на Деня на 

космонавтиката, а в края на май – Детски пролетен бал. През есента се проведоха няколко 

обучения за младежи на Български младежки форум, като през 2020 г. се водят преговори за 

по-близко сътрудничество с тази организация за съвместна работа с младежи. 

Фондова и проучвателска дейност 
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През 2019 година Музеят завършва започнатата през 2018 година пълна инвентаризация на 

фондовете. В основния фонд на Музея са включени 85 нови творби (дарения), а в научно-

спомагателен фонд – 77 нови единици. 

Извършена е проучвателска дейност за историята на Дома-паметник на Българската 

комунистическа партия на връх Бузлуджа във връзка с изложбата Нонумент. Музеят 

фотодокументира архива на починалия художник Стоян Дуков, който е пренесен от София в 

Габрово и планира проучване на оригиналните документи и артефакти през 2020 година.  

Музеят предоставя произведения за участие в изложби в Кремс (карикатура, различни автори), 

Дом Витгенщайн във Виена (карикатура, различни автори), Софийска градска галерия (живопис 

на Дечко Узунов), Софийска градска галерия (карикатури на Райко Алексиев), Художествена 

галерия Христо Цокев (живопис на Недко Солаков). 

Финансови показатели 

През 2019 Музеят реализира прхиходи в размер на 194 673.67 лв, в това число приходи от вход, 

щанд и наеми – 173 449.92 лв и приходи от дарения – 21 223.75 лв. 

Интерактивен музей на индустрията 

През 2019 година целите на ИМИ Габрово бяха  фокусирани върху един основен приоритет, а 

именно музеят да се позиционира като разпознаваема, популярна и модерна туристическа 

дестинация. 

В следствие на успешната инвестиция в края на 2018 година, в музея заработиха две нови 

инсталации, което доведе до значително увеличаване на интереса и посещенията. Трябва да 

се отчете, че от откриването на ИМИ Габрово през 2014 година до сега, 2019 бележи най-висока 

посещаемост на туристи – 7449 души. Сравнителният анализ сочи, че през 2019 година ИМИ 

Габрово е посетено от 29.6% по-вече туристи спрямо 2018  и от 8% повече спрямо най - 

успешната в това отношение до момента 2017 година. 

Продължи ползотворното сътрудничество с местни културни оператори, работещи в 

неправителствения сектор. Музеят беше партньор по проект на Бокс вижън – „Зодия 

Габровец“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Програма Култура на община 

Габрово и даде възможност на посетителите в ИМИ да се запознаят по един доста атрактивен 

и нетрадиционен начин със спецификата на габровския хумор. 

През 2019 ИМИ продължи партньорството си с Община Габрово за реализиране на 

инициативата Лятна академия, като през месеците юни и юли бяха обхванати над 500 деца. 

Като по-успешна бихме отбелязали и работата с туроператорите, което доведе до увеличаване 

на груповите посещения в музея. 

 Художествена галерия „Христо Цокев“ 

През 2019 г. бяха отчетени собствени приходи в размер на 7 532,00 лв. 

През годината ХГ “Христо Цокев” бе посетена от 10 505 души. В изложбените зали на галерията 

се организираха 33 изложби, 3 от които с международно участие. 
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През месец октомври 2018 г. Художествена галерия „Христо Цокев” спечели съфинансиране 

към конкурсна сесия за проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и 

визуалните изкуства на тема: ,,Музеят като образователна среда“, обявена от Министерство на 

културата. Проектът, чиято цел бе да превърне галерията във физически достъпна среда за хора 

с нарушено зрение, се реализира през 2019 г. Чрез 6 тактилни картини на творби от фонда на 

галерията, придружени с аудиогид, напътстващ незрящия в сензитивния му контакт с творбата, 

беше предоставена възможността на хората с нарушено зрение от Габрово и региона да се 

докоснат и усетят художествени произведения на български автори с национален принос за 

развитието на родното изкуство. Тактилните изображения са изработени по специална 

технология от микрофибърна хартия и са изцяло съобразени с европейските стандарти за 

достъпност на незрящи до художествени произведения на изобразителното изкуство. Чрез 

проект „Художествени осезания“, екипът на галерията направи възможно възприемането на 

едно изцяло визуално изкуство от незрящи. Тактилините картини са постоянно достъпни и са 

част от Представителната експозиция на ХГ „Христо Цокев“. С цел постигане на пълен 

сензетивен контакт с изкуството предоставяме възможност за тактилен достъп и до две 

скулптури. 

През изминалата година галерията, в партньорство със СБХ – София, реализира първото 

издание на Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН НА ЖЕНИТЕ ХУДОЖНИЧКИ“. Изявата бе с 

конкурсен характер, наградите, които са в две категории: Награда на ХГ „Христо Цокев“ и 

Награда за млад автор, са парични и се предоставят от бюджета на галерията.  

Галерията е организатор на Национален пленер по живопис „БОЖЕНЦИ“. Тази година 

участниците бяха шест. 

Важен аспект е работата с деца. Образованието в сферата на изкуството и културата е 

приоритетна област. Организираха се беседи, игри, презентации и уъркшопове в рамките на 

превърналото се в традиция Детско арт ателие.  

Амбицията на екипа на галерията да представя съвременни художници и да се популяризира 

изкуството на млади творци се доказа отново с изложбата „Солакови“. Изявата е част от 

поредицата „ФамилииТЕ“ на Община Габрово, която представя творчеството на известни 

фамилии, свързани с града, които имат принос за културния, икономически и обществен живот 

на гарада. Мащабната изложба представя на публиката три поколения именити художници – 

Митьо, Недко и Димитър Солакови.  

През 2019 г. се обнови фондът на галерията с 55 единици. Постъпилите във фондовете творби 

ще останат за бъдещите поколения и ще покажат развитието на изобразителното изкуство от 

края на ХХ  и началото на ХХI век. 

През 2019 г. бяха рамкирани 15 творби, основно от фонд живопис. Екипът на галерията взе 

участие в 3 научни конференции в страната. 

Усилията на трите общински творчески формации ДФА „Габровче”, оркестър „Габрово” и 

Габровски камерен оркестър бяха насочени към разширяване на репертоара; осъществяване 

на успешни концертни изяви в Габрово и страната; участие във фестивали и конкурси и 

привличането на нови публики, чрез образователни инициативи и събития на открито.  
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Приоритетни задачи за 2020 г. са разширяване на целевите публики, обогатяване на 

репертоара, активни и ефективни действия по отношение на рекламата на формациите в 

региона и страната.  

Музей на архитектурно исторически резерват „Боженци“ 

През 2019 г. МАИР „Боженци“ отчете собствени приходи в размер на 145 383 хил. лв. Ръстът на 

приходите спрямо 2018 г. е 13,3 %. Продължиха усилията за подобряване на цялостния 

туристически продукт, който предлага МАИР „Боженци“, в резултат на което ръстът на 

приходите от вход за музея е 22%, а ръстът на приходите от нощувки е 29%. Посетителите от 

България и чужбина са 45 523, като 8 878 от тях са посетили и музейните обекти. Запазва се 

тенденцията платените посещения да се увеличават.  

Музеят стопанисва 6 къщи за гости - недвижими културни ценности, в които са реализирани 

2 826 бр. нощувки. 

Реализирани бяха предвидените събития от културния календар – 33-ти Национален детски 

пленер „Сбъдната приказка“, концерт на ДФА „Габровче“, работилница за изработване на 

„Габровски котки“, ателиета за декорация на керамични съдове, уроци по народни танци и 

традиционни възстановки – червене на яйца и др. При голям интерес премина Фестивалът на 

виното, който се проведе за първи път. Имаше участници винопроизводители от различни 

краища на България, виновносител, организирано бе и ателие за рисуване с вино.  

За пета поредна година музеят се включи в международната инициатива Европейски дни на 

художествените занаяти като партньор на РСО „Централна Стара планина“. Музеят продължи 

с традицията си в тези дни да представя малко известни и нетрадиционни художествени 

занаяти, като ателиета по калиграфия, сграфито керамика и мозайки. 

МАИР „Боженци“ по традиция реализира няколко партньорски събития: 

Заедно със сдружение „Арте Урбана Колектив“ за трета поредна година беше реализирана  

„Международна лятна академия по драматургично писане“ под мотото „ШАНГРИ ЛА“. 

Академията беше закрита с пърформънси, DJ Nasko – трип–хоп и бийт, АМДЖАД ДЖАД – 

концерт сирийска традиционна музика и KOTTARASHKY –DJ етно парти бийт. 

В партньорство с РСО „Централна Стара планина“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за четвърта 

поредна година беше реализиран проектът „Стъклена плетеница“. Инициативата е свързана с 

демонстрация на художествена обработка на стъкло и творчески работилници.   

През 2019 г. Боженци продължи да се утвърждава като място за провеждане на международни 

и национални творчески резиденции: 

„Работилница по шрифтов дизайн“, организирана от Дизайн студио „Редизайн“. 

Международен лагер, организиран от фондация „Бауерзакс“. 

Международен пленер по живопис, организиран от ХГ „Христо Цокев“. 

Към настоящия момент броят на регистрираните читалища на територията на Община Габрово 

е 37. От тях 34 са получили държавна субсидия за 2019 г. Забелязва се трайна тенденция към 

увеличаване броя на читалищата на територията на общината, както и към завишаване на 
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държавната читалищна субсидия. Основните дейности на читалищата на територията на 

общината през изминалата година бяха в следните направления: 

Художествено - творческа – съхраняване на богатото фолклорно наследство (към повечето 

читалища има изградени групи и състави за автентичен и обработен фолклор; развиване на 

съвременни форми на изкуство – танцови школи за съвременни и класически танци, рок групи, 

театрални школи. 

Библиотечно-информационна – 9 са читалищните библиотеки, които финкционират  добре, 

попълват и обогатяват регулярно библиотечния си фонд  

Културно-развлекателна – организират се вечеринки, честват се празници, инициират  се 

творчески работилници с деца, представят се нови книги и др. 

Образователна – организират се курсове и кръжоци за деца, обучение за работа с компютри и 

др. Това важи особено за читалищата, които са включени в системата  на „Глобални 

библиотеки“. 

Краеведска дейност – в някои от читалищата по селата има обособени етнографски сбирки и 

тематични витрини, събират се и се съхраняват знания за родния край, традиции, обичаи, 

вярвания и др.  

Програми и проекти – 5 читалища се включиха в реализацията на проекта „Приеми ме на село“, 

3 кандидатстваха с проекти по програма „Култура“ на Община Габрово. 

Габрово, като член на мрежата от творчески градове на занаятите и фолклорното изкуство към 

ЮНЕСКО е разписал 4-годишен план с инициативи от творческите области на мрежата – 

занаяти и фолклорни изкуства, дизайн, кино, гастрономия, медийни изкуства и музика. 

Планирано е участието на организации от публичния и частния сектор, професионални 

сдружения, образователни и културни институции, гражданското общество. Дейностите са 

насочени към постигане целите на мрежата чрез засилване ролята на културата и творчеството 

за устойчиво градско развитие. 

Във връзка с Европейската година на културното наследство и обявяването на Габрово за 

Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство на ЮНЕСКО, в РИМ - Габрово бяха 

експонирани няколко изложби. За пръв път музеят получи голям брой конфискувани 

археологически движими културни ценности от Министерството на финансите и ги представи 

в изложбата „Спасени реликви“. Недвижимото археологическо културно наследство на област 

Габрово беше популяризирано в месечна серия представяния по медиите. 

По повод 135-годишнината на музейното дело в Габрово и обявяването на Габрово за 

Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство на ЮНЕСКО, беше организира от Община 

Габрово, РИМ - Габрово, ИИИ - БАН и ЕМО „Етър” национална научна конференция “Развитието 

на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в.”, която РИМ възнамерява да превърне в 

ежегодна. Традиционната пета национална научна конференция, съвместно с ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. 

Развитие на културния туризъм” има за резултат том пети на Годишника на РИМ - Габрово.  

РИМ - Габрово участва в лятна академия, организирана от Община Габрово с деца от първи до 

четвърти клас, с участието на 379 ученици; осъществи 30 ателиета за работа с деца. Музеят 
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участва със свой специалист в изпълнението на проект BG05M20P001-3.001-0044-C01 

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“.  

Активно участие в международната мрежа за култура AGENDA 21 – принос към засилване и 

ефективността между ключови участници в провеждане на политика в сферата на културата, 

както и постигане на максимални ползи за местните общности в социален и икономически 

аспект 

През 2019 г. продължи да се изпълнява приетата работна програма, на базата на 

предварителен анализ върху силни и слаби страни в културния живот и културните политики 

на община Габрово и след проведени работни срещи с представители на културните среди в 

Габрово и експерти от Адженда 21.   

Членството в мрежата завърши със заключителна конференция, на която бе представен доклад 

за напредъка на Габрово от 2016 до 2019 година. Документът пилучи висока оценка от 

световните експерти в сферата – Катрин Кълан и Джорди Паскуал, които лично присъстваха на 

събитието. 

Продължава работата на културните институции по дигитализиция на фондовите единици и 

използването на съвременните технологии за социализацията на културното наследство.  

Усилията в ресора бяха насочени към: утвърждаване на марката Габрово; създаване на 

възможност за активен културен и социален живот на местното население чрез разширяването 

на кръга целеви групи и привличането на нови такива; развиване на образователната политика 

в областта на културата и изкуствата сред деца и младежи; постигане на по-добра 

координация, качество и иновативност при организиране на културни събития; обновяване на 

физическата среда на културните обекти, с оглед създаването на съвременен културен и 

туристически продукт и финансова стабилност. 

 

ИЗВОД 

И през 2020 година отново ще бъде инвестиран ресурс за създаване на разнообразен,  

съвременен културен продукт в подкрепа на членството на Габрово в мрежата на 

Творческите градове на ЮНЕСКО, предвиден е и финансов ресурс за втори етап от 

изграждане на нова визуална идентичност на града. 

Ще продължат целенасочените действия за създаване на интегриран туристически 

продукт, популяризиращ марката „Габрово“, базиран на уникално културно-историческото 

наследство, съхранени природни дадености, качествена инфраструктура, богат културен 

и събитиен календар, в изпълнение на Общинския план за развитие и Стратегията за 

развитие на културата 2014 – 2024.  
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ТУРИЗЪМ  

 
Общият брой туристи, пренощували на територията на община Габрово през 2019 г. 

/съгласно подадени справки - декларации до месец октомври и наличната информация в 

ЕСТИ /единна система за туристическа информация/ е 56 715, а общият брой нощувки за 

отчетния период е 101 084.  Отчита се 8 % ръст на туристите. 

През 2019 г. общо 319 747 туристи са посетили музеите на територията на Община Габрово. 

Наблюдава се ръст от 5 % в посещенията спрямо 2018 г.  

Към 2019 г. ръст на посещенията бележат Музей „Дом на хумора и сатирата“, РЕМО „Етър“, 

Интерактивен музей на индустрията, Национален музей на образованието. 

При платените посещения за 2019 г. има ръст от 8 %.  

Отбелязва се и 6 % увеличение на българите. 

 

Общо (платени и  безплатни) 

2018 2019 

% 2018 / 2019 

българи чужденци Общо българи чужденци Общо 

MАИР “Боженци” 8 781 330 9 111 8 622 256 8 878  -  3% 

Музей „Дом на хумора и 

сатирата“ 37 093 2 581 
39 674 

39 872 1 292 
41 164 4% 

ЕМО „Етър“ 178 465 28 191 206 656 196 629 29 441 226 070 9 % 

Интерактивен музей на 

индустрията 5 420 328 
5 748 

7 093 356 
7 449 30 % 

Национален музей на 

образованието 18 149 233 
18 382 

18 535 241 
18 776 2 % 

Народна астрономическа 

обсерватория и планетариум 

(ЦЛР) 10 662 - 

10 662 

9 389  

9 389 - 12 % 

Регионален исторически музей 

с Дечкова къща 
12 360 785 13 145 

7 570 451 
8 021 - 39 % 

 270 930 32 448 303 378 287 710 32 037 319 747 5 % 
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МЕРКИ 

По силата на Закона за туризма Единната информационна система за туристическа 

информация е електронна база данни, която включва Националния туристически 

регистър, туристическата информация и обобщените статистическите данни в 

туризма съгласно изискванията на Евростат и на Световната организация по туризъм. 

2016 - 2019 Засилване ролята на Консултативен съвет по туризъм и превръщането му в активен 

фактор за развитие на туризма в община Габрово 

На 12 февруари 2019 г., на свое заседание, Консултативният съвет обсъди и прие Програма за 

развитие на туризма на територията на община Габрово за 2019 г., гласувана и приета на 

Общински съвет, с Решение № 30/28.02.2019 г. 

Във връзка с установени преговори за партньорство в областта на туризма между общините 

Габрово, Трявна, Дряново и Севлиево през 2019 г. бе подписано Споразумение 

№1/31.01.2019 г. Съгласно същото е определен и регулярно свикван Регионален 

Консултативен съвет, чиято основна функция е свързана със съблюдаване и съгласуване на 

качественото изпълнение на дейностите, заложени в Споразумението, а така също и 

допълващи и подпомагащи функции към работата на общински Консултативен съвет по 

въпросите на туризма. Паралелно с това, през 2019 г. бе свикван и експертен съвет от 

представители на общините Габрово, Трявна, Дряново и Севлиево, което продължи 

съвместната ни работа в Мрежа. 

2016 - 2019 Засилване на сътрудничество с национални и чуждестранни туроператори, с цел 

привличане на туристи, които да прекарват повече време на територията на общината, 

като по този начин се създават ползи и за местната икономика  

През 2019 г. бяха положени усилия за по-доброто позициониране на Габрово като 

туристическа дестинация, чрез привличане на международни туроператори и журналисти  и 

включване на местни туристически продукти в техните предложения.  

В периода 7-9 октомври 2019 г. Община Габрово участва в организираната от Асоциация на 

българските туроператори и туристически агенти Седма работна среща между бизнеса и 

местната власт, която се проведе в гр. Чепеларе. Срещата премина под мотото: 

„Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво 

туристическо развитие“. Акцентът в тазгодишното представяне на община Габрово бе свързан 

с дигиталното предизвикателство и творчеството, вдъхновяващо промяна. 

Освен с презентация на местния туристически продукт, Габрово взе активно участие и в 

проведените В2В срещи, с информационни и рекламни материали за дестинацията. 

Обединени от обща кауза - превръщане на България в конкурентоспособна 

целогодишна  международна туристическа дестинация, във форума взеха участие близо 120 

делегати  - представители на 36 туристически агенции от цялата страна, на местната власт, 

сред които общините София, Велико Търново, Варна, Пловдив, Велинград, Казанлък, Стара 

Загора, Несебър, Ловеч, Свищов Троян, Чепеларе и др., представители на Министерство на 
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туризма, академични и медийни партньори, а така също и студенти от СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. София и Аграрен Университет, гр. Пловдив. 

Сътрудничеството между Общините Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново, регламентирано 

със Споразумение №1/31.01.2019 г. даде възможност за осъществяване на съвместни 

дейности в посока реклама и маркетинг на района.  

Четирите общини участваха с общ представителен щанд на Международна туристическа 

борса „Ваканция Холидей и Спа Експо“, която се проведе в периода 14-16 февруари 2019 г. 

Габрово се представи с креативен щанд, което напълно съответства на един творчески град 

на занаятите, какъвто е. От 2017 г. градът ни е член на Мрежата от Творчески градове към 

ЮНЕСКО. 

През септември, съвместно с общините Трявна, Дряново и Севлиево, бе организиран 

информационен тур за румънски блогъри и журналисти. Те получиха възможност да 

разгледат и се запознаят с възможностите за туризъм, които се предлагат в центъра на 

България.  

2016 - 2019 Подкрепа за организиране и провеждане на национални и международни събития 

/спортни, музикални, екологични и др./, с цел привличане на туристи и посетители  

И през 2019 г. продължава налагането и популяризирането на Габрово, като Творчески град 

на занаятите и народните изкуства, част от Мрежата от Творчески градове към ЮНЕСКО. Факт, 

който сам по себе си ясно очертава посоката за развитие на креативни форми за туризъм и 

определящ Габрово като дестинация, гостоприемна за творци и туристи, търсещи творчески 

активности. 

В началото на м. септември се проведе за първа година Международна творческа 

работилница, в рамките на XVII Международен панаир на традиционните занаяти, с 

представители на няколко града от Бразилия, Египет и Китай, членове на Мрежата от 

Творчески градове към Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура (ЮНЕСКО), към която Габрово се присъедини през 2017 година като град на занаятите 

и народните изкуства.  

Някои основни събития през 2019 г., даващи отражение върху туристическата активност и 

разнообразяването на местния туристически продукт, добри практики, дейности и акценти: 

Международен фестивал на илюзионното изкуство Магична среща „Златна котка” 8 -   31 

март; 

Европейски дни на художествените занаяти – 1-10 април; 

Международен карвинг фестивал на смеха, 17-19 май; 

Международен фестивал на хумора и сатирата, чиято кулминация е традиционният 

Габровски карнавал-  18 май; 

 „Четирите стихии“ – Семейният Фестивал  - 11 май; 

33 Национален детски пленер „Сбъдната приказка“, 10 - 14 юни МАИР Боженци; 

https://www.facebook.com/events/715247655612702/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&eid=ARC3F8jMKDfidB3BBk4p68mYIZaiT_Md78Dp9-FUrRheXL12ijTxhctDXN-YpmoYX72qPhMrBBDPZjad
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Лятна международна академия за драматургично писане, 31 юли – 10 август,  МАИР 

„Боженци“; 

 „В света на старопланинската архитектура“, в партньорство със Сдружение "Мещра – 

традиционни знания и занаяти", образователна програма, РЕМО „Етър“, 9-11 август; 

„Стъклена плетеница“ (творчески работилници по витраж, рисуване и гравиране върху 

стъкло), 24-25 август, МАИР „Боженци“; 

КЕВИС  - Арт симпозиум за лендарт и кинетично изкуство, 22-27 юли, РЕМО „Етър“; 

 XVII Международен панаир на традиционните занаяти, 6 - 8 септември, РЕМО „Етър“; 

Gabrovo Innovation Camp – 4-6 юли; 

Фестивал на виното – 21-22 септември, МАИР „Боженци“; 

Музикален Фестивал „Жълтите павета“ в Габрово, 10-11 октомври. 

2016 - 2019 Участие на Община Габрово в международни, регионални и национални форуми, борси и 

изложения  

През 2019 г. Община Габрово участва в следните туристически събития: 

Международна туристическа борса „Ваканция Холидей и Спа Експо“, 14-16 февруари 2019 г.; 

Седма работна среща между бизнеса и местната власт – АБТТА, 7-9 октомври 2019, Чепеларе. 

2016 - 2019 Развитие на Туристически информационен център - Габрово като ключово 

информационно и координационно звено за устойчиво развитие на туризъм /провеждане 

на кампании, специализирани обучения за хотелиери и ресторантьори; разработване на 

идеи за пакет от рекламни материали (аудио, видео, интернет и др.), реклама на Габрово 

в други градове, продажба на сувенири и др./ 

През 2018 г. в Центъра започна продажба на билети за събития от културния календар на 

Общината, което предполага постепенното му превръщане в разпознаваем билетен център. 

Процесът продължи активно и през 2019 г. 

Туристически информационен център работи активно за осъществяване на предвидени 

дейности в посока реклама и маркетинг на дестинация Габрово. Екипът на ТИЦ - Габрово 

поддържа официалния туристически портал на Община Габрово www.visit.gabrovo.bg. Всеки 

месец се изготвя събитиен календар, който се изпраща като електронен бюлетин до всички 

заинтересовани и се публикува на туристическия сайт. Разработват се дизайни на рекламни 

материали, бюлетини, плакати и др. Оказва се логистично съдействие на туроператори, 

включително при съставяне на пакетните им предложения. 

Оказва се необходимото съдействие, при осъществяването на връзка с други Туристически 

информационни центрове в страната, при разпространяването на рекламни материали, 

популяризиращи културни събития, провеждащи се на територията на Габрово. 

http://www.visit.gabrovo.bg/
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Осъществяват се работни срещи със собственици на места за настаняване и оказва 

необходимо съдействие. Центърът организира рекламно - информационни кампании чрез 

участия с представителни щандове в национални туристически изложения, осъществява 

продажба на сувенири. 

През 2019 г. местността Узана бе представяна на всички туристически форуми и събития, в 

които Община Габрово взе участие. През 2018 г. бе учредена и Фондация „Узана“, със статут 

на юридическо лице, с нестопанска цел. Нейната основна  задача ще бъде оказване на 

съдействие за развитие на местността и прилежащия ѝ район, като дестинация за природен 

и екологичен туризъм. 

Дейността ѝ ще включва разработването и изпълнението на природозащитни и 

образователни проекти и програми, организирането на различни събития, развиването на 

познавателен и алтернативен туризъм, маркетингови и рекламни дейности за увеличаване 

на интереса към Узана, участие в изложения, поддръжка на онлайн платформа, 

представяща местността и възможностите, които предоставя. 

2016 - 2019 Разработване на туристически GIS слой с нанасяне на актуална информация за наличните 

туристически обекти на територията на общината, както и приложения за smart 

телефони, предлагащи разнообразна и полезна информация за туристи /маршрути, 

събития и др./ 

През 2016 г. започна разработката на ГИС приложение в сектор туризъм, което ще 

предоставя информация за забележителности, културни маршрути, екопътеки  и места за 

настаняване. 

Активиран беше туристическият GIS слой, който съдържа богата информация за 

туристическите обекти в града. Допълването и обновяването му е непрекъснат процес. 

Поддържаният от експертите на ТИЦ-Габрово туристически портал www.gocenter.bg е и 

мобилно приложение, което може да бъде изтеглено безплатно. В него има актуална 

информация за забележителности, събития, както и разработени маршрути за целия 

регион. 

През 2018 г. Община Габрово за първи път създаде мобилно приложение за Карнавала и 

фестивала на хумора и сатирата. Чрез него потребителите можеха да следят новини и 

събития, да разглеждат галерии със снимки. Приложението имаше карта с локациите на 

различни инициативи, определяше местоположението на потребителите и им предлагаше 

събития, които са близо до тях. 

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

2016 - 2018 Подготовка и реализиране на интегриран проект за развитие на местност Градище 

с подкрепата на ОП „Региони в растеж“  

Променен беше статутът в частта граници и режими за опазване на недвижимата 

културна ценност „Късноантична и ранновизантийска крепост“ в местността Градище. 
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През 2017 г. археологическите разкопки бяха възобновени успешно. Според 

резултатите от проведените проучвания, селището не е било само крепост с 

отбранително-охранителен характер. Там са намерени находки като монети, 

работилници и елементи, подсказващи обработката на желязо и стъкло, които дават 

основание да се счита, че става дума за укрепено селище от градски тип с гъсто 

застрояване и добре оформени улици. 

ИЗВОД 

И през 2019 г. продължи популяризирането на Габрово като атрактивна туристическа 

дестинация. Градът ни получи признанието и бе определен за Креативна дестинация от 

Международната Мрежа за Креативен туризъм, което даде шанс на града ни да се включи като 

член в Организацията. Креативният туризъм е изключително удачна форма за община Габрово, 

предимно ориентирана към малки и средни туристически групи и семейства.  

ПРЕДСТОИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА: 

2019 Подобряване на условията за паркиране в ЕМО „Етър“ 

В рамките на проект “РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”, разработван по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален 

туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие 

на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 

туристически атракции”, ще бъдат разрешени проблемите с паркирането в района на музея. 

Предвижда се изграждане на паркинги и обособяване на паркоместа, по протежението на 

пътя и реката, които да улеснят достъпа на посетителите до културната институция. 

2016 - 2019 Привличане на инвеститор/и за изграждане/модернизиране на хотел, който отговаря на 

изисквания за провеждане на международни събития и привличане на туристи от цял свят /4 

или 5 звезди/ 

Отреден е терен, намиращ се в кв. Лъката за изграждане на хотел. Търси се инвеститор. 
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ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  

ЧИСТА, ЗЕЛЕНА И ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА В ГРАДА И СЕЛАТА 

МЕРКИ  

2017 - 2019 Подобряване на екологичната инфраструктура, посредством инвестиции в сектор води 

и отпадъци: 

► Подобряване на ВиК инфраструктурата в крайни квартали на града /кв. Борово, 

Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци, Войново/ 

► Изграждане на водопровод на селата в посока Севлиево и свързването им с яз. 

Христо Смирненски 

През 2018 г. беше подписано споразумение № РД-02-30-18 от 24.04.2018 г. между МРРБ и 

Община Габрово за втори етап на изпълнение на обект „Реконструкция на съществуващ 

водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. 

Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. 

Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. 

Гъбене” на стойност 900 хил.лв. /първият етап, на стойност 500 хил. лв., беше приключен  

през 2017 г. / В рамките на осигурения финансов ресурс беше изпълнено трасето на главния 

водопроводен клон, заедно с всички съпътстващи го съоръжения. На 28.12.2018 г. беше 

подписано допълнително споразумение между МРРБ и Община Габрово за изпълнение на 

трети, последен етап на обекта, с финансов ресурс в размер на 104 918 лв.   

През 2019 г. обектът беше завършен /разрешение за ползване от 15.11.2019 г. /. Към 

момента с изградената обща дължина на водопровода от 15821м. , гореизброените села 

и още 10 фирми по това трасе се захранват с питейна вода от язовир „Христо Смирненски“. 

Община Габорво разполага с готов технически проект за подобряване на ВиК 

инфраструктурата на кварталите Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и 

Войново. 

През 2019 г. беше сключен административен договор по процедура Мерки за въвеждане 

на решения за превенция и управление на риска от наводнения, Оперативна програма 

„Околна среда“ за финансиране и изпълнение на проект „Рехабилитация на язовир 

„Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. Проектът 

ще бъде реализиран през 2020 г. и ще допринесе за подобряване техническото състояние 

на язовирната стена, с цел привеждане на обекта в изправно състояние и повишаване 

защитата на населението от наводнения.  

► Инвестиции в допълнителни инсталации за разделно събиране и оползотворяване 

на отпадъците в Регионално депо за управление на неопасни отпадъци 

През периода 2015г. – 2016 г., за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Габрово са направени инвестиции, които не са пряко свързани с разделното събиране на 
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отпадъците, но имат отношение за нормалното функциониране на изградената система за 

управлението им. Общата стойност на направените инвестиции е в размер на 150 033.00 

лева без ДДС. През 2017 г. бяха изпълнени следните дейности: монтирана автоматична 

система за отопление на тръбопроводите в модулната пречиствателна станция за отпадни 

води; с мобилна роторна трошачно-сортировъчна инсталация са третирани 347.13 тона 

строителни отпадъци, съхранявани на площадката; доизграждане на газоотвеждащата 

система; закупен преносим газ анализатор; подобрен беше производственият процес на 

компостиращата инсталация; приложен беше иновативен метод - третиране на 

експериментална площ с препарат Биолайф, с цел увеличаване свободния капацитет на I-

ви регионален участък. 

През 2018 г., екип от Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА“ ЕИК 12202505, извърши 

морфологичен анализ на отпадъците, постъпващи в I-ви регионален участък на 

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово. Като резултат от анализите е изготвен 

подробен доклад, в който беше описан подробно съставът на депонирания отпадък - по 

вид и количество. 

Съгласно условията по КР № 157-Н1/2011г. през отчетната година на Регионално депо за 

неопасни отпадъци беше извършено пробонабиране и лабораторен анализ (мониторинг) 

на повърхностни води, подземни води, инфилтрат и отпадъчни води, почви и шум от 

акредитирана лаборатория към ЕКО-КОНСУЛТ –ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 102222771. 

Резултатите от анализите на пробите доказаха, че не се надвишават индививдуалните 

емисионни ограничения на показателите. 

От лабораторията към Регионалното депо, чрез газанализатор бяха извършени собствени 

периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 

изпускани от изходите на газовите кладенци (CH4; CO2; O2; H2S; H2 ) – няма превишения 

на концентарациите. 

Извършени бяха анализи на смесения поток отпадъчни води: производствени води (от 

измиване на съоръжения – сметовозни автомобили, контейнери, отпадъчни води от 

дезинфекционен трап, отпадъчни води от компостиращата инсталация), инфилтратни 

води от тялото на депото, битово-фекални от Административно-битовата сграда, 

дъждовни води от площите с настилка и експлоатационен път (след пречистване в ПСОВ), 

зауствани в десен приток на р. Янтра. Резултатите от анализите показаха, че всички 

изследвани показатели са в норма и нямат превишение. 

През 2018 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово беше произведен 88,53 

тона компост. За изпитване качеството на компоста,  както и за показателите на 

стабилизираната органична фракция през 2018 г. , за всяка партида поотделно бяха 

сключени договори с Регионална лаборатория – Велико Търново, структурно звено към 

Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИОАС. Крайният продукт беше 

охарактеризиран като качествен, с показатели, удовлетворяващи изискванията на 

Наредбата за третиране на биоотпадъците. 

Анализите на стабилизираната органична фракция показаха, че същата съдържа 

концентрации на кадмий, мед, живак и олово над тези, заложени в националната 
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нормативна база. Във връзка с това беше изпратено писмо до Министерството на 

околната среда и водите за становище относно използването на стабилизираната 

органична фракция за ежедневно запръстяване на I-ви регионален участък, предназначен 

за депониране на остатъчни неоползотворими битови и други видове неопасни отпадъци 

с производствен характер, генерирани от територията на общините Габрово и Трявна. 

През 2019 година за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово са 

изпълнени следните дейности: 

- С мобилна роторна трошачно-сортировъчна инсталация са третирани 692.24 тона 

строителни отпадъци, съхранявани на площадката;  

- За доизграждане на газоотвеждащата система са изградени четири газови кладенци от 

габиони; 

През 2019г., екип от Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА“ извърши морфологичен анализ 

на отпадъците, постъпващи в I-ви регионален участък на Регионално депо за неопасни 

отпадъци – Габрово. Като резултат от анализите е изготвен подробен доклад , в който е 

описан състава на депонирания отпадък - по вид и количество.  

Съгласно условията по КР № 157-Н1/2011г. през отчетната година на Регионално депо за 

неопасни отпадъци е извършено пробонабиране и лабораторен анализ (мониторинг) на 

повърхностни води, подземни води, инфилтрат и отпадъчни води, почви и шум от 

акредитирана лаборатория към ЕКО-КОНСУЛТ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД.  

Резултатите от анализите на пробите доказват, че не се надвишават индививдуалните 

емисионни ограничения на показателите: Активна реакция рН; Неразтворени вещества; 

Разтворим органичен въглерод; БПК5; ХПК (бихроматна); Азот (амониев); Азот нитратен; 

Азот нитритен; Общ азот; Фосфати; Общ фосфор; Арсен; Олово; Хром (шествалентен); 

Хром (общ); Живак; Никел; Цинк; Кадмий; Мед; Феноли; Цианиди; Нефтопродукти; Барий; 

Молибден; Селен; Антимон; Флуориди; Хлориди и Сулфати. 

От лабораторията към Регионалното депо, чрез газанализатор, са извършени собствени 

периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 

изпускани от изходите на газовите кладенци (CH4; CO2; O2; H2S; H2 ), които показват, че 

няма превишения на концентарациите. 

Извършени са анализи на смесения поток отпадъчни води: производствени (води от 

измиване на съоръжения – сметовозни автомобили, контейнери, отпадъчни води от 

дезинфекционен трап, отпадъчни води от компостиращата инсталация), инфилтратни 

води от тялото на депото, битово-фекални от Административно-битовата сграда, 

дъждовни води от площите с настилка и експлоатационен път (след пречистване в ПСОВ), 

зауствани в десен приток на р. Янтра. Резултатите от анализите показват, че всички 

изследвани показатели са в норма и нямат превишение.  

През 2019г., на Регионално депо за неопасни отпадъци - Габровоса произведени 199 тона 

компост.  

- За изпитване качеството на компоста, произведен на регионалното депо, за всяка 

партида поотделно са сключени договори с Регионална лаборатория – Велико Търново, 
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структурно звено към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИОАС. 

Крайният продукт – компост е охарактеризиран като качествен, с показатели 

удовлетворяващи изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците.  

През 2019 година за оптимизиране на Регионалната система за управление на отпадъците, 

са направени следните инвестиции: 

- Закупен е мобилен шредер за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци; 

Мултилифт контейнер; Мобилен пункт за приемане на разделно събрани отпадъци от 

домакинства. 

С цел намаляване депонирането на отпадъци, през 2019 г. Община Габрово сключи 

споразумение за сътрудничество с „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в областта на 

оползотворяване на дървесни отпадъци и с М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ООД, за 

рационално оползотворяване на отпадъци от текстил и облекло.  

През август 2019 г. Община Габрово подаде за оценка пилотен проект по процедурата за 

финансиране на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Стойността на предложението е 390 

936 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ. Предвижда се изграждане на две 

площадки с подземни контейнери за битов отпадък, които да се ползват от домакинствата 

на четири жилищни блока в централната градска част. Те ще бъдат снабдени със система 

за индивидуален достъп, мрежа за подаване на данни и соларно захранване. Ако проектът 

бъде одобрен, е планирано обособяване на зони със споделени компостери, които ще се 

използват от квартал, училище, детска градина и почивна база. За увеличаване дела на 

висококачественото рециклиране на отпадъци ще бъде монтирана вендинг система на 

оживено публично място. Помислено е за схема, чрез която потребителите да получават 

бонуси под формата на продукти за многократна употреба. 

► Засилване на мерките за недопускане образуване на нерегламентирани сметища 

на територията на общината 

В Общински инспекторат е създадена организация за периодичен мониторинг на зоните 

с нерегламентирани сметища. Поставени са табели, указващи забрана за изхвърляне на 

отпадъци, отговорността на нарушителите и съответните санкции. Местата с приоритетно 

значение се контролират ежедневно. От служители на Общински инспекторат са 

съставени актове за установените административни нарушения на лицата, изхвърлили 

отпадъци в тези зони. 

През 2018 г., както и през 2017 г., беше проведена кампания „Пролетно почистване 2018 

г.: Обери боклука“ в периода от 16 до 22 април. В инициативата се включиха над 1500 

души - представители на институции, училища, детски градини, общински съветници, 

кметски наместничества и много габровци. Обхванати бяха нерегламентирани сметища, 

замърсени терени в междублокови пространства, част от речното корито на р. Янтра, 

улици и паркове.  Общото количество на събраните отпадъци е 212 220 кг, като най-голямо 

количество са строителни отпадъци от нерегламентирани сметища и битови отпадъци от 

домакинствата. 
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През 2018 г., както и през 2017 г., Община Габрово се включи и в кампанията „Да изчистим 

България заедно“, проведена на 15.09.2018г. Събрани, извозени и депонирани бяха общо 

15.94 тона отпадъци. По време на кампанията бяха почистени 5 нерегламентирани 

сметища, междублокови пространства и градинки, районът на Узана, алеята край язовир 

„Синкевица“, районът около Соколски манастир,  терени в габровските села. 

През 2019 г., с цел недопускането и намаляването на нерегламентираните сметища на 

територията на Община Габрово, са проведени следните кампании: 

• Кампания „Пролетно почистване 2019 г.: Обери боклука“ в периода от 01 до 14 април. В 

инициативата се включиха над 1550 души. Обхванати са 82 замърсени терена, 11 от които 

са зони с нерегламентирани сметища. 

• Участие в кампанията „Да изчистим България заедно“, проведена на 14.09.2019 г. 

Събрани, извозени и депонирани са общо 24,40 тона отпадъци. Почистени са 

нерегламентирани сметища и повърхностни замърсявания в районите на села и общински 

пътища. 

► Изграждане на площадки за оползотворяване на строителни отпадъци, за 

събиране на предмети и дрехи от домакинствата и др. /ПЧП/ 

Отчетната 2018 г. беше посветена на проучване на добри практики и търсене на 

информация за изграждането на площадки. През 2019 г., с цел намаляване депонирането 

на отпадъци, Община Габрово сключи споразумение за сътрудничество с „КРОНОШПАН 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в областта на оползотворяване на дървесни отпадъци и с М-ТЕКС 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ООД, за рационално оползотворяване на отпадъци от текстил 

и облекло. 

► Изпълнение на комплекс от мерки за поощряване на разделното събиране на 

битови отпадъци в града и селата 

Поощряването на разделното събиране на битови отпадъци е сред приоритетните 

инициативи на Община Габрово. През последните години тя включва работа с всички 

възрастови групи, информационни кампании, специални събития, игри и др. В началото 

на 2017 г. бяха раздадени 50 000 бр. информационни брошури за разделното събиране на 

отпадъци, заедно с годишните данъчни декларации. На 14 зеленчукови магазина в 

Габрово бяха раздадени индивидуални кафяви контейнери, за да се събира чист био 

отпадък. Беше подготвен куклен спектакъл „Цветовете на боклука“ и представен в 15 

безплатни представления за деца. Продължи работата с ЕКОБАТЕРИ за събиране на 

употребявани акумулатори и батерии. 

В началото на 2018 г., заедно с данъчните съобщения, отново бяха разпратени 50 000 бр. 

информационни флаери, съдържащи основна информация за разделното събиране на 

отпадъци. Във флаерите бяха описани съдовете за смет, разположени на територията на 

Община Габрово и видовете битови отпадъци, които е редно да се изхвърлят в тях. 

Брандирани бяха 5 сметоизвозващи камиона, разположени бяха 3 винила за билборд и 

изработени печатни материали, които служат за повишаване информираността на 
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жителите на общината. Проведени бяха две важни събития „Арт на депото“ и „Ден на 

отворени врати на депото“, чиято цел бе да провокират гражданите да посетят депото, за 

да добият представа какъв е пътят на отпадъка. 

За първи път през април 2018 г.  бе организиран мобилен пункт за събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата. Втората акция за събиране на опасни отпадъци бе проведена 

през месец октомври. И двата етапа на кампанията се проведоха в рамките на два дни в 

различни габровски локации. Общо за двата етапа бяха предадени над 550 кг опасни 

отпадъци. 

По повод Световния ден на Земята беше организиран еко празник за учениците в 

габровските училища, както и проведено посещение на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци с деца и родители. 

Събитието „КОД: ЗЕЛЕНО“, проведено през юни, и посветено на здравословния начин на 

живот и възможностите да живеем, пазейки природата, даде начало на уникален 

експеримент „Писмо в бутилка“ -  пускане на послание в пластмасова бутилка в 

контейнерите за отпадъци. Бутилките, пристигнали на сепариращата инсталация, бяха 

„уловени“ от работниците там, а авторите на посланията получиха специална награда по 

време на събитието „Ден на отворени врати на депото“, проведено през август. 

По повод Европейската седмица на мобилността бе проведена кампанията „Играй на 

чисто“, чиято цел е под формата на състезателна игра да представи принципите за 

разделно събиране на отпадъците. Играта се проведе в парк „Маркотея“, а участие взеха 

деца, ученици и възрастни.  

През 2018 г.  бяха проведени множество „информационни дни“ в различни квартали на 

Габрово. Целта бе жителите да бъдат коректно информирани за принципите на 

разделното събиране, а онези, които донесоха биоразградими отпадъци, получиха пакет 

компост, произведен на Регионалното депо. Информационни кампании бяха проведени в 

повечето габровски училища и някои от детските градини, както и в Клуб на пенсионера. 

Еко уроците, предназначени за деца и ученици, продължиха и през 2019 г. 

Информационни табла за разделното събиране на отпадъците бяха поставени на 10 

автобусни спирки. 

С цел налагане принципите на разделно събиране на отпадъците в сградата на Община 

Габрово са разположени 33 бр. метални съдове за разделно събиране (по 11 бр. от 

цветовете жълт, кафяв и оранжев).  

Паралелно с всички кампании целогодишно Община Габрово чрез ОП „Благоустрояване“ 

продължи да събира разделно биоразградимите отпадъци от включените 14 търговски 

обекта. С цел разширяване обхвата на кампанията за събиране на биоразградими 

отпадъци от търговски обекти, бяха проведени разговори с управители и собственици на 

ресторанти, заведения и столове за хранене. 

Сключен беше нов едногодишен договор от 26.02.2018 г. с „Мит и Ко“ ЕООД за 

организиране на мобилен събирателен пункт за приемане, последващо транспортиране и 

третиране на опасни отпадъци, намиращи се на територията на общината. 
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В началото на 2019 г., заедно с данъчните съобщения, бяха разпратени 50 000 бр. 

информационни флаери, съдържащи основна информация за разделното събиране на 

отпадъци.  

Брандирани бяха 700 бр. съдове за битови отпадъци, изработени бяха печатни материали 

и промо материали, като всички те служат за повишаване информираността на жителите 

на община Габрово.  

През 2019 г. бе разработена интернет платформа – chisto.gabrovo.bg. В сайта се съдържа 

актуална информация за възможностите за справяне с различните видове отпадъци, 

контакти на операторите с отпадъци, провеждани кампании и инициативи и друга полезна 

информация. Сайтът се популяризира посредством всички раздавани на гражданите 

печатни и промо материали. 

Информационни табла за разделното събиране на отпадъците бяха поставени на 10 

автобусни спирки през първото тримесечие на 2019 г. 

В началото на март 2019 г. бе сключен договор за изработване и излъчване на радио 

клипове, които да предоставят информация за дейностите по управление на отпадъците 

на територията на община Габрово. Рубриката „Екологът говори“ съдържа тематични 

послания и се излъчва ежедневно.  

Сключен е нов едногодишен  договор от 07.03.2019 г.  с „Мит и Ко“ ЕООД за организиране 

на мобилен събирателен  пункт за приемане, последващо транспортиране и третиране  на 

опасни отпадъци, находящи се на територията на Община Габрово. От проведените две 

кампании (10-11.04  и 23-24.10.2020г.) са събрани 837,94 кг опасни отпадъци. 

През 2019 г. е изпълнен проект „Подземни контейнери - Изграждане на две площадки за 

подземно разделно събиране на отпадъци, гр. Габрово“. С проекта са изградени две 

подземни контейнерни площадки на ул. Младост № 2 и ул. Младост № 11 в гр. Габрово. 

Доставени са по 3 бр. нови подземни контейнера с обем по 3м3, тип KVR5-120/3 за всяка 

от площадките. С изграждането на такива площадки значително се предотвратява 

замърсяването на околното пространство. Предвижда се тази инициатива да продължи и 

през 2020 г. 

2016 - 2019 Реализиране на мерки за подобряване качеството на дейностите по сметосъбиране и 

снегопочистване в града и селата, чрез непрекъснато обновяване и обогатяване на 

машинния и транспортен парк на ОП Благоустрояване 

През 2016 и 2017 г. за нуждите на ОП „Благоустрояване“ бяха закупени: 5 сметосъбиращи 

и сметоизвозващи камиони, тип вариопреса; 1 нова специализирана почистваща машина 

за растителни и битови отпадъци; 2 камиона  „Унимог“ със зимно оборудване за 

почистване на улиците от сняг и насипване със сол и пясък против заледяване, както и 

оборудване за метене и измиване на улиците от дребни отпадъци и прахови частици през 

летния сезон; гребло за сняг HIDROMEK и колесен многофункционален багер с челен 

товарач HIDROMEK; 5 бр. съдове за разделно събиране на строителни отпадъци („лодки“ 

– 4м3). 
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През 2018 г. за нуждите на ОП „Благоустрояване“ са сключени договори за доставка на: 

 400 бр. съдове за разделно събиране на отпадъци, тип „Ракла“; 

 почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за 

засмукване на отпадъци марка – НАКО, модел СМ1600; 

 машина за листа, марка LASKI, модел VD 440/25; 

 2 бр. нови товарни буса до 3,5 т. и един употребяван двуосен камион /самосвал/ с 

прикачен инвентар, които ще се ползват при почистване на нерегламентирани 

сметища, треви и клони. 

 През 2019 г. за нуждите на ОП „Благоустрояване“ са доставени, във връзка със сключени 

договори: 

• два лекотоварни автомобила, обслужващи по график едрогабаритните и 

строителни отпадъци, генерирани от гражданите; 

• 300 бр. съдове за разделно събиране на отпадъци, тип „Ракла“; 

• 200 бр. метални съдове за пепел; 

• 10 бр. 4 кубикови контейнери (тип лодка); 

• 35 бр. кошчета (25 л.) за разделно събиране на отпадъци на площи за обществено 

ползване; 

През 2019 г. са сключени договори за доставка на: 

• един  камион, обслужващ 4 кубикови контейнери (тип лодка); 

• един брой камион с обем на бункера 7 м3 за "суха" и "мокра" фракция; чиято 

доставка ще се извърши 2020 г.  

През 2019 г. са доставени 2 бр. прикачен инвентар – 6 м3 и 2 м3 опесъчаващи устройства, 

свързани със снегопочистването на уличната мрежа в града.  

2016 - 2019 Реализиране на устойчиви мерки за качествено подобряване на зелената 

инфраструктура на територията на Габрово:  

С цел подобряване на качеството на зелената инфраструктура, през 2019 г. ОП 

„Благоустрояване“ реконструира няколко обекта: 

• Градинката на Шиваров мост - насипани и подравнени са всички зелени площи. 

Монтирани са стълбове за улично осветление, изцяло подновена е детската площадка, 

като съоръженията са освежени и е поставена ударопоглъщаща настилка от дървесен 

чипс. Подменена изцяло е парковата мебел – пейки и кошчета за отпадъци, засадена е 

декоративна растителност;  

• Зелената площ на изхода за София – площите са изцяло насипани с почва, изградена е 

поливна система, оформени са геопластики с декоративна цветна, храстова и тревна 

растителност, монтирано е художествено осветление;  
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• Зелената площ пред бл. „Здравец“ – терените са подравнени, фрезовани и засадени с 

декоративна дървесна и храстова растителност; монтирани са пейки и кошчета за 

отпадъци: 

• Зелената площ срещу Дом на хумора и сатирата – фрезоване, насипване с почва, 

изграждане на поливна система, зацветяване и затревяване; 

• Изградена нова цветна фигура пред сградата на ОП „Благоустрояване“; 

Успоредно с дейностите по изграждане и текущо поддържане на зелени площи, отдел 

„Озеленяване“ предприе и поетапни резитби на дърветата по главните булеварди – бул. 

„Априлов“ и бул. „Трети март“. 

► Разработване и приемане на Стратегия за развитие и управление на зелената 

инфраструктура на територията на град Габрово 2017 – 2023 

През 2017 г. беше приета Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град 

Габрово 2017 – 2023. Направен беше анализ на природните и антропогенни фактори на 

зелената система на Габрово и нейното управление. Предложена беше визия за развитие 

на зелената инфраструктура с разчет на необходимите и препоръчителни действия за 

периода 2017-2023 г. Всяка година, по решение на Общински съвет – Габрово, отдел 

„Озеленяване“ отчита напредъка по изпълнение на Стратегията. През 2019 г. отчетът беше 

представен на Общински съвет през април. 

► Разделяне на града на зони и приоритизиране на дейностите спрямо категорията 

на съответната територия  

През 2016 г. общинско звено „Озеленяване“ изготви ново разделение на районите на 

поддържане в Габрово /Централна градска част, район Североизток, район Северозапад, 

район Запад, район Юг/ и през 2017 г. работата на звеното беше организирана спрямо 

принципите му. 

► Увеличаване на техническите и човешки ресурси в звено Озеленяване с оглед 

оптимално изпълнение на конкретни задачи за поддържане и развитие на 

зелената градска среда  

С Решение №206/ 09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово, общинско звено 

„Озеленяване“ стана част от ОП „Благоустрояване“, заедно с дейност „Радио 

транслационни възли“ и дейност „Улично осветление“. Решението е продиктувано от 

необходимостта от повишаване капацитета и ефективността при изпълнение на 

комуналните дейности на територията на Община Габрово, потребността от комплексни 

решения и постигане на максимална натовареност на техника и човешки ресурс, 

създаване на ефективни условия за по-добро планиране и контрол на изпълнението на 

услугите, предлагани от Община Габрово.  

► Изграждане на поливни системи, включително и изпълнение на сондажи за 

поддържане на публични пространства /паркови и алейни площи, детски 

площадки, цветни акценти, междублокови пространства/ 
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През 2016 г. бяха изградени поливни системи в зелените зони на кръговото кръстовище 

пред Консултативна поликлиника и в част от зелената площ между ул. „Брянска“ и ул. 

„Емануил Манолов“. Частично изградена бе и поливната система в парк „Маркотея“. През 

2017 г. са извършени всички допълващи и довършителни работи. 

През 2018 г. в рамките на проект BG16RFOP001-1.016-0001-C02 от 08.12.2017 г. „Габрово – 

инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ са изградени поливни системи 

на кръгово кръстовище „Шиваров мост“, в парк „Колелото“ и на кръгово кръстовище 

„Колелото“. Поливна система е изградена и при строителството на новия пешеходен мост 

над р. Янтра, свързващ ул. „Дунав“ и ул. „Аврам Гачев“. В парк „Маркотея“ е доразвита 

съществуващата поливна система. 

През 2019 г. са изградени поливни системи в градинката на Шиваров мост, в зелената 

площ на изхода за гр. София и в зелената площ срещу Дома на хумора и сатирата. 

► Обособяване на зона за свободно разхождане на домашни кучета  

През 2018 г., след проведени неколкократни срещи със собственици на домашни кучета, 

е определен терен за обособяване на зона за свободното им разхождане.  

През 2019 г. от ОП „Благоустрояване“ беше изградена първата в града площадка за 

свободно разхождане на домашни любимци с обща площ от 730 кв. м.,  разположена 

успоредно на р. Янтра на изхода за гр. В. Търново. Разделена е на две зони – зона за 

дребни породи и зона за едри породи. На площадката са монтирани съоръжения за игра 

и обучение на домашни любимци, произведени в дърводелската работилница на ОП 

„Благоустрояване“ с материал от премахнати дървета на територията на града, както и 

места за отдих и почивка на стопаните на кучета, кошчета за отпадъци. Засадена е 

декоративна растителност. Част от зоната е насипана с дървесни стърготини – отпадъчен 

продукт от дробенето на опасни и счупени клони.  

► Паспортизация на зелената инфраструктура на Габрово и поддържане на GIS слой 

с публичен и административен модул  

В рамките на проект „Цветен град“ бе изградена гео-пространствена специализирана 

система, базирана върху Географската информационна система на Община Габрово в 

помощ на общинско звено „Озеленяване“. През 2017 г. беше сключен договор за 

паспортизация с изготвяне на фитосанитарна експертна оценка на съществуваща 

дълготрайна декоративна растителност. Голяма част от дърветата в града вече имат 

изготвени индивидуални паспорти с подробно описание, фитосанитарна оценка и 

конкретни мерки за подобряване на състоянието им. 

► Провеждане на ежегодни кампании с населението за благоустрояване и създаване 

на цветни пространства пред домовете и в жилищните квартали 

В края на октомври 2017 г. беше проведена кампания под мотото „ЗЕЛЕНО ГАБРОВО“, 

организирана от общинско звено „Озеленяване“ със съдействието на дирекция 

„Образование и социални дейности“ и с подкрепата на Центъра за работа с доброволци 

към Община Габрово. Кампанията, насочена към насърчаване на децата, техните 

родители, близки и учители за опазване и поддържане на зелената система на града, беше 
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осъществена на територията на осем общински училища. Общинско звено „Озеленяване“ 

предостави посадъчен материал (декоративни дървета и храсти), който беше засаден от 

ученици, учители и родители. През 2018 г. отново бе проведена кампания „Зелено 

Габрово“ в 20 различни точки на територията града. Предоставен бе посадъчен материал 

(декоративни дървета и храсти), който бе засаден от жителите на Габрово. Кампанията е 

насочена към насърчаване на габровци за съхранение на градското биоразнообразие и 

разумно ползване на природните дадености, чрез инициативи за опазване и поддържане 

на зелената система на града. За поредна година през 2019 г. се проведе кампанията 

„Зелено Габрово“, раздадена бе декоративна растителност за засаждане в междублокови 

пространства и общински зелени площи в 18 района на града.  

► Надграждане на доброто партньорство, създадено между побратимените градове 

Тун и Габрово, в сферата на поддържането и развитието на зелената 

инфраструктура 

През 2017 г. приключи изпълнението на проект PF 022-038/11.04.2014г. „Цветен град“, 

съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. В рамките на проекта се проведоха редица дейности, насочени към 

устойчиво развитие на зелената система на Габрово, с прилагане на добри практики от 

партньорския град Тун, Швейцария. В последните месеци от реализацията на проект 

„Цветен град“, след сключване на Допълнително споразумение 2, беше осъществена 

реконструкцията на две от съществуващите оранжерии на територията на ОП 

„Благоустрояване“ в Габрово. Звено „Озеленяване“ със собствени сили и наличните от 

проекта средства изпълни една от поддейностите на проекта – „Цветни обекти“ - 

демонстрационни образци на зелено градско планиране (композиция от „цветни сфери“, 

разположени в зелената площ между ул. „Брянска“ и ул. „Емануил Манолов“, цялостна 

реконструкция на прилежащия терен, изграждане на поливна система, засаждане на 

дървесно-храстова и цветна растителност). 

Благодарение на доброто партньорство между побратимените градове Габрово и Тун, 

беше реализиран и проектът „Градинката на Тун“. За нейното  изпълнение общинската 

администрация на Тун осигури работни проекти, посадъчен материал и специалисти. В 

направата ѝ се включи ОЗ „Озеленяване“, както и студенти по ландшафтна архитектура, 

участвали в ателие-състезание „Цветно бъдеще за Габрово“, проведено в рамките на 

проект „Цветен град“. 

2017 - 2018 Предприемане на комплекс от мерки за подобряване на условията и качеството на 

обслужване в гробищните паркове 

► Изпълнение на комплекс от мерки /административни и инфраструктурни/ за 

отваряне на нов гробищен парк в Габрово 

През 2018 г. е възложена частична актуализация на проект за нов  гробищен парк  местност 

Колева ливада - Равнището, гр. Габрово– I етап. 



 
 
 
 
 

117 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

През 2019 г. е завършена актуализацията на проекта и започна изпълнение строителните 

дейности на обект: „Изграждане на гробищен парк  местност Колева ливада - Равнището, 

гр. Габрово– I етап“. Обектът е преходен 2019-2021г. 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

2016 - 2019 Община Габрово ще продължи ежегодното изпълнение на мерки, свързани както с основен 

ремонт на улиците, така и с текущ ремонт, като приоритет ще се дава на 

възможностите за устойчиво и комплексно решаване на проблеми, което в зависимост 

от конкретната ситуация ще включва и изпълнение на ВиК инфраструктура и др. 

съоръжения 

През 2016 г. завърши ремонтът на ул. „Ю.Венелин“ (част от Републикански път I-5) – 

водопровода по улицата е подменен от ВиК - Габрово. Извършен е цялостен ремонт на: ул. 

„Радост“ в участъка от ул. „Прилеп“ до ул. „Марек“, вкл. ул. „Прилеп“; участък от ул. „Хан 

Аспарух“ и ул. „Малуша“. Ремонтиране (изкърпване) на най-проблемните участъци от: 

улици „Ген. Николов“, „Пройновска“, „Искър“, „Поп Андрей“, „Н. Войновски“; в кв. 

„Недевци“ – ул. „Брегът“, ул. „Слънчев бряг“, ул. „Борущица“, ул. „Рачев кладенец“, ул. 

„Бръшлян“,  ул. „Узана“, ул. „Тополите“, ул. „Спасета“; в кв. Дядо Дянко и Хаджи Цонев мост 

– ул. „Доспат“, ул. „Балкан“ (към ф-ма „Меркурий“), ул. „Камчия“, подходи към блокове 

(„Мазалат“, „Орлово гнездо“, „Ком“) на  бул. „Трети март“ . Укрепване на: ул. „Прогрес“ 

(подпорна стена); ул. „Иван Калпазанов“ (подпорна стена); укрепване на ул. „Светлина“, кв. 

Етър (подпорна стена); укрепване на ул. „Веселие“ (подпорна стена); укрепване участък от 

ул. „Поп Андрей“; укрепване участък от ул. „Пролет“; укрепване и възстановяване на участък 

от улична мрежа бул. „3-ти март“ (до „Габинвест“). 

Със средства по текущия ремонт през 2017 г. са асфалтирани: ул. „Хр. Конкилев“; ул. 

„Шейново“; участъци от: ул. „Д-р Илиев-детския“; подход МБАЛ; ул. „Ал. Константинов“; 

надлез ул. „Лазурна“; ул. „Григоровци“, кв. Етъра; ул. „Черни връх“; бул. „Могильов“; ул. 

„Свищовска“; кръстовище „Крушата“; подход към ДГ „Слънце“; ул. „Аврам Гачев“; мост до 

ДХС. Ремонтиране (изкърпване) на проблемни участъци от: ул. „Видима“; ул. „Прохлада“; 

ул. „Зелена ливада“; алеи в централен гробищен парк; ул. „Равнец“; улици в  кв. „Етъра“; ул. 

„М. Палаузов“; ул. „Веселие“; ул. „Марагидик“; ул. „Йосиф Соколски“; ул. „Д. Чинтулов“; ул. 

„Бенковска“; ул. „Акациите“; ул. „Липите“; подходи към междублокови пространства – от 

ул. „Т. Венкова“ и от ул. „Н. Геров“. Започна ремонта по ул. „8-ми март“ - след подмяна на 

водопровода от ВиК – Габрово в участъка до ул. „Букет“ и преминаване на газификация. Със 

средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 160 oт 04.08.2017 г. са изпълнени 

следните обекти - аварийно укрепване на: ул. „Мир“, скат ул. „Ал. Керков“, № 36-38, ул. 

„Черни Лом“, № 9-11. 

През 2018 г., след подмяна на водопровода, ремонт на битовата и дъждоприемната 

канализация и газификация на ул. „Осми март“, беше извършен цялостен ремонт на 

улицата. Ремонтът включва доставка и монтаж на улични бордюри, усилване основата на 
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пътната настилка, корекция на надлъжните и напречни наклони, с цел оптимално оттичане 

на повърхностните води, асфалтиране в два пласта, изграждане на тротоари.  

Цялостно асфалтирани бяха междублоковото пространство на бул. „Хемус“, ул. 

„Пионерска“, улица в северна индустриална зона /при Дикси/, улица в кв. „Кряковци“. 

Преасфалтирани и изкърпени бяха участъци от улиците: „Райчо Каролев“, „Баев мост“, „Тота 

Венкова“, „Извора“, „Никола Войновски“, „Момина скала“, „Генерал Дерожински“, 

„Етнографска“, „Палма“, отбивка при чешма „Минковото“, главните улици в кварталите 

Ябълка, Шумели, Нова махала, улиците „Елин Пелин“, „Екзарх Йосиф“, „Планинец“, „Зелен 

връх“, „Байкал“, „Бисер“, „М. Палаузов“, „Слави Ангелов“. Съвместно с фирмите от 

Западната индустриална зона, беше частично ремонтирана улицата при бившия Винпром. 

Беше изкърпена улица в с. Кметовци /до Данината къща/.  

Бяха обработени общо около 3008 м фуги по настилката на улиците „Македония“, бул. 

„Априлов“, „Брянска“, „Ст. Караджа“. Изграден беше паркинг на ул. „Орловска“ в района на 

СУ „Райчо Каролев“. В рамките на текущия ремонт на уличната мрежа, бяха положени общо 

35 966 кв. м асфалтова настилка. 

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 63 oт 26.04.2018 г., бяха 

изпълнени следните обекти: аварийно укрепване на ул. „Негенска“; аварийно укрепване 

брега на р. Синкевица при ул. „Самара“ 24; 

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 125 oт 29.06.2018 г., бяха 

изпълнени следните обекти: аварийно укрепване на ул. „Т.Иванов“ при мост ул. „Поп 

Андрей“; аварийно укрепване на ул. „Илевска“; аварийно укрепване на ул. „Орловска“ – 

преходен за 2019 г.  

През 2019 г. със средства от общинския бюджет и ПМС N:134 oт 31.05.2019 г. на МС, се 

извършиха ремонти на участъци от уличната мрежа в гр. Габрово (на места след подмяна  

на водопроводната мрежа), както следва: 

• улици, съвпадащи с РПМ:  на участък от път I-5 от км 147+228 до км 148+111 /ул. Брянска 

/ и участък от път III-4403 от км 0+000 до км 2+700 /бул. „Могильов“, ул. „Свищовска“/ 

• Ремонт на ул. „Осми март“ – II етап 

• Ремонт на участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ 

• Ремонт на участъци от бул. „Бойката“ 

• Ремонт на участъци улици „Места“ и „Черни Лом“ 

• Ремонт участъци от ул. „Пройновска“, ул. „Роза“, ул. „Искър“, ул. „Р.Каролев“ 

• Ремонт обслужваща улица към Комплекс за социални услуги /ул.“Ивайло“ 13а/ 

•Ремонт ул. „Гърмидолов“ – изцяло асфалтирана улицата, след подмяна на водопровода от 

ВиК  

•Ремонт ул. „Даскал Алекси“ – изцяло асфалтирана улицата, след подмяна на водопровода 

от ВиК 
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• Ремонт ул. „Спортна“ 3 – междублоково пространство 

• Ремонт участък от ул. „Екзарх Йосиф“ 

• Пресечка на бул. Трети март – участък за новата болница – нова улица 

• тротоари по ул. „Н.Войновски“ 

• ул. „Мирни дни“, ул. „Студентска“, ул. „Факел“ – I етап  (до неплътен асфалтобетон) 

• ул. „Станционна“  - участък 

• ул. „Димитричка Костова“ 

• Обръщало Хаджи Цонев мост и ул. „Дружба“ 

• ул. „Мир“ - участък 

• ул. „Генерал Николов“ – участъци 

В рамките на тези  ремонти  на уличната мрежа, бяха положени общо 39 067 кв. м асфалтова 

настилка. През 2019 г. завърши укрепването на ул. „Орловска“ в Габрово. 

 

2016 - 2019 Продължаване на инвестиции към изграждане на нови улици и нови пътни връзки в 

градската част, създаване и поддържане на привлекателна и екологична градска среда, с 

оглед подобряване организацията на движението и повишаване качеството на 

жизнената и архитектурна среда. За целта, основно, ще се разчита на собствен и външен 

финансов ресурс /ОП „Региони в растеж“ 2014-2020/ 

През 2019 г. продължи изпълнението на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на 

град Габрово“, за който бе подписан договор през м. юли 2017 г. Проектът е на стойност 13 

658 027.97 лв., от които 4 658 027.97 лв. – собствен принос на Община Габрово. Дейностите 

включват преустройство на съществуваща автобусна спирка на ул. „Юрий Венелин“ в 

„джоб“, благоустрояване на пешеходните подлези в района на Музей „Дом на хумора и 

сатирата“ и Автогара – Габрово с изграждане на достъпна архитектурна среда посредством 

монтиране на асансьори, благоустрояване на прилежащите пространства, както и 

реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад. 

► Благоустрояване на парк „Колелото“, в близост до ДКЦ II, междублоковите 

пространства, прилежащите улици 

На 19 юли 2018 г. на територията на парк „Колю Василев – Обов“ бяха открити обектите по 

проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. С инвестиция 

на обща стойност 11 138 023,59 лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в рамките на 

две години бяха реконструирани и новоизградени ключови обекти от градската 

инфраструктура. 

В основния обект са включени следните подобекти: 

Подобект 1: ул. „Христо Смирненски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Генерал 

Николов“, ул. „Антим I“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Тотьо Бенев“, 
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площад „Белорусия“, зелена площ и паркинг пред ДКЦ II, съществуващо кръгово 

кръстовище: Рехабилитирана е уличната мрежа и прилежащите тротоарни настилки, 

обособени са паркинги и джобове с възможност за крайулично паркиране, улични 

уширения за съдовете за смет. Монтирано е ново улично осветление, извършено е 

озеленяване и са осигурени достъпни маршрути за хора с увреждания. 

Подобект 2: Възстановяване на парк „Колелото“, реконструкция на част от крайречна улица 

„Аврам Гачев“, благоустрояване на южни вътрешноквартални пространства от квартал „90“: 

Извършена е цялостна рехабилитация на парка при ново разпределение на алейната 

мрежа, като са обособени различни функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, 

детска площадка, поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на открито и сцена, 

ново районно осветление. Извършено е озеленяване, зацветяване и геопластика. 

Монтирано е градинско  обзавеждане. 

Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и цветна 

композиция в централния кръг на „Колелото“: Благоустроен е вътрешният кръг на Колелото, 

посредством геопластика от зелени и цветни кръгове около композиция от метални 

светещи елементи, монтирано е ново улично осветление. 

Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартали „88“, „89“ и 

северната част на „90“: Изградена е нова напречна къса улица. Рехабилитирани са 

съществуващите улици, изградени са паркинги и са обособени достъпни маршрути за хора 

с увреждания, както и места за съдове за смет. Обособени и обзаведени са кътове за отдих, 

изградена е нова детска площадка за деца до 12 годишна възраст. Монтирано е градинско 

обзавеждане, изпълнено е озеленяване. 

За обекта са изпълнени общо: положени  23 424 м2 асфалтови настилки, 16 307 м2 

тротоарни настилки, 1 314 м2 настилки с паркинг елементи, 10 385 м бордюри, изпълнена 

е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, обособени са 410 паркоместа (в 

т.ч. 38 бр. за хора с увреждания); 2 детски площадки с 11 детски съоръжения и детски кът с 

1 съоръжение с положена 353 м2 ударопоглъщаща настилка, 7 фитнес уреда, 1 тенис на 

маса; прокарани са 2 955 м кабели за улично и парково осветление, монтирани са 66 нови 

стълба за улично и парково осветление с  LED осветители, 16 светещи квадрати по кръга; 

положени са 603 м тръби за отводняване и  39 дъждоприемни шахти; монтирано е градско 

и парково обзавеждане – 72 пейки, 11 маси с пейки, 2 беседки, 1 пергола, 1 дървена 

трибуна, 22 стойки за велосипеди; поставени са 119 ограничителя за достъп, 39 кошчета за 

отпадъци; в озеленяването са включени иглолистни и широколистни дървета и храсти, 12 

596 м2 тревни площи, 34 бетонови кашпи. 

► Изграждане на кръгово кръстовище на Шиваров мост и благоустрояване на 

междублоковите пространства 

В основния обект са включени следните подобекти: 

Подобект 1: Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление, 

парапети на моста по продължение на участъците от главната улична мрежа в обхвата на 

проекта: Подменени са съществуващите тротоарни настилки, като пътното платно е 

отделено със зелени ивици. Обособен е джоб за автобусна спирка в посока „център“. 
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Монтирано е ново улично осветление. Зелените зони са затревени и са засадени 

декоративни храсти и дървета. 

Подобект 2: Кръгово кръстовище: Съществуващото кръстовище е образувано от 

пресичането на бул. „Хемус“ – път I клас от РПМ, бул. „Трети март“ – III клас от РПМ и 

Шиваров мост. През него преминават направленията Велико Търново – Шипка, 

направлението в посока Трявна и източния обходен път на Габрово. Кръстовището е 

оформено в кръгово (с радиус 17,50 м.) с 4 разделителни острова. Изградени са 2 подпорни 

стени при р. Янтра, нови дъждовни клонове, извършено е озеленяване с поливна система, 

монтирано е ново улично осветление и система за видеонаблюдение в зоната на 

кръстовището.  

Подобект 3: Вътрешноквартални пространства на кв. „186“: Обособени са 2 подхода за 

достъп до междублоковите пространства от бул. „Априлов“ и 2 паркинга. Изградени са 2 

нови подпорни стени. Рехабилитирани са тротоарите и зелени площи, както и 

съществуваща пешеходна пасарелка. Оформени са кътове за отдих, монтирано е ново 

улично осветление, изградени са нови дъждовни клонове. Зелените зони са затревени и 

засадени. 

За обекта за изпълнени общо: Положени са 10 576 м2 асфалтови настилки, 6 991м2 

тротоарни настилки, 5 344 м бордюри, изпълнена е хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация, обособени са 90 паркоместа (в т.ч. 6 бр. за хора с увреждания); оформени са 

5 къта за отдих с 5 беседки и 2 детски съоръжения с положена 110 м2 ударопоглъщаща 

настилка; изпълнени са 364 м подпорни стени, монтирани са 680 м метални парапета, 

ремонтирана е пешеходна пасарелка през реката; прокарани са 1465 м кабели за улично 

осветление, монтирани са 76 нови стълба за улично осветление с LED осветители; положени 

са 557 м тръби за отводняване и 40 дъждоприемни шахти, монтирана е автоматизирана 

поливна система за зелените площи в кръга; поставени са 5 видеокамери на кръстовището; 

монтирано е градско и парково обзавеждане – 24 пейки, 37 кошчета за отпадъци; в 

озеленяването са включени иглолистни и широколистни дървета и храсти, 4 470 м2 тревни 

площи, 2 040 м2 зелена настилка с чим. 

В продължение на приключилия проект „Габрово – инвестиции за изграждане на 

съвременна градска среда“, през 2019 г. ОП „Благоустрояване“ със собствени средства 

реконструира намиращата се непосредствена близост до кръгово кръстовище на Шиваров 

мост градска градина. Алейната мрежа е изцяло преасвалтирана, насипани и подравнени 

са всички зелени площи. Монтирани са стълбове за улично осветление, изцяло подновена 

е детската площадка, като съоръженията са освежени и е поставена ударопоглъщаща 

настилка от дървесен чипс. Подменена изцяло е парковата мебел – пейки и кошчета за 

отпадъци, засадена е декоративна растителност. 

► Изграждане на Източна улица и реконструкция на тунел под пазара 

С изграждането на част от Източна градска улица е изведен автомобилният трафик от 

централната градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващия тунел по ул. 

„Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзката с ул. „Орловска“. Улиците в близост до 

пешеходната зона и Централния градски пазар са освободени от движение на моторни 
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превозни средства. Изпълнени са подпорни стени за увеличаване на габарита и 

обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. 

„Орловска“. Изградени са нови улични оттоци и дъждовни клонове за отвеждане на 

повърхностните води, нов водосток на дере Топлика. Изградени са стълбища до имотите 

над ул. „Марин Дринов“ и връзката с ул. „Топлика“. Рехабилитиран е съществуващият тунел. 

Изпълнено е ново осветление по уличната мрежа в обхвата на проекта, както и в тунела. 

Оформени са паркинги по улиците „Мадара“ и „Д. Костова“, както и около входа на тунел 

над Гунин кладенец по ул. „Марин Дринов“.  

За обекта за изпълнени общо: Изградени са 280 м подпорни стени с различна височина за 

увеличаване габарита на съществуващите стари трасета на улици, положени са 6 015 м2 

асфалтови настилки и 560 м2 паважни настилки, 1 348 м гранитни бордюри, 630 м бетонови 

бордюри, 3 404 м2 тротоарни настилки; направена е 225 м2 хоризонтална маркировка; 

монтирани са 47 знака за вертикална сигнализация, 97 м парапети, обособени са 35 

паркоместа (в т.ч. 3 бр. за хора с увреждания); прокарани са 650 м полиетиленови тръби за 

отводняване и 58 улични оттока, изграден е нов водосток при дере Топлика; санирана е 3 

500 м2 вътрешна повърхност на тунела, инжектирани са 378 м работни фуги и пукнатини; 

изградено е 5 304 м подземно тръбно кабелно трасе за мрежи – ниско напрежение и мрежи 

– 20 kV, положени са 1 300 м кабели в PVC тръби, монтирани са стълбове и 42 улични LED 

осветители; в тунела са положени – 876 м кабели в PVC тръби, 38 LED прожектора и 36 тела 

за аварийно и евакуационно осветление; затревени са 1 200 м2 и са засадени иглолистни и 

широколистни растения. 

През 2018 г. продължи изпълнението на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на 

град Габрово“, който бе одобрен през м. юли 2017 г. Проектът е на стойност 13 430 540,62, 

от които 4 430 540,62 лв – собствен принос на Община Габрово. Дейностите включват 

преустройство на съществуваща автобусна спирка на ул. „Юрий Венелин“ в „джоб“, 

благоустрояване на пешеходните подлези в района на Музей „Дом на хумора и сатирата“ и 

Автогара – Габрово с изграждане на достъпна архитектурна среда посредством монтиране 

на асансьори, благоустрояване на прилежащите пространства, както и реконструкция на 

пътно кръстовище и предгаров площад. 

► Изграждане на кръгово кръстовище в зоната на ул. „Лазурна“ и благоустрояване на 

прилежащите пространства 

В края на 2016 г. е завършено изграждането на кръгово кръстовище в кв. Младост. 

Изпълнени са: ново улично осветление, кабелни трасета за видеонаблюдение, нови 

бордюри и тротоарни настилки, нова асфалтова настилка. Монтирани са предпазни 

парапети, насочващи пешеходното движение към регламентираните за пресичане места. 

Поставена е нова вертикална сигнализация с пътни знаци и е положена хоризонтална 

маркировка. 

► Благоустрояване на зоната на предгаров площад, включително изграждане на 

кръгово кръстовище 

В рамките на отчетния период приключи изпълнението на всички строително - монтажни 

работи на обект „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в района на пл. 
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„Марсел де Бископ“. Изпълнител на строително-ремонтните работи е „Димас“ АД – 

Габрово. Към края на 2019 г. обектът е в процедура по въвеждане в експлоатация. 

► Благоустрояване на комплекс „Христо Ботев“ 

Обектът е преходен 2016/2017 г. Подменени са всички водопроводи от ВиК дружеството. 

През 2016 г. е изпълнена рехабилитация на настилките по цялата дължина на улици: 

„Преслав“, „Ивайло“, „Ал. Стамболийски“, „Патриарх Евтимий“. Извършена е подмяна на 

бордюри по ул. „Ивайло“ и ул. „Ал. Стамболийски“. В участъка на ул. „Христо Ботев“ /от ул. 

„Ивайло“ до ул. „Орловска“/ е изградено малко кръгово кръстовище. По рехабилтираните 

улици в комплекса са положени общо 10 062 м2 асфалтова настилка. През 2017 г. е 

завършена рехабилитация на настилките по останалите улици в комплекса: ул. „Сан 

Стефано“ и ул. „Васил Левски“. Бяха обновени съществуващите и оформени нови зелени 

площи по улиците „Ивайло“ и „Александър Стамболийски“, както и в зоната на кръговото 

кръстовище между двете улици. 

► Изграждане на пешеходен мост над р. Янтра 

През 2016 г. беше изпълнена част конструктивна - устоите на моста, наклонените стълбове 

и връхната конструкция. През 2017 г. бяха завършени част от довършителните видове 

работи, предвидени в проекта - връзка с ул. „Аврам Гачев“ /рампа/, частично облицовки от 

естествени материали, парапети. 

През 2018 г. окончателно беше завършено изграждането на пешеходния мост над р. Янтра. 

► Изграждане на уширителен джоб на спирката на ул. „Юрий Венелин“ 

Дейностите на обекта стартираха на 23 април 2018 г. и приключиха на 22 ноември 2018 г. 

Преустройството включва изграждане на стоманобетонова конзола, изместване на кабелни 

мрежи в рамките на тротоара, изграждане на джоб за автобусна спирка, възстановяване на 

пътна и тротоарна настилка и ремонт на предпазен парапет. Изпълнител на строително-

ремонтните работи е ЕТ „Мирса-93 Цветан Асенов“ – София. Към края на 2019 г. обектът е 

въведен в експлоатация. 

 

► Благоустрояване на пешеходните подлези в зоните на Музей Дом на хумора и 

сатирата и Автогара Габрово и изграждане на достъпна архитектурна среда, 

посредством монтиране на асансьори, благоустрояване на прилежащите 

пространства 

През 2017 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на 

проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който включва 

преустройство на посочените обекти.  

В двата подлеза до края на отчетния период бяха извършени демонтажни работи на 

отводнителни улеи, гранитни стъпала, бетонови настилки, съществуващи компрометирани 

облицовки, метални шини и др. Изпълнени са стоманени конструкции за покриване на 

стълбища, грундиране на тавани, част от облицовки по стени, ремонт на гранитни стъпала. 
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Завършени са всички СМР по част „Конструктивна“, включващи направа на нови асансьорни 

шахти и саниране на съществуващи стоманобетонови елементи.  

Ремонтите в подлеза на Автогара стартираха на 17 юли 2018 г. За зимните месеци обектът е 

спрян поради лоши метеорологични условия. Ремонтите в подлеза на Дома на хумора и 

сатирата стартираха на 22 януари 2018 г. и от 9 юли 2018 г. обектът е спрян поради 

необходимост от изготвяне и изпълнение на проектантско решение за отстраняване на 

причините за наводняване на обекта. Лошите метеорологични условия не позволиха 

окончателното изпълнение на техническото решение преди приключване на зимния сезон. 

Изпълнител на строително-ремонтните работи е „Кота - 2001“ ООД – София. 

В рамките на отчетния период приключи изпълнението на всички строително-монтажни 

работи на обект „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – подлез 

при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара) и подлез 

при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата – 

ДХС)“. Изпълнител на строително-ремонтните работи е „Кота– 2001“ ООД – София. Към края 

на 2019 г. обектите са в процедура по въвеждане в експлоатация. 

► Поетапно благоустрояване кв. Младост и кв. Трендафил 1, 2 

Изготвен беше работен проект за благоустрояване на кв. Трендафил 1.  

През 2018 г. започна реализацията на ремонт публична инфраструктура ул. „Младост“ - кв. 

45, 48, 50 и  52 по плана на гр. Габрово, в два етапа: 

Първи етап: Извършен е ремонт на захранването на част от съществуващото улично 

осветление. Почистени и ремонтирани са всички дъждовни оттоци. В рамките на пътното 

платно са подменени всички капаци на ревизионни шахти и решетки на дъждоприемни 

шахти със нови чугунени изделия, отговарящи на необходимия клас на натоварване. 

Изпълнени са всички предвидени градински и пътни бордюри, както и тротоарните 

настилки. Пътната настилка е напълно завършена. Направени са локални ремонти на слаби 

участъци и където е необходимо, е положена геомрежа. Положени са асфалтови пластове 

от неплътен и плътен асфалтобетон. Остават довършителни работи. 

Втори етап: Извършен е ремонт на захранването на част от съществуващото улично 

осветление. Изпълнени са нови стълбове за улично осветление, вкл. монтаж на нови LED 

улични осветители. Почистени и ремонтирани са всички дъждовни оттоци. В рамките на 

пътното платно са подменени всички капаци на ревизионни шахти и решетки на 

дъждоприемни шахти с нови чугунени изделия, отговарящи на необходимия клас на 

натоварване. Изпълнени са всички предвидени градински и пътни бордюри, както и 

тротоарните настилки. Пътната настилка в по-голямата част от обекта в завършена до кота 

неплътен асфалтобетон. Преди това са направени са локални ремонти на слаби участъци. 

Предвидените в този етап две детски площадки са изпълнени на място, като остават само 

довършителни дейности. В рамките на целия втори етап остава полагането на последния 

пласт от плътен асфалтобетон и довършителни дейности.  

Обектът бе преходен за 2019 г. През 2019 г. той беше завършен. Изцяло са рехабилитирани 

основни и обслужващи улици в обхвата на обекта, тротоарни настилки около жилищните 
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блокове, улично осветление, изградени са две детски площадки. С тези дейности 

значително се подобри средата на междублоковите пространства в района. След 

приключване на строително-монтажните работи по ул. „Младост“, започна и поетапното 

реновиране на зелените площи в околните пространства. Частично насипани с почва са 

основни зелени пространства, на места е засадена декоративна растителност. Дейностите 

по възстановяване на зелената система в района продължават. 

През 2019 г. започна и обект  „Ремонт на публична инфраструктура – кв.Трендафил 1“, 

преходен 2019/2020 г. Към момента са изпълнени до първи пласт асфалтобетон обходна 

връзка м/у ул. „Венец“ и ул. „Лазурна“, улиците „Хризантема“, „Светло бъдеще“ и 

пресечките им. Приключени са дейностите по уличното осветление и отводнителните 

съоръжения в квартала. Дейностите продължават и през 2020 г. 

► Благоустрояване на терена срещу ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

В момента на терена се изгражда храмът „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников 

Габровских“, като неговото откриване е предвидено за 2020 г. Община Габрово 

допълнително ще подкрепи новия храм, като планира да изпълни озеленяването, 

облагородяването и осветлението в района на храма. 

► Благоустрояване на парк Баждар и превръщането му в привлекателно място за 

отдих, спорт и забавление на всички поколения 

В резервния списък на Инвестиционната програма за реализация на приоритетни проекти 

от ИПГВР на гр. Габрово също са предвидени мерки по благоустрояване на уличната мрежа 

и градската среда – благоустрояване на кв. „Младост“ и кв. „Трендафил“ 1, 2, 

благоустрояване на парк „Баждар“, както и реконструкция на площад „Възраждане“. През 

2020 г. ще бъде извършена актуализация на Инвестиционната програма и в случай на 

освободен финансов ресурс от общия размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 

след сключване на договори за БФП за основните проекти или при увеличаване на общия 

размер на БФП с наличните средства, могат да бъдат финансирани проекти от резервния 

списък. 

► Изграждане на детски, спортни и фитнес площадки и игрища в подходящи терени в 

рамките на града 

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2016 г. бяха изградени детска и спортна 

площадка в кв. Русевци и два нови детски къта в кв. Стефановци и кв. Войново, през 2017 г. 

бе възстановен кът за отдих с детски съоръжения - ул. „П. Падалски“.  

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2018 г. са изградени детска и спортна 

площадка в кв. Бичкиня и реконструкция на спортно игрище на  ул. „Видима“. На 

изградените детска и спортна площадка в кв. Бичкиня са подменени съществуващите 

компрометирани настилки с нови настилки от бетонови плочи и ударопоглъщаща каучукова 

настилка, монтирани са комбинирани детски съоръжения и фитнес спортни уреди, 

поставени са беседка, пейки и кошчета за отпадъци и е изградено осветление и 

видеонаблюдение. На спортните игрища на ул. „Видима“ са обособени площадка за 

волейбол и комбинирана площадка за баскетбол и с възможност за игра на тенис на корт. 
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Изпълнени са: изравнителна армирана бетонова настилка, положени са полиуретанови 

настилки, монтирани са декоративни предпазни огради, маркирани са игралните полета, 

доставено и монтирано е комбинирано спортно съоръжение - баскетбол и мрежата за 

волейбол. Доставена е мрежата за игра на тенис. Изградено е цялостно осветление и 

видеонаблюдение на игралните полета. 

През 2018 г. Община Габрово участва в Националната кампания „За чиста околна среда – 

2018г.”, организирана от МОСВ и финансирана от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Спечелени и изпълнени са два 

проекта: „Подобряване на детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“, кв. „Трендафил ІІ“ и 

„Обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих в кв. „Нова махала“. 

През 2019 г. се изградиха две нови детски площадки със средства от общинския бюджет :  

•Детска площадка ул. „Морава“, кв. „Русевци“, гр. Габрово 

•Детска площадка на ул. „Смърч“, кв. „Борово“, гр. Габрово 

2016 - 2019 Мерки за устойчивост на изградената улична мрежа; разработване на GIS базирано 

приложение с възможности за съхраняване на динамични данни и генериране на справки 

През 2017 г. са издадени 60 бр. разрешителни за разкопаване във връзка с обновяване на 

инфраструктурата и подземните комуникации в Габрово. Продължи изграждането на 

подземна тръбна мрежа за телекомуникационни кабели /по одобрена специализирана 

схема/ от „Мобилтел” ЕАД. Продължи и разширяването на газоснабдителната мрежа в 

Габрово. 

През 2018 г. в Община Габрово са постъпили 63 уведомления  за разкопаване на общински 

площи във връзка с отстраняване на възникнали повреди на подземните мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обновяване и разширяване на 

подземните комуникации в Габрово. Продължи разширяването на газоснабдителната 

мрежа в Габрово, като се изградиха нови газоразпределителни клонове и отклонения към 

абонати от„Ситигаз България“ ЕАД.  

При реализацията на тези инвестиционни проекти, изграждане на нови отклонения, както 

и при отстраняване на възникнали аварии и извършване на ремонти по техническата мрежа 

на експлоатационните дружества – „В и К” ООД, „Енерго-про мрежи“ АД, „БТК“ АД, 

„Топлофикация - Габрово“ АД и др., неминуемо се засяга изградената общинска 

инфраструктура – улични, тротоарни настилки и зелени площи. Община Габрово полага 

значителни усилия и упражнява необходимия контрол по изпълнението на строителните 

дейности за своевременното и качествено възстановяване на засегнатите участъци. 

Поддържа се Регистър на постъпилите уведомления за разкопаване, в който се отразява 

състоянието на прокопаните участъци по отношение на сроковете за възстановяване на 

настилките, както и изпитателните и гаранционните срокове. 

Във връзка с обновяване на инфраструктурата и подземните комуникации в гр. Габрово, са 

извършени проучвателни процедури по подадени от граждани и фирми в Община Габрово 
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искания за разкопаване на улични настилки, тротоари и озеленени площи при изпълнение 

на СМР за подземни инженерни мрежи и съоръжения (съгласно реда и условията на 

Наредба №2 2 /за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, 

мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на 

Община Габрово/ и са издадени 41 бр. Разрешения за ракопаване. 

През 2016 г. продължи изграждането на подземна тръбна мрежа за телекомуникационни 

кабели /по одобрена специализирана схема/ от УНИКС – ЕООД, Близу Медиа енд 

Броудбенд” ЕАД, „БУЛСАТКОМ”  ЕАД и „ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД.  

Продължи и разширяването на газоснабдителната мрежа в гр. Габрово, като се изградиха 

нови газоразпределителни клонове от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  

При реализацията на тези инвестиционни проекти, изграждане на нови отклонения, както 

и при отстраняване на възникнали аварии и извършване на ремонти по техническата мрежа 

на експлоатационните дружества - ВиК, Енерго-про мрежи, ТЕЦ и БТК,  неминуемо се засяга 

изградената общинска инфраструктура – улични, тротоарни настилки и зелени площи. 

Община Габрово полага значителни усилия и упражнява необходимия контрол по 

изпълнението на сроителните дейности за своевременното и качествено възстановяване на 

засегнатите участъци. 

Поддържа се Регистър на издадените Разрешения за разкопаване, в който се отразява 

състоянието на прокопаните участъци по отношение на сроковете за възстановяване на 

настилките, както и изпитателните и гаранционните срокове. 

През 2017 г. са издадени 60 бр. разрешителни за разкопаване във връзка с обновяване на 

инфраструктурата и подземните комуникации в гр. Габрово 

През 2017 г. продължи изграждането на подземна тръбна мрежа за телекомуникационни 

кабели /по одобрена специализирана схема/, от „Мобилтел” ЕАД.  

Продължи и разширяването на газоснабдителната мрежа в гр. Габрово, като се изградиха 

нови газоразпределителни клонове и отклонения към абонати от „Ситигаз България“ ЕАД.  

Поддържа се Регистър на издадените Разрешения за разкопаване, в който се отразява 

състоянието на прокопаните участъци по отношение на сроковете за възстановяване на 

настилките, както и изпитателните и гаранционните срокове. 

През 2018 г. в Община Габрово са постъпили 63 уведомления  за разкопаване на общински 

площи  във връзка с отстраняване на възникнали повреди на подземните мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обновяване и разширяване на  

подземните комуникации в гр. Габрово. 

През 2018 г.  продължи и разширяването на газоснабдителната мрежа в гр. Габрово, като се 

изградиха нови газоразпределителни клонове и отклонения към абонати от „Ситигаз 

България“ ЕАД.  

През 2019 г. в Община Габрово са постъпили 61 бр. уведомления  за разкопаване на 

общински площи,  във връзка с отстраняване на възникнали повреди по подземните мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за обновяване и изграждане на нови  
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подземни  комуникации в гр. Габрово. През 2019 г. продължи и разширяването на 

газоснабдителната мрежа в гр. Габрово, като се изградиха нови газоразпределителни 

клонове и отклонения към абонати от „Ситигаз България“ ЕАД.  

При реализацията на тези инвестиционни проекти, изграждане на нови отклонения към 

частни имоти, както и при отстраняване на възникнали аварии и  ремонти по техническата 

мрежа на експлоатационните дружества – „В и К” ООД, „Енерго-про мрежи“ АД, АД, 

„Топлофикация - Габрово“ АД, кабелни оператори и др. неминуемо се засяга изградената 

общинска инфраструктура – улични, тротоарни настилки и зелени площи. Община Габрово 

полага значителни усилия и упражнява необходимия контрол по изпълнението на 

строителните дейности за своевременното и качествено възстановяване на засегнатите 

участъци. 

Комбинирайки собствени средства и финансиране от страна Агенция „Пътна 

инфраструктура” през периода ще бъдат реализирани инвестиции в подобряване на 

улични участъци, съвпадащи с републикански пътища 

► Изграждане на кръгово кръстовище на входната артерия - посока Велико Търново 

Със средства от общинския бюджет през 2017 г. бе изготвен работен проект за кръговото 

кръстовище на входната артерия. През 2019 г.  завършиха строителните дейности, 

финансирани изцяло от АПИ. С изпълнението на този обект бяха решни проблемите на една 

от най-конфликтните зони в града, свързана с безопасността на движението. 

► Изграждане на пътя Севлиево – Габрово /включително до разклона за кв. Младост/ 

През 2017 г. започна, а през 2018 г. завърши строителството на Лот 12 „Път II-44 Драгановци-

Габрово“ от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 

12,620 км.  

УЛИЦИ В СЕЛАТА 

2016 - 2019 Поетапно подобряване на уличната мрежа в селата и изпълнение на различни 

благоустройствени мероприятия (изсичане на растителност, почистване и 

ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на 

банкети, изкърпване и преасфалтиране на настилки). 

През 2016 г. бяха изпълнени основно обекти, финансирани от Междуведомствената 

комисия по възстановяване и подпомагане (за наводненията от 28-29.07.2014 г.) на 

два транша. Основните дейности са укрепвания на различни пътни участъци 

(подпорни стени, водостоци), възстановяване на разрушени улици (настилки, 

отводняване). Общо 31 239 м2 улици са възстановени в селата след наводненията.  

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 160 oт 04.08.2017 г. през 

2017 г. бяха изпълнени следните обекти - аварийно укрепване на мост в с. Стоевци и 

на мост в с. Яворец. Със средства от общинския бюджет през 2017 г. беше извършен 

ремонт на улици в с. Борики. Извършени са належащи ремонти на улици в селата 

Дебел дял и Яворец. В с. Чарково е укрепен участък от общинския път, след 
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изграждане на подпорна стена към прилежащата река и укрепване на съществуваща 

пасарелка. 

През 2018 г. бяха изпълнени ремонтни дейности на участъци от улици в селата 

Мичковци, Донино, Стомонеци и Бялково.  

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 63 oт 26.04.2018 г., през 

2018 г. са изпълнени следните обекти: аварийно укрепване на левия бряг на р. Сивек 

и устои пасарелка с. Чарково; аварийно укрепване мост с. Гиргини; аварийно 

укрепване на мост в с. Жълтеш; аварийно укрепване бряг на р. Шаварна – ул. „Първа“ 

– преходен за 2019 г.; аварийно укрепване бряг на р.Шаварна – ул. „Втора“ – преходен 

за 2019 г. 

През 2019 г. завършиха  строителните  дейности на преходните обекти, финансирани 

от МКВП към МС, съгласно Постановление N: 63 oт 26.04.18: 

•Аварийно укрепване бряг на р.Шаварна – ул. „Първа“  

•Аварийно укрепване бряг на р.Шаварна – ул. „Втора“  

През 2019 г. със средства от общинския бюджет и от ПМС N:134 oт 31.05.2019 г. на МС, 

се извършиха ремонтни дейности на следните улици в селата:  

•Ремонт улица - с. Враниловци 

•Ремонт улица - с. Жълтеш 

•Ремонт улица-  с. Лоза 

•Ремонт улица - с. Лесичарка 

Като и улици в селата Велковци, Орловци, Гиргини, Прахали, Поповци, Борики. 

В рамките на тези  ремонти  на уличната мрежа, бяха положени общо  11 595 кв. м 

асфалтова настилка. 

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 

2016 - 2019 Изпълнение на дейности за поддържане на общинска пътна мрежа - изсичане на 

растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на 

канавки, преснемане на банкети, изкърпване и преасфалтиране на настилки. 

През 2016 г. са изпълнени ремонтни дейности по пътни участъци от GAB 1018/ Габрово-

Киевци; GAB 1080/ Негенци - Йовчевци; GAB 2037/ Жълтеш-Стефаново-Борики; GAB 3008/ 

Новаковци-Драгановци; GAB 3071 Борското; GAB 3076/ Мечковица-Пъртевци-Геновци, вкл. 

укрепването на пропадналия участък от пътя на км 0+100. През 2017 г. са изпълнени 

ремонтни дейности по пътни участъци от GAB 3009 Поповци-Гергини-Гарван-Николчовци; 

GAB 3071 за Депо ТБО. GAB 2012 Стоевци - укрепване на участък при км 0+020; аварийно 

укрепване и възстановяване на мост в с. Николчовци. 



 
 
 
 
 

130 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

През 2018 г. бяха изпълнени ремонтни дейности по пътни участъци от GAB3091 м. Узана – 

х-л Балканци; GAB3025 Брънеци; GAB1028 Етъра – Соколски манастир. Изпълнени са 

основни видове дейности на участъци: почистване и възстановяване на отводнителни 

съоръжения, оформяне на канавки преснемане на банкети, подсилване и уширяване на 

пътното платно, изкърпване и цялостно асфалтиране на разрушени участъци, укрепване на 

улегнали участъци от пътното платно. Изпълнени бяха ремонтни дейности на настилката в 

участъци от общинските пътища с. Велковци – Лесичарка - Стойчовци и кв. Хаджицонев мост 

– Недевци - Лютаци. По общинска пътна мрежа са положени общо 6 068 м2 асфалтова 

настилка. 

През 2018 г. с новосъздадената към ОП „Благоустрояване“ група за поддържане на ОПМ, 

трикратно беше почистена от растителност общинска пътна мрежа с едрогабаритна 

механизация (по цялата дължина от над 250 км двустранно) и двукратно ОПМ беше 

премината ръчно (на недостъпните за трактора места). Почистени са следните направления: 

 Шарани, Здравковец, Козирог; 

 Драгановци, Яворец, Камещица, Стоевци; 

 Междене, Иглика, Костенковци, Стойчовци; 

 Гергини, Гарван, Поповци, Гледаци, Мрахори, Думници; 

 Беломъжите, Трапесковци, Малини; 

 Трънито, Врабците, Мечковица; 

 Балани, Тодоровци, Генчовци, Червена локва, Чарково, Поток; 

 Чукилите, Горнова могила, Стомонеците, Баевци; 

 Жълтеш, Борики, Източник. 

През 2019 г. дейностите включват:  премахване на надвиснали над пътното платно клони, 

сухи и опасни дървета, премахване на самонастанила се растителност, уширяване на 

банкети, завои и канавки и др. дейности, свързани с поддръжката на прилежащите площи. 

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление № 63 oт  26.04.2018 г., през 2018 г. 

са изпълнени следните обекти: аварийно укрепване на общински път GAB  2029 Етъра-

Чарково. 

Със средства от МКВП към МС, съгласно Постановление №: 125 oт 29.06.2018 г., са 

изпълнени следните обекти: аварийно укрепване на общински път GAB 3038 км 8+700 с. 

Фърговци. 

 



 
 
 
 
 

131 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ  

2016 - 2017 Избор на архитектурно решение за осъвременяване на административния център на 

Габрово посредством - подобряване на градската среда, изграждане на връзка между 

историческите дадености и въвеждане на нови съвременни архитектурни решения 

Провеждането на конкурс за архитектурно-художествено оформление на 

административния център на Габрово отпадна от инвестиционната програма, както през 

2016 г., така и през 2017 г. Все още липсва трайно установяване на статута на Паметника - 

костница и получаване на съгласие от Министерство на културата, предвид 

обстоятелството, че паметникът е недвижима културна ценност, защитена по смисъла на 

Закона за културното наследство. Важно предварително условие е препогребване на 

урните, намиращи се в паметника - костница. Предвиденото изграждане на урнови стени 

в Централния гробищен парк, едната от които оформена като представителен мемориал, 

също отпадна от инвестиционната програма. 

През 2017 г. беше обявен открит конкурс за идеен проект за Паметник на Васил Левски в 

подножието на скалния масив под хотел Балкан. През 2018 г. не бе избран победител, 

което наложи промени в условията на конкурса.  През 2019 г. с решение №116/23.12.2019 

г. на Кмета на Община Габрово бе открит Конкурс за идеен проект на обект: „Паметник на 

Васил Левски в гр. Габрово“. Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник 

– мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски, с краен срок за подаване 

на проектите - 18 септември 2020 г. 

2016 - 2019 За подобряване на облика на ЦГЧ и широк център ще се работи за реализиране на 

инвестиции чрез: 

► Изработване на механизъм от страна на администрацията за задължаване на 

собствениците на сграден фонд в ЦГЧ да поддържат сградите, включително и 

фасадите в добър вид  

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

/НПЕЕМЖС/ предлага механизъм за безвъзмездно обновяване на значителна част от 

сградния фонд в Габрово. През 2016 г. усилията на администрацията бяха насочени за 

подпомагане на максимален брой собственици да участват в програмата, за да бъдат 

обновени максимален брой допустими сгради. В първия етап на програмата са обновени 

37 сгради. С подадени документи и в изчакване са още 272 сгради.  

През 2017 г. и 2018 г. продължиха усилията на Община Габрово по подобряване 

състоянието на сградния фонд в града чрез изготвяне на предписания към собствениците 

на сгради за поддържане на фасадите в добър вид. Тези действия постигат известни 

успехи, но все още липсва устойчив механизъм за задължителния характер на 

предписанията, поради необходимост от промяна в националното законодателство. 
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През 2019г. продължават усилията по подобряване състоянието на сградния фонд в града. 

В резултат на направените предписания и многократни срещи със собствениците на 

сгради за поддържане фасадите в добър вид са ремонтирани около 18 сгради.  

През 2019г. е изработена и приета с Решение №13/28.11.2019 г.  на Общински съвет 

Габрово Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават 

непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на 

Община Габрово. Тази наредба е част от механизъм за изпълненията на предписанията 

към собствениците на имоти в града да поддържат и възстановяват сградите в добър вид 

и безопасно състояние. 

► Намиране на устойчив механизъм за решение на проблема с изоставените сгради 

на бивши фабрики в ЦГЧ   

През 2017 г. бяха проведени градоустройствени процедури по разделяне на големи 

поземлени имоти в Северна индустриална зона, с цел разделянето им на по-малки имоти, 

за по-добро управление и реално влагане на инвестиции. 

Проблемът с изоставените фабрични сгради остава със своята сериозност, защото изисква 

значителен личен финансов ресурс. В повечето случаи проблемите са свързани с голям 

брой собственици, без оформено представителство и без ясна визия за имота. Проведени 

бяха срещи със собственици на такива сгради за изясняване на намеренията им и 

предлагане на административна помощ от страна на Община Габрово.  

Община Габрово със специализираните си звена, продължи тенденцията по създаване на 

съвременни устройствени планове. През 2017 г. беше възложено изработване на нов 

цялостен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на 

част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец, Габрово.  

През 2018 г. беше изработен Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване /ПУП - ПРЗ/ на част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец, Габрово във фаза 

предварителен проект. Целта е осигуряване на съвременни условия за застрояване на 

имоти, разположени в част от централната част на града и в непосредствена близост. 

Беше събрана и обработена значителна по обем изходна база данни, беше възложено 

изготвяне на задание за Общ устройствен план за територията на цялата община. 

Създаването на такъв план от по-високо устройствено ниво е наложително за 

установяване на териториите за бъдещо развитие на населените места в общината, както 

и оптимизиране на техническата инфраструктура. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

2016 - 2019 Поетапно изпълнение на проекти за комплексно благоустрояване на междублокови 

пространства в различни квартали на Габрово /ОП „Региони в растеж“, собствен 

бюджет/ 

В рамките на стартиралия проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна 

градска среда“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, се извършва 

благоустрояване на междублокови пространства в района на Шиваров мост, както и в 

района на Колелото - рехабилитация на улици, обособяване на пешеходни и зелени 

зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих. Със средства от общинския бюждет, 

след инвестиции във ВиК мрежата беше изпълнена рехабилитация на улични настилки в 

к-с „Христо Ботев“. 

През 2018 г. започнаха строително-ремонтни дейности на публична инфраструктура - ул. 

„Младост“ - кв. 45, 48, 50 и 52 по плана на Габрово. 

През 2019 г. завърши рехабилитация на междублоковото пространство на бул. Столетов 

N:20-36 и връзка с ул. „Китка“ – положена 3 945 кв.м асфалтова настилка; започна 

благоустрояването в кв. Трендафил 1 и по ул. „Мирни дни“. 

2016 - 2019 Изграждане/възстановяване на детски и спортни площадки и игрища в различни зони 

и квартали на града 

През 2016 г. бяха спечелени и изпълнени 4 проекта от Националната кампания „За чиста 

околна среда“, организирана от МОСВ и финансирана от ПУДООС. През 2017 г. бяха 

спечелени и изпълнени четири проекта: „Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в 

озеленена площ в кв. Младост, гр. Габрово”; „Обновяване на детски кът в с. Борики “; 

„Облагородяване на детски кът в с. Велковци”; „Облагородяване на озеленена площ в с. 

Гарван ”. 

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2018 г. беше извършена 

реконструкция на открита спортна площадка с изкуствена трева в СК „Хр. Ботев“. 

Изпълнени са следните дейности: ремонт на компрометиран участък на асфалтовата 

основа; демонтаж на старата настилка от изкуствена трева; монтаж на нова настилка от 

изкуствена трева; ремонт и укрепване на съществуващата ограда; монтаж на нова 

оградна телена мрежа с PVC покритие и надстройка с предпазна мрежа; поставяне на 

алуминиеви врати за мини футбол; изграждане на цялостно осветление на игралното 

поле. 

Със средства от бюджета на Община Габрово през 2018 г. бяха изградени детска и 

спортна площадка в кв. Бичкиня и реконструкция на спортно игрище на  ул. „Видима“. 

Спечелени и изпълнени са два проекта, финансирани от кампанията „За чиста околна 

среда“ на ПУДООС: „Подобряване на детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“, кв. 

„Трендафил ІІ“ и „Обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих в кв. 

„Нова махала“. И през 2019 г. Община Габрово участва в Националната кампания „ЗА 
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ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.”, организирана от МОСВ и финансирана от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 

Спечелен и изпълнен е един проект: „Изграждане кът за отдих в село Музга“. 

2016 - 2019 Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски 

площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя финансова или материална 

помощ (строителни материали, съоръжения - люлки, катерушки и др.) за подобряване 

на пространството 

През 2016 г.и 2017 г. беше проведена традиционната инициатива „Да превърнем сивото 

в зелено”. Реализирани бяха общо 26 обекта.  

През 2018 г. отново беше проведена традиционната кампания „Да превърнем сивото в 

зелено” при спазване на приетите правила за кандидатстване – реализиране на 

различни благоустройствени мероприятия в общински пространства чрез безвъзмезден 

труд на местните общности и oсигуряване на материали от Община Габрово. 

Реализирани бяха 7 обекта. Изградени бяха кътове за отдих с беседки на бул. „Трети 

март“ № 25 и с. Жълтеш. Ремонтирани и облагородени бяха външните пространства, 

подходите и бяха монтирани пейки пред входовете на ул. „Видима“ № 1 и ул. „Видима“ 

№ 19. Обособена беше зона за отдих - площадка с пейки и маса на ул. „Люлякова 

градина“ № 13. Изпълнени бяха нови тротоарни настилки пред жилищни сгради на ул. 

„Орловска“ № 129 и на ул. „Иван Тончев“ № 10. 

 

2016 - 2019 Изпълнение на превантивни мерки за опазване и съхранение на градската среда, 

посредством поетапно въвеждане на интегрирана система за видеонаблюдение 

(спазване на принципа: инсталиране на камери за видеонаблюдение в зони, в които се 

изпълняват интегрирани мерки за благоустрояване на ЦГЧ и кварталите) 

През 2016 г. бяха изпълнени подземни трасета за видео наблюдение на кръгово 

кръстовище в кв. Младост и парк Колелото. Изградено бе видеонаблюдение на ул. 

„Дунав“, както и на градинката на ул. „Георги Кирков“. 

През 2017 г. беше изградено видеонаблюдение на парк Колелото, в зоната на кръговото 

кръстовище на ул. „Свищовска“ , ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“, както и на детска 

площадка на ул. „Антим 1“. Изградена беше система за видеонаблюдение на зрителната 

зала и централното фоайе на Спортна зала „Орловец“. 

Изградено беше видеонаблюдениена вход/изход Габрово - Велико Тъгново и 

вход/изход Габрово - Трявна. 

През 2018 г. беше изградено видеонаблюдение в зоната на кръговото кръстовище 

„Шивара“, детски площадки в кв. Палаузово и кв. Младост., както и на 2 спортни 

площадки в кв. Голо Бърдо 
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През 2019 г. беше изградено видеонаблюдение в подлезите до Музей „Дом на хумора и 

сатирата“ и до Автогара Габрово, както и на 5 от най-натоварените кръстовища от 

Централна градска част. 

2016 - 2019 Насърчаване изграждането на газоразпределителна мрежа в града, с цел преминаване 

към екологична форма на отопление и намаляване факторите за замърсяване на 

въздуха 

По данни от газовото дружество „Ситигаз България” ЕАД, през 2016 г. беше изградена 2 

026 м нова газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на Габрово. 

Потребителите на природен газ към декември 2016 г. са общо 261 лица, разпределени 

по групи както следва: битови – 215 лица, обществено-административни – 32 абоната, 

промишлени – 14 абоната. През 2017 г. беше изградена нова газоразпределителна 

мрежа и отклонения от нея с обща дължина 11 407 м. Присъединени бяха общо 233 нови 

потребители: 200 битови абоната, 5 промишлени абоната, 28 абоната от обществено-

административния сектор. През 2017 г. общинските обекти, които бяха присъединени 

към ГРМ за отопление на природен газ са: ДГ „Младост“, ДГ „Явор“ (двете сгради), ДЯ 

„Славейче“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания („Маркотея“), РИМ 

(Регионален исторически музей), СУ „Райчо Каролев“.  

По данни на газовото дружество „Ситигаз България“ ЕАД, построената газопреносна  

мрежа за 2018 г. е 1 150 м. Общо в експлоатация бяха въведени 51 455 м. (от които 30 

000 м външен газопровод – трасето между Габрово и Севлиево). Присъединени 

потребители през 2018 г: индустриални – 3, административни – 18, битови – 248. 

Общо потребители на територията на Община Габрово: индустриални - 23 броя, 

административни – 68 броя, битови – 643 броя. 

Общински обекти, присъединени към газопреносната мрежа през 2018 г.: СУ „Отец 

Паисий“, НУ „Васил Левски“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“) и Център за специални 

образователни потребности (ЦСОП).  

За 2019 г. по данни на газовото дружество „Ситигаз България“ ЕАД, построената  

газопреносна  мрежа е 2980м. Общо в експлоатация към момента е въведена  54435 м.  

газопреносна  мрежа (в т.ч. 30000м външен газопровод – трасето между Габрово и 

Севлиево) 

•Присъединени потребители през 2019 година: Индустриални - 1 брой, 

Административни – 11 бр.; Битови – 260 бр. 

Общо потребители на територията на Община Габрово към момента:  Индустриални -24 

бр.;  Административни – 79 бр.; Битови – 903 бр. 

•Общински обекти, присъединени към газопреносната мрежа през 2019 г.:  

„Зала хандбал и тежка атлетика към СК „Христо Ботев“ – стойност 39202 лв., бюджет 

Община Габрово – етап 1: отопление на Зала за хандбал (тенис) с лъчисти газово-

керамични излъчватели на природен газ 
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

2016 - 2019 Изпълнение на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публични 

сгради с различно функционално предназначение /училища, спортни комплекси, сгради на 

културни институции, сградите на ДКЦ, административната сграда на общината и др./ 

- различни източници за реализиране на проектите /НДЕФ, ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020, собствен бюджет, финансов инженеринг, Фонд за енергийна ефективност и 

възобновяеми източници на енергия и др. 

През 2016 г. продължи и беше завършен проект: BG04-02-03-024-005 „Норвежки опит за 

Габрово в сферата на енергийната ефективност“ (НАГОРЕ). Бяха въведени мерки за 

енергийна ефективност в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и детска ясла „Зора“.  

През 2017 г. започна и в момента е в процес на финализиране проект за ремонт, 

модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДКЦ 1 Габрово ЕООД. 25% от 

финансирането са чрез Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ). 

През 2018 г. в 15 обекта бяха изготвени обследвания за енергийна ефективност след 

приложени енергоспестяващи мерки, с цел издаване на сертификати за енергийни 

характеристики на сградите и заявяване издаване на удостоверения за енергийни 

спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), както следва: 

ДГ „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Младост“, ДГ „Дъга“, ДГ „Слънце“ база1, ДГ 

„Пеуника“ база1, ДГ „Перуника“ база2, ДГ „Явор“ нова база, ДГ „Явор“ стара база, ДГ 

„Радост“ база1, ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“ 

и СУ „Райчо Каролев“. 

През 2018 г. беше закупен електрически автомобил по втората покана за насърчаване 

използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма 

за климата на Националния доверителен екофонд. По схемата бяха отпуснати 

безвъзмездно 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства, а собственото 

финансиране от 44 200 лв. бе осигурено от бюджета на ЕМО „Етър“ cлeд peшeниe нa 

Общински съвет – Габрово. Това е вторият одобрен проект на Община Габрово за 

закупуване на електромобил. Той се ползва ежедневно от служителите на музея, както и за 

специалните му гости. 

През 2019 год. за 15 обекта бяха издадени на удостоверения за енергийни спестявания от 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), на които през 2018 г. беше направено 

мониторингово обследване за енергийна ефективност след изпълнени енерго-спестяващи 

мерки,  както следва: 

ДГ “Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Младост“, ДГ „Дъга“, ДГ „Слънце“ база1, ДГ 

„Пеуника“ база1, ДГ „Перуника“ база2, ДГ „Явор“ нова база, ДГ „Явор“ стара база, ДГ 

„Радост“ база1; ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, 

СУ „Райчо Каролев“. 
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2016 - 2019 Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради в Габрово – активна роля на общинска администрация за предоставяне 

на актуална и полезна информация за включване в Програмата и организиране на всички 

последващи стъпки от нейната реализация 

Със стартирането на „Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

сгради“, Община Габрово организира множество и различни по характер срещи с граждани. 

Беше проучен броят на допустимите за саниране сгради в града и бяха поканени на 

информационни срещи техните домоуправители или представители. В сградите, в които 

Община Габрово притежава собственост /общински жилища/, бяха инициирани общи 

събрания за учредяване на сдружения, с участието на експерти от администрацията. Всички 

предприети действия за контакт с хората, включително активната публична кампания, 

допринесоха за включването на много хора в Програмата. 

През 2018 г. завършиха строителните дейности и в последните три одобрени сгради, с което 

Община Габрово приключи успешно изпълнението на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради на местно ниво. През отчетната година 

жилищен блок, намиращ се на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 7и 9, участва в конкурса 

„Фасада на годината“ на „Баумит България“, в който бе отличен с второ място в класацията. 

С официално писмо до кметовете на общини в страната през м. юли 2017 г. министърът на 

регионалното развитие и благоустройството информира, че се преустановява приемът на 

заявления за интерес и финансова помощ по Програмата. Преди да бъде наложена мярката, 

в Община Габрово постъпиха заявления от 172 сгради, за които бяха сключени договори 

между Сдружение на собствениците и кмета на община Габрово и са депозирани пред 

Българска банка за развитие. Към края на 2019 г. приемът на заявления продължава да бъде 

спрян. 

През 2019 г. жилищните сгради на ул. „Спортна“ № 3, бул. „Могильов“ № 15-21, ул. „Смърч“ 

№ 21-31 и блок „Плиска“ на ул. „Свищовска“ № 70-74 взеха участие в конкурса „Фасада на 

годината 2018-2019“ на „Баумит България“. В него жилищният блок на бул. „Могильов“  № 

15-21 бе отличен с трето място в класацията. Сградата има право на участие в 

международния конкурс на Баумит „Life Challenge“, в който ще се състезава в своята 

категория с обекти от още 25 държави. 

2016 - 2019 Подмяна на уличното осветление в града с енергйино ефективно (LED), както и поетапно 

изграждане на осветление в участъци, където такова не съществува – провеждане на 

процедура за избор на изпълнител, който в дългосрочен план ще се ангажира както със 

строително–ремонтната част от заданието, така и с поемане на ангажимент за 

гарантиран резултат на договора 

През 2016 г. беше изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление 

на територията на града - подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно LED 

осветление, поетапно изграждане на осветление в участъци, където такова не съществува, 

подмяна на част от захранващата мрежа. През 2017 г. Община Габрово съвместно с 

Националния доверителен екофонд подготви процедура за внедряване на 
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енергоспестяващи мерки за модернизация на уличното осветление в града. Със свое 

решение № 204 от 9 ноември 2017 г. Общински съвет – Габрово одобри предложението за 

поемане на дългосрочен дълг в размер на 3 милиона лева за финансиране на пилотния 

проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното 

осветление на гр. Габрово“ чрез сключването на договор с гарантиран резултат.  

С решение № 25/26.03.2018 г. на кмета на Община Габрово, в качеството на Възложител по 

Закона за обществени поръчки, бе открита процедура – състезателен диалог, за възлагане 

на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. До крайния срок (25.04.2018 

г.) постъпиха две заявления за участие – от „Сименс“ ЕООД и „Улично осветление“ ЕАД. 

Съгласно предварителния подбор от комисията (в която участват и представители на 

съфинансиращия орган – НДЕФ) двамата кандидати покриват изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор и с решение № 40/23.05.2018 г. на Възложителя бяха 

определени за участие в следващия етап на процедурата – диалог, който стартира на 

05.07.2018 г. 

С решение № 127/30.11.2018 г. на Възложителя диалогът бе приключен, с което двете 

компании „Сименс“ ЕООД и „Улично осветление“ ЕАД бяха поканени да представят 

окончателни оферти с краен срок за получаване – 04.02.2019 г. 

С решение № 12/11.02.2019 г. бе прекратена процедурата състезателен диалог на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като до обявения краен 

срок за подаване на оферти – 04.02.2019 г., не е подадена нито една оферта от двамата 

поканени участници. 

Предвид факта, че през 2019г.  са реализирани инфраструктурни обекти, обхващащи и 

изпълнението на ново енерго-ефективно улично осветление на територията на града, бе 

актуализирано обследването за енергийна ефективност на уличното осветление за града. 

Същото ще спомогне за подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно LED 

осветление, поетапно изграждане на осветление в участъци, където такова не съществува, 

подмяна на част от захранващата мрежа.  

Към момента се обсъждат различни финансови механизми за финансиране на 

предписаните мерки в доклада и възлагането им. 

2016 - 2019 Участие на Община Габрово в общинска мрежа ЕкоЕнергия и активно присъствие при 

провеждане на различни форуми, обучения и инициативи, посветени на енергийната 

ефективност, както и участие в пилотни проекти 

На 19 и 20 март 2018 г. в София Община Габрово участва в ХХ юбилейна годишна 

конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“. Международното събитие бе включено в официалния 

календар на Българското председателство на Съвета на ЕС. Кметът на Община Габрово и 

председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ се включи в дискусията под надслов 

„Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със 

засилено участие на местните власти“. Експерти от Община Габрово представиха опит в 
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изпълнението на процедури за „зелени“ обществени поръчки и резултатите по проекта 

„Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions). 

На 26 и 27 април 2018 г. в Габрово се проведе международната конференция „Енергийната 

ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“, организирана 

от ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ като част от календара на Българското председателство на Съвета на 

ЕС. В рамките на събитието Община Габрово  представи своята активна политика в сферата 

на устойчивото енергийно развитие. 

На 20 и 21 юни 2018 г. в Бургас експерти от Община Габрово се включиха в националната 

конференция и изложение на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ на тема „По пътя към почти 

нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“. Събитието бе включено в 

календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участниците дискутираха 

европейския опит в строителството на сгради с отлични енергийни характеристики и се 

запознаха с възможностите за подготовка и финансиране на общински проекти. 

В рамките на XIII Годишна среща на местните власти и изложението „Общинско ЕКСПО 

2018“ Община Габрово и ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ участваха за втора поредна година с общ 

изложбен щанд, на който показаха успешни европейски проекти, разнообразни практики и 

дейности в полза на общините. 

През цялата 2018 г. Община Габрово си партнира активно с Австрийската енергийна 

агенция, с цел изпълнение на предпроектно проучване за включване на общината в 

австрийската програма за енергиен мениджмънт и сертифициране „Е5“. В рамките на 

инициативата през периода 18-20 юни 2018 г. представители на общинското ръководство и 

експерти от администрацията посетиха гр. Инсбрук, Австрия. По време на работното 

посещение беше обменен опит в сферата на енергийната ефективност и градската 

мобилност във връзка с адаптиране на програмата „Е5“ за България. Визитата бе 

организирана по покана на Австрийската енергийна агенция – Виена, консултанти по 

програмата „E5“ от „Енерджи“ – Тирол и ръководството на град Инсбрук. 

В края на 2018 г. Агенцията представи доклад от проучването за Габрово, на база на който 

ще бъдат предприети действия за подобряване на енергийното планиране в общината. 

На 23 и 24 април 2019 г. в Габрово се проведе XXI годишна конференция на Общинската 

мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Събитието се фокусира върху темите за 

управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в 

условията на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г. 

Част от събитието бе посветено на проекта „Науката среща регионите“, по който през 2019 

г. Община Габрово бе една от двете български организации – сред само 26 одобрени 

кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център на 

Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара, Испания 

конференцията разгледа устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на 

климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. Бяха споделени успешни 

практики за намаляване на отпадъците и проведено специализирано обучение за зелени 

обществени поръчки. 
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На 30 и 31 май 2019 г. в Бургас експерти от Община Габрово се включиха във втората 

национална конференция и изложение на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ на тема „Почти 

нулевоенергийните сгради“. Участниците дискутираха европейския опит в строителството 

на сгради с отлични енергийни характеристики и се запознаха с възможностите за 

подготовка и финансиране на общински проекти.  

В рамките на Заключителната конференция на местните власти за мандат 2015-2019 г. и 

изложението „Общинско ЕКСПО 2019“ Община Габрово и ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ участваха за 

трета поредна година с общ изложбен щанд, на който показаха успешни европейски 

проекти, разнообразни практики и дейности в полза на общините. 

През месец октомври 2019 г. Община Габрово внесе кандидатурата си за екологичната 

награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“, която ще определи финалиста 

за 2021 г. В заявлението се посочват постиженията в енергийната ефективност, 

благоустрояването на градската среда, чрез което се подобрява транспортната достъпност 

и се намалява шумът, придобивките в градския транспорт, разделното събиране на 

отпадъците и обществената осведоменост. Поставен е акцент върху три добри практики – 

детска градина „Слънце“, която е първата публична пасивна сграда, проект „Цветен град“ с 

кампаниите за озеленяване на междублоковите пространства и инициативата „Приеми ме 

на село“ с фокус върху екологичния аспект. Кандидатите ще бъдат оценявани по критерии 

като зелена икономика, енергийни характеристики, мобилност, биоразнообразие, качество 

на въздуха, управление на отпадъците и водите. Габрово е единственият български град, 

който се бори за трети път за наградата. 

2016 - 2019 Създаване на устойчив капацитет на Общинска администрация в сферата на 

енергийната ефективност и въвеждане на длъжността „енергиен мениджър“ 

Община Габрово търси различни възможности за повишаване на административния 

капацитет и активно участва в различни кампании и инициативи, които позволяват обмяна 

на опит в сферата на енергийната ефективност. През януари 2018 г. Община Габрово 

подписа споразумение за партньорство със Световния акселератор за енергийна 

ефективност, в резултат на което Габрово стана част от мрежата на активните градове, 

работещи в сферата на енергийната ефективност. 

През отчетната година успешно приключи изпълнението на проект „Региони на устойчивите 

обществени поръчки“ (SPP Regions), финансиран по програма „Хоризонт 2020“. В резултат 

беше изградена и продължава да функционира новата българска мрежа за устойчиви и 

иновативни обществени поръчки, като част от Общинската мрежа за енергийна ефективност 

„ЕкоЕнергия“. Община Габрово е ментор на мрежата, в която членуват над 24 общини и 

организации. В рамките на проекта бяха разработени модели на обществени поръчки за 

закупуване на електромобили и електробуси, както и въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в сгради. 

Като продължение на проекта SPP Regions, през м. юни 2018 г. Община Габрово започна 

изпълнението на нов проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви 

инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“, финансиран по програма 
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„Интеррег Европа“. Проектът има за цел да подобри управлението, изпълнението и 

мониторинга на инструментите, които интегрират екологични подходи за обществени 

поръчки, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите и 

институционализиране на целите за ресурсна ефективност чрез зелените обществени 

поръчки. В рамките на проекта представители на девет регионални администрации и 

институции от Италия, Румъния, Испания, Франция и България ще си сътрудничат за 

подобряване на механизмите по прилагане на този тип обществени поръчки. 

През 2018 г. продължи оценката на проектното предложение на Община Габрово по 

Програма за иновации в областта на околната среда на Федералното министерство на 

околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР 

Германия. Проектът е насочен към изграждане на обща система за енергийно ефективно 

управление в 8 детски заведения (7 детски градини и 1 детска ясла) в гр. Габрово и е на 

стойност близо 400  хил. лв. Предстои приключване на оценката в началото на 2019 г. 

През 2019 г. Община Габрово продължи работата по проект GPP-STREAM „Зелени 

обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“, 

финансиран по програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г. 

На 23 април 2019 г. в Технически университет – Габрово се проведе „Първа национална 

среща на заинтересованите страни за зелени обществени поръчки“. Участие взеха над 100 

представители на общини, държавни институции, енергийни агенции, бизнес и 

неправителствени организации с отношение към опазването на околната среда, 

ефективното използване на ресурсите и прилагането на екологосъобразни решения по 

придобиване на стоки и услуги. В рамките на събитието се състоя и „Кръгла маса за зелени 

обществени поръчки“ с участието на общински експерти, представители на институции от 

Габрово и Агенция по обществени поръчки. Дискусията анализира предизвикателствата 

пред зелените обществени поръчки, възлагани при изпълнението на Общинския план за 

развитие на Габрово.  

В рамките на три международни срещи за обмяна на опит (17-19 април – Валенсия, 

Испания; 11-13 септември – Сибиу, Румъния; 3-5 декември – Франция) представители на 

Община Габрово, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД-Габрово, Областна администрация – 

Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата“, РЕМО „Етър“, ОП „Благоусторяване“ и ОП РДНО 

се запознаха с добри практики в направленията – инфраструктура, околна среда, борба с 

климатичните промени, управление на отпадъците и др.  

На 7 юни 2019 г. в Габрово се проведе втората кръгла маса за идентифициране на 

подходящите категории за прилагане на зелени обществени поръчки, представяне на 

категории продукти и услуги, обсъждане ролята на заинтересованите страни в процеса на 

подготовка и изпълнение. На 17 декември 2019 г. в Технически университет – Габрово се 

състоя третата кръгла маса, на която бяха представени изискванията за съдържание и 

обхват на Плана за действие за зелени обществени поръчки, който Община Габрово 

разработва и ще изпълнява по проекта. 
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МОДЕРЕН И УДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 

По проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ е предвидена реконструкция 

на транспортната инфраструктура и модернизация на съоръженията към нея. Целта е да бъде 

създаден по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Габрово с по-малко 

потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе 

за повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната среда. 

2016 - 2018 Обновяване на подвижния състав – закупуване на екологични автобуси и електробуси; 

На 21 ноември 2018 г., в присъствието на посланика на Република Чехия в България Душан 

Щраух, бе сключен договорът за доставка на първите 3 броя нови 12 метрови CNG автобуси. 

Изпълнител е чешката компания „СОР Либхави“ ООД. Цената на едни брой от новите 

превозни средства на природен газ е 518 400 лв. с ДДС. 

През месец юни 2019 г. в Габрово бяха доставени първите 3 броя нови 12 метрови CNG 

автобуса на чешката компания „СОР Либхави“ ООД. На 12 септември 2019 г. Община 

Габрово сключи договор с „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД за доставка на 8 броя 

12-метрови CNG автобуса със срок за изпълнение до 250 календарни дни. На 29 ноември 

2019 г. Община Габрово сключи договор с „Чериът Моторс“ АД за доставка на 3 броя 12-

метрови електробуса и зарядни станции за тях със срок за изпълнение до 300 календарни 

дни. 

Монтиране на информационни табла на спирките, които ще предоставят актуална и точна 

информация за пристигащите превозни средства; 

На 21 декември 2018 г. бе сключен договор за 1 млн. и 222 хил. лв. с ДДС със „Сименс 

Мобилити“ ЕООД за изграждане на информационно-комуникационна инфраструктура. 

Дейностите обхващат доставка и монтаж на електронни информационни табла на 104 бр. 

спирки на територията на града и бордово оборудване за 57 бр. превозни средства от 

обществения градски транспорт и диспечерски център в Автогара – Габрово. По този начин 

ще се визуализира информация в реално време за пристигането на превозните средства до 

спирките по съответен маршрут, като ще бъде изградена система за управление на градския 

транспорт, включваща хардуер и софтуер. 

През 2019 г. продължи изпълнението на договора със „Сименс Мобилити“ ЕООД.  

Изготвяне на нова транспортна схема, съобразена с новите възможности за обслужване на 

различни зони от града; 

Създаване на система за гъвкаво и удобно прикачване на пътници с общ билет. 

Паралелно с изпълнението на най-големия проект за устойчив градски транспорт, Община 

Габрово участва в проекта SUMPs-UP „Планове за устойчива градска мобилност“, 

финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Целта на проекта е да се ускори въвеждането на 

планове за устойчива градска мобилност и да се разработят новаторски инструменти и 

услуги за внедряването им. Освен Габрово, в проекта участват партньорски градове от 

Италия, Румъния, Гърция, Холандия, Литва и Ирландия. В рамките на половин година (1 
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януари – 30 юни 2018 г.) представители на местните власти от участващите градове работиха 

в експертна група в областта на транспорта и планирането на градската мобилност. 

Специалистите се включиха в обучителни дейности под формата на електронни курсове и 

дискусии. Това дава възможност на проектанти, еколози и технически експерти в общините 

да получат познания и умения за управление на устойчивата мобилност в градските и 

крайградските зони. 

През септември 2018 г. двама експерти от Община Габрово участваха в обучение, 

организирано по проект CIVITAS ECCENTRIC, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ в 

Стокхолм и Юмео, Швеция. В резултат от тяхното участие и на база на придобитите знания, 

трябва да се разработи план за прилагане на поне една от представените мерки за период 

до две години в Габрово. 

БЕЗОПАСНА И СИГУРНА СРЕДА 

2016 - 2019 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, с цел подобряване 

безопасността на движението 

През 2016 г. бе завършено кръговото кръстовище в кв. Младост, направена бе промяна в 

организация на движение /кръгово кръстовище/ в к-с Христо Ботев между ул. 

„Ал.Стамболийски“, ул. „Ивайло“ и ул. „Хр. Ботев“. През 2017 г. беше изградено малко 

кръгово кръстовище на ул. „Х. Крум“ (в обхвата на реконструкцията на Източната улица). 

През 2018 г. беше благоустроен вътрешният кръг на „Колелото“, изградено кръгово 

кръстовище на Шиваров мост. През 2019 г. продължава благоустрояването на зоната на 

предгаров площад, включително изграждане на кръгово кръстовище. 

През  2019 г. се изгради ново кръгово кръстовище ул. „Д.Василиади“ - ул. „Орловска“ (до 

Спортна зала). Този участък беше една от най-конфликтните зони откъм организацията на 

движение в ЦГЧ. С изграждането му значително се подобри безопасността на движението, 

както за ППС, така и за пешеходци. 

2018 Изграждане на нови светофарни уредби и въвеждане на синхронизирано управление на 

светофарите в града 

В рамките на отчетния период приключи изпълнението на всички строително-монтажни 

работи на обект „Подобряване организацията на движение на 5 кръстовища“ в рамките на 

проект № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град 

Габрово“. Подменени са светофарните уредби на кръстовища: ул. „Д-р Никола Василиади“ 

с ул. „Брянска“; ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. „Брянска“; ул. „Райчо 

Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“. Изградени са нови светофарни уредби на кръстовища: бул. 

„Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ и ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“. Монтирани са 

нови светофарни секции и контролери, изградени са нови стълбове, направени са изкопи и 

полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и 

др. Изпълнител на договора е „Сименс Мобилити“ ЕООД. 
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2016 - 2019 Развитие на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка  

През 2016 г. за обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града, кметствата 

и кметските наместничества, бяха доставени и монтирани 79 бр. нови пътни знаци, 11 

бр. огледала-изпъкнали и 8 бр. знаци за направление и посоки, за начало и край на 

населено място. Доставени и монтирани светещи знаци Д17 (12 бр.) на 6 бр. пешеходни 

пътеки, 20 м. предпазни пана висок тип и 20 м. предпазни пана нисък тип. Положена бе 

хоризонтална пътна маркировка по главните улици на Габрово. През 2017 г. за 

обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града, кметствата и кметските 

наместничества, бяха доставени и монтирани 94 броя нови знаци. Монтирани бяха 

други средства за безопасност, като бализи, предпазни пана пред препятствия, 

пропадане на пътни участъци и др. Положена хоризонтална пътна маркировка по 

главните улици на Габрово.  

През 2018 г. за обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града, кметствата и 

кметските наместничества, бяха доставени и монтирани:  

 97 броя нови знаци, в това число:  

предупредителни /монтирани в км. Армените, ул. „Чумерна“ и др./; за отдаване на 

предимство в кръстовища /км. Зелено Дърво, км. Камещица, улиците: „Калоян“, „Т. 

Венкова“, „Лазурна“, „Китка“,  „Ек. Йосиф“, „Добри Чинтулов“, „Вит“, бул. „Ст. Караджа“ и 

„Трети март“ и др./; задължителни /ул. „Свищовска“, ул. „Т. Венкова“, ул. „Ек. Йосиф“,  ул. 

„Хр. Ботев“, ул. „Д. Чинтулов“, ул.“ Даскал Цвятко“, ул. „Хан Крум“, ул. „Брянска“ и др./; 

забранитени /км. Гръблевци, км. Армените, улиците – „Орловска“, „Н. Палаузов“, 

„Свищовска“, „Драва“, „Ив.Калпазанов“, „Зелена Ливада“, „Р. Каролев“, „Ив. Гюзелев“, „Хан 

Крум“, ул. „Николаевска“, бул. „Трети март“, бул. „Могильов“, бул. „Хемус“ и др./; пътни 

знаци със специални предписания /км. Зелено Дърво, ул. „Орловска“, ул. „Ивайло“, ул. 

„Първи май“, ул. „Н. Войновски“, ул. „Орловска“, „Н. Рилски“, бул. „Ст. Караджа“, бул. 

„Столетов“, бул. „Могильов“, бул. „Трети март“ и др./ и знаци за направление, посока, 

обекти и др. /кръстовище за кв. Етъра, ул. „Ив. Калпазанов“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „Евтим 

Дабев“, ул. „Чумерна“, бул. „Столетов“ и др./, други средства за сигнализиране /ул. 

„Свищовска“, ул. „Брянска“, ул. „Ивайло“/, както и знаци за въвеждане на временна 

организация и безопасност на движението, монтирани на места с цел обезопасяване на 

обекти и свлачищни райони, други средства за безопасност, като бализи, предпазни пана 

пред препятствия, пропадане на пътни участъци и др.;  

 5 броя изпъкнали огледала, поставени в села и улици за по – добра видимост 

/селата Велковци, Враниловци, Източник, ул. „Антим Първи“ и др./; 

 12 броя светещи знаци Д17 на пешеходни пътеки /2 пешеходни пътеки на ул. „Хр. 

Смирненски“, ул. „Орловска“, ул. „Д-р Н. Василиади“ – до автогарата, на 

пешеходната пътека, бул. „Априлов“, на входа от В. Търново и др./; 
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 15 броя /30 м/ пана тръбни /висок и нисък тип/, възстановени след ПТП на кръговото 

кръстовище ул. „Лазурна“ и ул. „Свищовска“, ул. „Орловска“, бул. „Могильов“ и др.; 

 50 броя табели, показващи, за навлизане в зона контролирана с видеонаблюдение, 

монтирани на детски площадки, паркове, пътни кръстовища и улици в Габрово. 

Положена беше хоризонтална пътна маркировка в града по главните улици и кръстовища: 

 напречна маркировка – ръчна (пешеходни пътеки, стоп линии, площи забранени за 

движение и стрелки и др.): 

с акрилатна боя и перли по ул. „Р. Каролев“, кръстовище на хотел „Балкан“, ул. „Д-р. Н. 

Василиади“, пл. „Първи май“, ул. „К. Д. Никола“, ул. „Лазурна“, бул. „Могильов“, ул. 

„Свищовска“, ул. „Н. Геров“, ул. „Орловска“, бул. „Столетов“, бул. „Трети март“,  и др. – 

531,54 м2;  

със студен пластик и перли на кръстовище Шиваров мост-преди пазара, кръстовище бул. 

„Ст. Караджа“ (до автогара и пилона), ул. „Н. Войновски“, ул. „Николаевска“, ул. „Н. Рилски“, 

ул. „Д-р Н. Василиади“ и др. - 200,23 м2; 

по натоварени пешеходни пътеки със студен структурен пластик и перли по ул. „Орловска“/ 

- 30м2. 

 надлъжна маркировка - машинна:  

 с акрилатна боя и перли по ул. „Орловска“, ул. „К. Д. Никола“, бул. „Столетов“, бул. 

„Могильов“, бул. „Трети март“, ул. „Свищовска“, ул. „Н. Геров“ и др.- непрекъснати линии 1 

360 м2 и прекъснати линии  335,9 м2.;  

със студен шприц пластик и перли на кръстовище Шиваров мост (преди пазара), кръстовища 

по бул. „Ст. Караджа“ (автогара и пилона), ул. „Чардафон“ и ул. „Ем. Манолов“ и др. - 

непрекъснати линии  399,5 м2 и прекъснати линии 66,3 м2. 

Подобрява се състоянието на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка - на 

определени места в ЦГЧ ще поставим атрактивна хоризонтална маркировка. 

През 2016 г. за обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града и различните 

кметства и кметски наместничества, са доставени и монтирани 79 бр. нови пътни знаци  (в 

т.ч. знаци за предимство на кръстовищата: бул. „Могильов“ с пресечки към булеварда;  ул. 

„Свищовска“ и пресечки; ул. „Д-р Н. Василиади“ и ул. „Орловска“ и др; знаци забраняващи 

престоят и паркирането по ул. „Г. Бочаров“, ул. „Елха“, ул. „Априловска“, бул. „Хемус“, бул. 

„Априлов“, ул. „Д-р. Н. Василиади“, бул. „Могильов“ ул. „Станционна“, комплекс Етъра, 

предупредителни знаци за опасни завои в с. Гръблевци и с. Зелено дърво; предупредителни 

знаци за внезапна поява на деца на платното за движение на ул. „Чумерна“, бул. „Трети 

март“, бул.“ Столетов“; знаци за ограничение на скоростта на ул. „Лазурна“, бул. „Столетов“, 

бул.“ Трети март“, с. Зелено дърво); 11 бр. огледала-изпъкнали (с. Мечковица, с. Велковци, 

с. Гъбене, с. Харачери, с. Кметовци, Соколски манастир, с. Поповци /2бр./, с. Мичковци, с. 

Зелено дърво, с. Гръблевци) и 8 бр. знаци за направление и посоки и за начало и край на 

населено място – с. Яворец и с. Гръблевци. 
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Доставени и монтирани светещи знаци Д17 (12 бр.) на 6 бр. пешеходни пътеки - бул. 

„Столетов“, бул. „Могильов“, ул. „Ем. Манолов,; ул. „Орловска“, ул. „Скобелевска“ и бул. 

„Вапцаров“. 

За обезопасяване и препятстване на пешеходците да слизат по платното за движение са 

доставени и монтирани 20м предпазни пана висок тип на бул. Столетов, ул. Х. Димитър и 

бул. Трети март и 20 м  предпазни пана нисък тип на бул. Могильов и ул. В. Неделчев.  

Положена е хоризонтална пътна маркировка по главните улици на гр. Габрово, в т.ч. 

напречна маркировка (пеш. пътеки, стоп линии, площи забранени за движение и стрелки)– 

833,17 м2; надлъжна маркировка с перли: непрекъснати – 2 203,10 м2 и прекъснати -563,40 

м2; напречна маркировка със студен пластик – 15,50м2. 

През 2017 г. за обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града, кметствата и 

кметските наместничества, са доставени и монтирани: - 94 броя нови знаци, в това число: 

предупредителни, /монтирани в км. Мичковци, ул. „М. Палаузов“, бул. „Могильов“ и др./;  

за отдаване на предимство в кръстовища /ул. „Н. Геров“, ул. „Орловска“, ул. „Брегалница“, 

ул. „Хр. Ботев“, общински път  GAB 2041 – Габрово - Орловци, с. Рачевци, ул. „Т. Иванов“, 

бул. „Трети март“ и др./; задължителни /с. Армените, ул. „Д-р. Н. Василиади“, ул. „Н. 

Рилски“, ул. „Шипка“, ул. „Йоан Предтеча“, и др./; забранителни /км. Мичковци, с. Ясени, 

ул. „М. Палаузов“, ул. „Македония“, ул. „Чардафон“, бул. „Трети март“, пред ОББ, гимназия 

по туризъм „П. Семов“ и др./; пътни знаци със специални предписания /бул. „Трети март“, 

ул. „Н. Войновски“, паркинга на ДХС, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ем. Манолов“, кръстовище 

в кв. Бичкиня и др./ и знаци за направление, посока, обекти и др. /с. Червена локва, с. 

Лесичарка, бул. „Столетов“, ул. „Градище“, с. Златевци/, както и знаци за въвеждане на 

временна организация и безопасност на движението, монтирани на места, с цел 

обезопасяване на обекти и свлачищни райони, монтирани и други средства за безопасност, 

като бализи, предпазни пана пред препятствия, пропадане на пътни участъци и др. 

17 бр. огледала - изпъкнали, поставени в села и улици за по – добра видимост /селата 

Влайчовци, Янковци, Зелено дърво, Жълтеш, Кметовци, Трапесковци, Черневци, Мичковци 

и др., ул. „Перущица“, бул. „Могильов“, бул. „Столетов“, ул. „Еким Цанков“ и др./. 

Доставени 9 бр. светещи знаци Д17 на пешеходни пътеки /монтирани на места на бул. 

„Трети март“/. 

Пет броя /10 м/ пана тръбни - възстановени след ПТП на кръстовище ул. „Д-р. Н. Василиади“ 

с ул. „Ст. Караджа“ и 7 бр. предпазни панели бетонни, възстановени след ПТП по ул. 

„Брянска“.  

Положена хоризонтална пътна маркировка по главните улици на гр. Габрово, в т.ч. напречна 

маркировка с акрилатна боя и перли (пеш. пътеки, стоп линии, площи забранени за 

движение и стрелки) – 1 566,54 м2; напречна маркировка със студен пластик по пешеходни 

пътеки – 208,27 м2; надлъжна маркировка с акрилатна боя с перли: непрекъсната – 432,40 

м2 и прекъсната – 114,60 м2; надлъжна маркировка със студен шприц пластик и перли: 

непрекъсната – 406,30 м2 и прекъсната – 89,40 м2. Маркирани 272 бр. паркоместа с 
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акрилатна боя в центъра на гр. Габрово/ул. „Орловска“, ул. „Шипка“, ул. „Николаевска“, ул. 

„П. Постомпиров“, ул. „Скобелевска“ и бул. „Априлов“/. 

За по-добра пропускливост и предотвратяване на конфликтни точки в кръстовища е 

направена промяна в циклограмите на контролерите на две светофарни уредби: 

 -  бул. „Могильов“ с бул. „Ст. Караджа“ и ул. „В. Друмев“ /кръстовище Пилона/ -  от 

трифазна  в четирифазна;  

- бул. „Столетов“ с ул. „К. Евтимов“ и ул. „Р. Даскалов“ /кръстовище кв. Бичкиня/ - от 

четирифазна в трифазна, с което се намалява времето за изчакване на автомобилите по 

главното направление. 

През 2018 г. за обезопасяване на движението на МПС и пешеходци в града, кметствата и 

кметските наместничества, са доставени и монтирани:  

- 97 броя нови знаци, в това число: предупредителни /монтирани в км. Армените, ул. 

„Чумерна“ и др./; за отдаване на предимство в кръстовища /км. Зелено Дърво, км. 

Камещица, улиците:  „Калоян“, „Т. Венкова“, „Лазурна“, „Китка“,  „Ек. Йосиф“, „Добри 

Чинтулов“, „Вит“, бул. „Ст. Караджа“ и „Трети март“ и др./; задължителни /ул. „Свищовска“, 

ул. „Т. Венкова“, ул. „Ек. Йосиф“,  ул. „Хр. Ботев“, ул. „Д. Чинтулов“, ул. „Даскал Цвятко“, ул. 

„Хан Крум“, ул. „Брянска“ и др./; забранитени /км. Гръблевци, км. Армените, улиците – 

„Орловска“, „Н. Палаузов“, „Свищовска“, „Драва“, „Ив. Калпазанов“, „Зелена Ливада“, „Р. 

Каролев“, „Ив. Гюзелев“, „Хан Крум“,  „Николаевска“, бул. „Трети март“, бул. „Могильов“, 

бул. „Хемус“ и др./; пътни знаци със специални предписания /км. Зелено Дърво, ул. 

„Орловска“, ул. „Ивайло“, ул. „Първи май“, ул. „Н. Войновски“, ул. „Орловска“, „Н. Рилски“, 

бул. „Ст. Караджа“, бул. „Столетов“, бул. „Могильов“, бул. „Трети март“ и др./ и знаци за 

направление, посока, обекти и др. /кръстовище за кв. Етъра, ул. „Ив. Калпазанов“, ул. „Л. 

Каравелов“, ул. „Евтим Дабев“, ул. „Чумерна“, бул. „Столетов“ и др./, други средства за 

сигнализиране /ул. „Свищовска“, ул. „Брянска“, ул. „Ивайло“/, както и знаци за въвеждане 

на временна организация и безопасност на движението, монтирани на места с цел 

обезопасяване на обекти и свлачищни райони, други средства за безопасност, като бализи, 

предпазни пана пред препятствия, пропадане на пътни участъци и др. 

- 5 бр. огледала-изпъкнали, поставени в села и улици за по– добра видимост /селата 

Велковци, Враниловци, Източник, ул. „Антим Първи“ и др./. 

- 12 бр. светещи знаци Д17 на пешеходни пътеки / 2 пеш. пътеки на ул. „Хр. Смирненски“, 

ул. „Орловска“, ул. „Д-р Н. Василиади“ – до автогарата, на пешеходната пътека, бул. 

„Априлов“, на входа от гр. В. Търново и др./. 

- 15 бр. /30 м/ пана тръбни /висок и нисък тип/, възстановени след ПТП на кръговото 

кръстовище ул. „Лазурна“ и ул. „Свищовска“, ул. „Орловска“, бул. „Могильов“ и др. 

- 50 бр. табели, показващи за навлизане в зона контролирана с видеонаблюдение, 

монтирани по детски площадки, паркове, пътни кръстовища и улици в гр. Габрово. 

Положена бе хоризонтална пътна маркировка в гр. Габрово по главните улици и 

кръстовища: 
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•напречна маркировка-ръчна (пеш. пътеки, стоп линии, площи забранени за движение и 

стрелки и др.)  

- с акрилатна боя и перли по ул. „Р. Каролев“, кръстовище на хотел „Балкан“, ул. „Д-р. Н. 

Василиади“, пл. „Първи май“, ул. „К. Д. Никола“, ул. „Лазурна“, бул.“ Могильов“, ул. 

„Свищовска“, ул. „Н. Геров“, ул. „Орловска“, бул. „Столетов“, бул. „Трети март“,  и др.– 

531,54 м2; 

- със студен пластик и перли на кръстовище Шиваров мост - преди пазара, кръстовище бул. 

„Ст. Караджа“ (до автогара и пилона), ул. „Н. Войновски“, ул. „Николаевска“, ул. „Н. Рилски“, 

ул. „Д-р Н. Василиади“ и др.- 200,23 м2; 

- по натоварени пешеходни пътеки със студен структурен пластик и перли по ул. 

„Орловска“/ - 30м2. 

•надлъжна маркировка-машинна:  

 - с акрилатна боя и перли по ул. „Орловска“, ул. „К. Д. Никола“, бул. „Столетов“, бул. 

„Могильов“, бул. „Трети март“, ул. „Свищовска“, ул. „Н. Геров“ и др.- непрекъснати линии 1 

360 м2 и прекъснати линии  335,9 м2.;  

- със студен шприц пластик и перли на кръстовище Шиваров мост (преди пазара), 

кръстовища по бул. „Ст. Караджа“ (автогара и пилона), ул. „Чардафон“ и ул. „Ем. Манолов“ 

и др./ -  непрекъснати линии  399,5 м2 и прекъснати линии 66,3 м2.;   

През 2019 г. за подобряване безопасността на участниците в движението, както на МПС, 

така и на пешеходците в града, кметствата и кметските наместничества, са доставени и 

монтирани:  

•194 броя нови знаци, в това число: предупредителни - група А /монтирани в с. Враниловци, 

с. Киевци, улиците: „Чумерна“, „Ген. Николов“, „Ю. Венелин“, „Ст. Караджа“, „Брянска“, 

„Орловска“, бул. „Априлов“  и др./; за отдаване на предимство в кръстовища - група Б /с. 

Враниловци, с. Малини, с. Киевци, улиците: „Н. Геров“, „Хр. Ботев“, „Сан Стефано“, „В. 

Неделчев“, „Р. Каролев“, „Ивайло“, „К. Евтимов“, бул. „Могильов“, бул. „Столетов“, кв. 

Радецки и др./; за въвеждане на забрана – група В /с. Киевци, с. Читаковци, с. Шипчени, кв. 

Златари, улиците: „Брянска“, „Д-р Н. Василиади“, „Н. Геров“, „Калоян“, „Трети март“, 

„Радецка“, „В. Неделчев“, „Орловска“, „К. Д. Никола“, „К. Евтимов“, „Станимирова“, „Н. 

Рилски“, „М. Дринов“, „Индустриална“, „Ст. Караджа“, парк „Баждар“, бул. „Могильов“ и 

др./; задължителни пътни знаци - група Г /улиците: „Македония“, „Ю. Венелин“, „Арда“, 

„Марица“, „Николаевска“, „Т. Иванов“, „Р. Каролев“, бул. „Априлов“ и др./; пътни знаци със 

специални предписания - група Д /с. Солари, с. Банковци, с. Парчевци, с. Стефаново, с. 

Стойковци, улиците: „Орловска“, „Свищовска“, „Р. Каролев“, „Коста Евтимов“, „Юрий 

Венелин“, „Дерожински“, „Брянска“, пл. „Първи май“, бул. „Столетов“, бул. „Могильов“, 

бул. „Трети март“ и др./ и знаци за направление, посока, обекти и др.- група Ж /с. Малини, 

с. Борики, Хаджи Цонев мост, ул. „Хр. Смирненски“ и др./; други средства за сигнализиране 

- група С /ул. „Свищовска“, ул. „Брянска“, ул. „Македония“, ул. „К. Евтимов“, ул. „Хр. Ботев“ 

и др./; с цел обезопасяване на участъци от улици, пред препятствия, обекти и свлачищни 
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райони, са монтирани знаци за временна организация на движението и други средства за 

безопасност и въвеждане на временна организация - като бализи, предпазни пана и др.;  

•6 бр. изпъкнали огледала - поставени в села и улици в града за по-добра видимост /селата 

Янковци, Пецевци, Думници, Жълтеш, ул. „Дрен“, ул. „Стефана Богдан Генчева“/;  

•10 бр. светещи знаци Д17 на пешеходни пътеки /бул. „Трети март“,  ул. „Н. Войновски“ – 

до автомивката, ул. „Лазурна“, ул. „Скобелевска“ и др./; 

•24 бр. /48 м. пана тръбни, висок и нисък тип/ - монтирани за възстановяване на различни 

места, след увреждане от ПТП по уличната мрежа; монтирани предпазни пана на ул. Ст. 

Караджа, с цел обезопасяване около гимназия „Д-р Н. Василиади“ и др.; 

•12 м еластична ограда /мантинела/, предоставена от Областно пътно управление и 

монтирана в с. Стойчевци за обезопасяване на пътното платно към ската; 

Хоризонтална пътна маркировка по улици и кръстовища гр. Габрово, в т. ч.:         

 напречна маркировка-ръчна /пешеходни пътеки, стоп линии, площи забранени за 

движение и стрелки и др./ по видове:  

- с акрилатна боя и перли - по ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Радецка“, бул. „Могильов“, ул. 

„Свищовска“, ул. „Лазурна“ и др. – 624,74 м2;  

- със студен пластик и перли -  по ул. „В. Т. Шосе“, ул. „А. Гачев“, ул. „Ем. Манолов“, ул. 

„Априловска“, ул. „Брянска“, ул. „Н. Войновски“, ул. „Орловска“, бул. „Ст. Караджа“, ул. „Р. 

Каролев“, ул. „Скобелевска“, ул. „Съзаклятие“, бул. „Априлов“, ул. „Д-р Н. Василиади“, ул. 

„Хр. Смирненски“, ул. „Ем. Манолов“ и др. - 1071,14м2.;  

- маркирани с акрилатна боя 42 бр. паркоместа /стадион „В. Априлов“ и РЕМО Етъра/ 

 надлъжна /машинно/ маркировка по видове: 

- с акрилатна боя и перли - по бул. „Столетов“ и къстовището на кв. Бичкиня: непрекъснати 

линии – 33,70 м2 и прекъснати линии  - 4,60 м2.;  

- със студен шприц пластик и перли - по ул. „Брянска“, ул. „Н. Войновски“, ул. „Скобелевска“, 

ул. „Орловска“, ул. „Съзаклятие“, бул. „Априлов“, бул. „Хемус“, бул. „Ст. Караджа“, ул. „В. Т. 

Шосе“ и др.: непрекъснати линии– 1103,50 м2 и прекъснати линии – 286,50 м2.;  

И през 2019 г. Община Габрово, според финасовите си възможности, продължава да 

обновява част от хоризонталната маркировка /напречна и надлъжна/ с материали, с по-

дълъг гаранционен срок /със студен пластик и перли /. 

2017 - 2018 Създаване на условия за регламентиране на паркирането в ЦГЧ, чрез въвеждане на 

платено паркиране „синя зона“ 

През 2017 г. беше подготвен проект за Наредба за реда за престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Габрово, която да урежда реда, изискванията, 

ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани с престоя и паркирането на 

пътни превозни средства на територията на общината. Наредбата беше приета през 2018 г.  
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През 2018 г. бяха маркирани 536 бр. паркоместа за „синя зона“ със студен шприц пластик в 

централна градска част, ул. „Орловска“, ул. „Шипка“, ул. „Николаевска“, ул. „П. 

Постомпиров“, ул. „Скобелевска“ и бул. „Априлов“, ул. „Априловска“, ул. „Елисавета 

Попантонова“ и др. 

Община Габрово закупи и 1 бр. репатратор, който да обслужва работата в синята зона. 

През 2017 г. беше подготвен проект за Наредба за реда за престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Габрово, която да урежда реда, изискванията, 

ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани с престоя и паркирането на 

пътни превозни средства на територията на общината.  

Наредбата беше приета през 2018 г. През 2018 г. бяха маркирани 536 бр. паркоместа за 

„синя зона“. Община Габрово закупи репатратор, който да обслужва работата в синята зона. 

През 2019 г. беше създадено Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“. 

Изготвено беше длъжностно разписание на предприятието и доставени автомобилите, 

предвидени за обслужване на зоните за платено паркиране (така наречените заскобващи 

патрули). Доставена бе и вертикалната сигнализация, една част от нея беше поставена, а на 

останалата предстои поставянето й. Беше положена хоризонтална маркировка в 

централната градска част на местата където липсваше и възстановена, където е нужно. 

Доставен беше хардуер за нуждите на предприятието и сключен договор за предоставяне 

на софтуер, като услуга със „C&T България“ ЕООД, чрез който ще се следят всички плащания, 

абонаменти, извършени проверки за статут на паркирани превозни средства и то 

географски базирани, заявки за налагане на принудителни мерки, наложени  санкции  и др. 

Направено бе проучване на практиките в други общини. Набавена бе информация за 

необходимата функционалност на софтуера за управление и контрол в зоните за платено 

паркиране. Подписан бе договор със софтуерна компания специализирана в SMS 

управление и разплащане - „МОБИКА” ООД, която има за задача: 

- да осигури кратък номер за целите на предоставяне на услугата и да проведе преговори с 

мобилните оператори; 

- да извърши всички необходими правни и фактически действия, така че да се осигури 

възможност към и от номера да могат да бъдат изпращани кратки текстови съобщения, чрез 

мрежите на мобилните оператори; 

- да получава от мобилните оператори и да разпределя между страните приходите от 

предоставяне на услугата;   

- да обработва SMS заявките за заплащане на кратковременно паркиране, постъпили от 

крайни потребители и да подава необходимата информация към системата за последяваща 

обработка; 

- да осигурява 24 часов мониторинг и поддръжка на работоспособността на услугата, в 

частта й, която е под контрола на изпълнителя - интеграция, билдинг и статистика.  

Въведена бе информация за нуждите на предприятието  в  ГИС (Географска информационна 

система), която предоставя възможност за достъп до данни, представени в интерактивни 

карти, чрез уеб-базирани пространствени приложения. Заснети и маркирани бяха всички 
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паркоместа в Централната градска част с точните им географски координати (улиците и 

площадите), на които се намират. Отбелязана бе хоризонталната маркировка и част от 

вертикалната ,която е в процес на монтиране. Въведени бяха всички адреси в Централната 

градска част и функционалното предназначение на сградите – жилищни (еднофамилни и 

многофамилни), жилищни със смесено предназначение, административни и делови 

сгради.  

2016 - 2019 Изграждане на видеонаблюдение в града и на територията на селата. Предоставяне на 

възможност за свързаност на камерите с центъра за наблюдение на РДВР Габрово 

През 2016 г. експертна работна група извърши оглед на входно-изходните артерии на 

Габрово и прецени възможностите за монтиране на видеокамери. Експертната работна 

група прецени, че на всяка входно-изходна точка трябва да бъдат монтирани два типа 

камери, следящи влизащите и излизащите МПС. 

Изградено беше видеонаблюдение със специализирани камери за разпознаване на 

автомобилни номера, с цел регистриране и създаване на база данни с регистрационните 

табели на МПС. Осъществяването на тази стъпка дава възможност за последващо търсене в 

базата данни за номер (или част от номер) на преминал автомобил, на входно-изходните 

точки на Габрово в посока Велико Търново и Трявна. 

2016 - 2019 Провеждане на съвместни акции с полицията с цел превенция от вандализъм, опазване на 

живота на хората и намаляване на пораженията в градска среда 

През 2016 г. бяха проведени няколко съвместни акции с участието на служители от РУ 

Габрово и Общински инспекторат относно осъществяването на превантивен и 

санкциониращ контрол, спрямо водачите на МПС. През 2017 г. съвместната дейност на 

служители от двете институции продължи. През месеците октомври, ноември и декември 

бяха предвидени ежедневни дежурства в централна градска част и кварталите на града. 

Общински инспекторат проведе редица съвместни акции с органите на Полицията по 

отношение на обществения ред на територията на град Габрово и селските райони. 

Отработени са сигнали и жалби от граждани и са осъществени планови акции. Извършени 

са проверки на лица във връзка с отглеждане, регистрация на животни и инциденти с 

домашни и безстопанствени кучета, употреба на спиртни напитки на обществени места и 

действия по установяване на граждани, нанесли повреди по елементите на 

инфраструктурата. 

Паралелно със служители на МВР се санкционират водачите на превозни средства, 

паркирали неправилно във всички райони на община Габрово, съобразно правомощията по 

Закона за движението по пътищата. Местата със засилен трафик в централната градска част 

се контролират приоритетно. На нарушителите се съставят фишове и актове за 

административни нарушения. 

През 2019 г. съвместната дейност на служители от РУ Габрово и Общински инспекторат 

продължи по утвърдения през периода 2016-2018г. модел на работа.  
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През месец април 2019г. започнаха проверки по установяване на излезли от употреба 

моторни превозни средства /ИУМПС/ и техните собственици, както и предприемане на 

действия по отстраняването им.  

До края на 2019г. установените ИУМПС са 77, на техните собственици са съставени 

предписания за преместването им. 71 автомобила доброволно са премахнати, за 

останалите 6 са издадени заповеди за принудително преместване, като две от тях са 

изпълнени преди да влязат в сила. 

ИЗВОД 

Община Габрово продължи изпълнението на мерките, свързани с изграждане на привлекателна, 

достъпна и безопасна градска среда. Обновена беше съществуваща и изградено нова 

инфраструктура. Продължи политиката за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

публични сгради, както и изпълнението на дейности за подобряване и модернизиране състоянието 

на обществения транспорт и транспортната инфраструктура. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕРКИ  

2016 - 2019 Създаване на условия за привличане и задържане на добре подготвени и мотивирани кадри 

в общинска администрация 

Усъвършенстването на  професионалните умения на служителите посредством обучение се 

намират в пряка зависимост с подбора, управлението на изпълнението, проектирането на 

длъжността, планирането на приемствеността и разбира се, развитието на човешките ресурси. 

Динамично променящата се нормативна база, нарастващите изисквания и очаквания на 

гражданите и бизнеса, за решаване на проблемите им в максимално кратки срокове, изискват 

конкретни умения на ръководния и експертния персонал на администрацията. Повишаването 

на административния капацитет на служителите е един от ключовите фактори за доброто 

управление и за развитие на общинските дейности и инициативи. 

След извършен анализ на потребностите от обучение на служителите, бяха идентифицирани 

конкретните области, в които да бъдат развивани уменията им, с цел да се подобри 

изпълнението на служебните им задължения и ефективността и качеството на 

административното обслужване. 

През 2017 г. бяха проведени обучения, насочени към повишаване професионалната 

компетентност на служителите в администрацията. Общо 39 служители преминаха обучение.  
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През 2018 г. служителите от Община Габрово продължиха участието си в различни курсове и 

семинари за повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите им. По изготвения 

годишен план за обучение за 2018 г. и по определени теми извън него преминаха обучение 

общо 149 служители в 48 броя обучения. В института по публична администрация 80 служители 

преминаха през 27 броя обучения. 

В 21 броя обучения бяха проведени от други обучаващи институции като: „НСОРБ – Актив“ 

ЕООД, „Тренинг фактори“, „Китов център“, „Тодоров 1947 ИКО“ ЕООД, Служба по трудова 

медицина „Икономикс“, Национален център по наркомании и др., участваха 69 служители. 

През 2019 г. 76 служители преминаха през 31 броя курсове и семинари към Института по 

публична администрация. 

Освен от Института по публична администрация, обучения са проведени и от други обучаващи 

организации като "ЕВРОИНФО"-София, Национален център по наркомании, Национален 

алианс за социална отговорност, Магистер Диксит ЕООД, ЕСРИ-България, СТМ "Икономикс", 

КЗЛД, Център за развитие на човешките ресурси, Център за професионално обучение "Кибер 

академия“, "Тодоров 1947 ПРОФ ЕООД", ДА "Електронно обучение", Министерство на 

финансите, НСОРБ и др. 

2016 - 2019 Изпълнение на мерки и инициативи за повишаване качеството на общинска администрация 

в съответствие със Стратегия за човешките ресурси на Община Габрово 

През 2017 г., в изпълнение на Стратегия за управление на човешките ресурси, в Общината бе 

приложена Пилотна програма за менторство на новоназначени служители, която се проведе 

в дирекция „Местни данъци и такси“. През 2016 година към Община Габрово бе създаден 

Център за работа с доброволци /ЦРД/, който успешно функционираше през 2017 г. 

През 2018 г. програмата за менторство започна поетапно да се прилага и в други структурни 

звена на администрацията, където има новоназначени служители. Целта е чрез подходящо 

обучение да се скъси срока за въвеждането им в длъжност и те по-бързо да развият 

потенциала си за изпълнение на служебните си ангажименти. 

Центърът за работа с добровлци успешно продължава дейността си през 2018 г. В него се 

включват тридесет и един доброволци, подали своите заявления за участие в доброволчески 

дейности в различни направления: култура, социални дейности, спорт и др. Дейностите, 

осъществени 2018 г., могат да се обособят в няколко групи: 

 Дейности, инициирани от Център за работа с доброволци; 

 Оказване на логистична подкрепа и участие на доброволци от ЦРД в дейности, 

организирани от структури на Община Габрово; 

 Включване на Центъра за работа с доброволци в инициативи на други институции, 

НПО и граждани. 
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През 2019 г. Центърът за работа с доброволци при Община Габрово продължи да изпълнява 

целите си чрез дейности, инициирани от самия Център или включвайки се в инициативи на 

други институции, НПО и граждани. 

Община Габрово продължава да прилага индивидуално въвеждащо обучение „Първи ден на 

работа“ за новопостъпилите служители в Общинска администрация - Габрово, във връзка с 

Наръчника за въвеждащи обучения на новопостъпили служители към Стратегията за 

управление на човешките ресурси.  

Въведената практика - онлайн библиотека, се утвърди като възможен метод за споделяне на 

наученото от обучения, семинари, дискусии и др. 

2016 - 2019 Подобряване на комуникацията с гражданите по повод предложения, сигнали, оплаквания 

чрез въвеждане на различни форми на непосредствен контакт: 

► регулярни срещи с граждани под формата на приемни дни; 

► организиране на периодични срещи по квартали и населени места;  

► внедряване на електронен портал за информиране на гражданите за текущи промени 

в нормалния ритъм на града и създаване на възможност гражданите да сигнализират 

за различни проблеми  

През 2017 г. по време на приемни дни при кмета на община Габрово бяха приети около 150 

лица. Община Габрово през март 2017 г. внедри е-платформа „Аз-Кметът“ за подаване на 

сигнали от различен характер. От март 2017 г. гражданите можеха да подават сигнали, както 

писмено, така и чрез безплатно обаждане на новия сайт на Общината.  

През отчетната 2018 г. бяха проведени срещи с граждани по техни искания и сигнали за 

проблеми от различен характер. Под формата на приемни дни при кмета на община Габрово 

бяха приети 109 лица, които получиха становище по повдигнатите от тях въпроси. Бяха 

предприти действия за решаването им, където това беше обективно възможно. 

През 2018 г. Община Габрово е на 9-то място по прозрачност от 567 институции в страната, и 

на 5-то сред общините в България.  

През 2019 г. се провеждаха регулярни срещи с граждани по техни искания и сигнали за 

проблеми от различен характер. Под формата на приемни дни при Кмета на Община Габрово 

бяха приети около 115 души, които получиха становище по повдигнатите от тях въпроси и 

бяха предприети действия за решаването им, където това беше обективно възможно. 

Община Габрово е с 81,2 точки в Рейтинга на Общините на програма достъп до информация. 

Това показват резултатите от проведеното през 2019 г. проучване за прозрачността на 

институциите. Нивото на прозрачност през 2019 г. бе оценявано с точки по индикатори. Въз 

основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на 

информация, системата на проучването генерира различни рейтинги. 

Община Габрово е на едно от челните места в Рейтинга на активната прозрачност на органите 

на местно самоуправление, който проследява процентното изпълнение на задълженията за 
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публикуване на информация и показва развитието на активната прозрачност на институциите 

в България. 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващат публикуването на 

бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и 

финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и 

декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. 

 

2016 - 2019 Поетапно разширяване на списъка от услуги, които могат да се предоставят по 

електронен път в различни сектори. Създаване на възможност за електронно разплащане 

на услуги. 

В края на 2016 г. в дирекция „Местни данъци и такси“ бяха внедрени осем нови е-услуги. През 

2017 г. Община Габрово продължи да предоставя е-услуги в частта на дирекция Местни 

данъци и такси, като и на отдел ГРАО. През 2017 г. служителите от отдел ГРАО при Община 

Габрово,  кметствата и кметските наместничества въведоха и подписаха с електронен подпис 

близо 100% от личните регистрационни картони на живите лица в Габрово. През декември, 

2017 г. Община Габрово осигури възможност за по-бързо и по-лесно обслужване на хората с 

увреден слух, чрез видео-жестов превод. 

С оглед подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, през 2018 

г., продължихме да предоставяме е-услуги в частта на дирекция МДТ и на отдел ГРАО, за 

които е осигурена и възможността за електронно разплащане. 

Към началото на 2018 г. служителите от отдел ГРАО при Община Габрово са въвели и 

подписали с електронен подпис 100% от личните регистрационни картони на живите лица с 

постоянен адрес в общината. През годината започна въвеждането на данни  и подписване с 

електронен подпис на личните регистрационни картони на починалите жители на община 

Габрово, като обработените картони по кметства и кметски наместничества е 99 %, а за 

Габрово – 30 %. През 2018 г. подадените актуализационни съобщения от отдел Гражданска 

регистрация и административно обслужване (ГРАО), свързани с промени на информацията 

за гражданското състояние на лицата с постоянен адрес в община Габрово са 16 874 броя. 

Издадените удостоверения по искане на граждани през годината са 14 308 броя. 

През 2018 г. Община Габрово продължи да предоставя възможност за по-бързо и по-лесно 

обслужване на хората с увреден слух, чрез видео-жестов превод. Е-платформата, чрез която 

се осъществява превода е инсталирана на таблет и се използва от служителите в ЦИУГ. Тя 

свързва ползвателя с лицензиран преводач на Фондация „Заслушай се“, който осигурява в 

реално време връзка между съответния служител от ЦИУГ и потребителя на услугата. 

В унисон с държавната политика за е-управление и Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на 

Министерски съвет, Община Габрово приведе своята деловодна система „Arihimed eProcess“ 

в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната 

агенция „Електронно управление“. С това се осигури възможност за обмен на електронни 

документи, които съдържат електронни изявления, с други администрации. 
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От 1 ноември 2018 г. Община Габрово започна да осъществява електронен обмен на 

документи с останалите администрации, включени в Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС).Това ще доведе до облекчаване на административната тежест и ще 

повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги за гражданите 

и бизнеса.  

Отново с цел подобряване на административното обслужване, Община Габрово подаде и 

Заявление до Държавна агенция „Електронно управление“ за включване в средата за 

междурегистров обмен (RegiX). През 2018 г. Община Габрово вече е реален участник в 

междурегистровия обмен (RegiX). Същата осигурява възможност за потребителите на 

информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална 

база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистри 

на ИА „Автомобилна администрация“, Регистър на пенсионерите /НОИ/, Регистър на 

производствата по несъстоятелност, Регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

/Министерство на правосъдието/, Регистър на задължените лица /НАП/. За издаването на 

удостоверения, във връзка с услугите, който предоставя Общината се използват справки от 

регистрите, като съдържащите се в тях данни се извличат автоматизирано по електронен път. 

С оглед подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и 

повишаване на тяхната удовлетвореност от предоставяните административни услуги през  

2019 г. продължихме да предоставяме е-услуги в частта на дирекция МДТ, като и на отдел 

ГРАО, за които е осигурена и възможността за електронно разплащане. 

От началото на 2019 г. в дирекция „Местни данъци и такси“ се осъществява електронен обмен 

със Служба по вписвания, относно всички разпоредителни сделки с недвижими имоти на 

територията на община Габрово. Въз основа на електронния обмен на данни между двете 

институции се актуализира информацията за собствениците на имоти по служебен път. Това 

спестява време и намалява ангажиментите на лицата към деклариране на своето ново 

придобито имущество. Община Габрово е новатор в този обмен и обработка на информация, 

като той е създаден с цел намаляване на административната тежест за гражданите. В тази 

връзка е въведена и промяна, свързана с прехвърляне на имущество на починали лица и 

техните наследници. От януари 2019 г. в дирекция МДТ се извършва прехвърляне на 

имуществото на всички починали лица на територията на община Габрово на техните 

наследници, въз основа на издадени по служебен път от отдел ГРАО удостоверения за 

наследници, които електронно се предоставят на дирекция МДТ. 

През 2019 г. подадените актуализационни съобщения от отдел Гражданска регистрация и 

административно обслужване (ГРАО), свързани с промени на информацията за гражданското 

състояние на лицата с постоянен адрес в община Габрово са 14 104 броя. Издадените 

удостоверения по искане на граждани през годината са 14 523 броя.  

Като стъпка за осъществяване на електронно управление, пред общинските администрации 

в страната беше поставена задачата за електронна обработка и подписване с електронен 

подпис на всички лични регистрационни картони на населението. Към края на 2019 г. 

служителите от отдел ГРАО при Община Габрово са въвели и подписали с електронен подпис 
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60% от личните регистрационни картони на починалите  лица с постоянен адрес гр. Габрово 

и 100% от личните регистрационни картони на живите лица с постоянен адрес гр. Габрово.  

В унисон с държавната политика за е-управление и Решение № 357 от 29 юни 2017 г. 

Министерският съвет, Община Габрово приведе своята деловодна система                                ПП 

„ Arihimed eProcess“ в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя 

на Държавната агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/. С това се осигури възможност за 

обмен на електронни документи, които съдържат електронни изявления с други 

администрации.  

От 1 ноември 2018 г. влезе в сила задължението на администрациите за изцяло електронен 

обмен на документи. 

Участници в обмена са всички администрации, вписани в Административния регистър. ДАЕУ 

създаде организация и предостави Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), 

която се използва и поддържа в обща мрежова среда.  

През 2019 г. Общината активно работи със Системата за електронен обмен. Това е един от 

инструментите за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за 

самите администрации. За постигане на тази цел Община Габрово преустанови практиката на 

разпечатване на приложенията към входящите документи, постъпили чрез Система за обмен 

на електронни съобщения. Електронният обмен на документи позволява да бъде проследено 

точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа, като по този начин 

се повишава контролът върху институциите. 

През 2019 г. Община Габрово подаде до  Държавна агенция „Електронно управление“ 

заявление с вх. № ДАЕУ-6235/15.05.2019 г., въз основа на което със Заповеди на 

Председателя на Агенцията беше разширен достъпа на Община Габрово до регистрите, 

налични в системата за междурегистров обмен на данни RegiX. За издаването на 

удостоверения, във връзка с услугите, който предоставя Общината се използват справки от 

регистрите, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите 

автоматизирано по електронен път. Създадената възможност за реализиране на вътрешни 

електронни административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели 

на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и 

бизнеса.  

През 2019 г. Община Габрово започна изграждането на инфраструктура за предоставяне на 

високоскоростен безжичен достъп до интернет на обществени места по инициативата 

WiFi4EU. Това стана възможно след спечелено финансиране на стойност 15 000 евро от 

Европейската комисия и подписано споразумение с Изпълнителната агенция за иновации и 

мрежи (Департамент С – Механизъм за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“) в 

края на 2018 г. 

За изпълнение на системата за Wi-Fi зоните беше сключен договор с „А1 България“ ЕАД. 

Компанията ще има и ангажимент да доставя интернета в следващите две години. 

Отговорност на Община Габрово ще е поддръжката на оборудването за период от три години. 

Предвидени са 7 външни и 5 вътрешни точки в района на Общината, Регионална библиотека 

„Априлов-Палаузов“ и Драматичен театър „Рачо Стоянов“. Обхватът ще покрива Градинката 
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с мечето, парковото пространство срещу бившия Дом на книгата, детската площадка зад 

Библиотеката, зала „Възраждане“. Зоните са подбрани така, че да предоставят услугата на 

максимален брой хора. 

Съгласно техническите изисквания на проекта връзката трябва да осигури гарантирана 

минимална скорост на изтегляне от 30 Mbps до български и международни доставчици на 

интернет и да може да обслужва над 50 потребители едновременно. Всеки, който веднъж се 

е свързал с мрежата, ще може да я ползва в зоните от програмата в целия Европейски съюз. 

Чрез достъпа до интернет през WiFi4EU се стимулират услуги като електронно правителство, 

електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания. 

 Ресертификационен одит на интегрирана система за управление на качеството и 

информационна сигурност ISO 9001:2008 & ISO/IEC 27001:2013 

Сертифициращата организация RINA на 26 март 2018 г. проведе поредния надзорен одит на 

интегрирана система за управление на качеството и информационна сигурност ISO 9001:2015 

& ISO/IEC 27001:2013.  

В резултат на проведения надзорен одит се установи съответствие с процедурите и 

документите по управление на качеството и сигурност на информацията и нормативните 

изисквания, уреждащи дейността на одитираните структурни звена. Съставяните документи 

отговарят на СУКСИ и се съхраняват според регламентираните изисквания, което 

потвърждава ефективността на въведената Система за управление на качеството и сигурност 

на информацията/СУКСИ/. 

Сертифициращата организация RINA, на 20 и 21 февруари 2019 г., проведе 

ресертификационен одит на интегрирана система за управление на качеството и 

информационна сигурност ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013. Община Габрово премина 

успешно проведената ресертификация и получи сертификати за следващите три години.  

Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички 

идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с изискванията към 

административните услуги, качеството на тяхното изпълнение и сигурността на 

информацията, както и на обучението и квалификацията на персонала. На управление 

подлежат всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с 

изискванията към административното обслужване.  

2016 - 2019 Поетапно премахване на хартиения документооборот 

От 1 ноември 2018 г. Община Габрово започна да осъществява електронен обмен на 

документи с останалите администрации, включени в Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС), което значително намали обема на хартиения документооборот между 

тях. 

2016 - 2019 Развитие на Географско информационната система ( ГИС ) на Община Габрово 
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През 2017 г. хардуерната инфраструктура на Географско информационната система беше 

подменена с по-ново поколение сървър, който добави допълнителен ресурс за подобряване 

на производителността, бързото действие и възможностите за добавяне на допълнителни 

модули и приложения. В края на 2017 г. в ГИС на Община Габрово беше внедрен нов модул 

за събиране, обработване и визуализация на данни в реално време. През 2017 г. развихме и 

надградихме приложението за управление на сградите, участващи по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

През 2018 Географско информационната система беше надградена до последната налична 

версия, а именно ArcGIS 10.5.1. Това позволи придобиването на нови модули разширяващи 

възможностите и, и позволяващи създаването на ГИС облачна инфраструктура в която да 

съхраняваме, управляваме и достъпваме съдържанието и отдалечено, както  и от различни 

видове мобилни устройства. 

За периода 2016-2019 г. са реализирани следните ГИС – базирани приложения за нуждите на 

Община Габрово:  

 Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово. 

Web базираният пространствен модел дава информация за допустимите за 

включване в програмата сгради и напредъка на нейното изпълнение. Чрез него 

гражданите могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в 

програмата – от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение на 

строителни дейности.  

 Приложение за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово 

– показва обхвата и проектите по въпросния план. 

 Приложение за кадастър и устройство на територията. 

 Система за мониторинг на икономически показатели на фирмите в Община Габрово. 

 Приложение за инспектиране на състоянието на жилищата общинска собственост. 

 Приложение за събиране на информация за местоположението и вида на изоставени 

МПС на територията на Габрово. 

 Приложение за местоположението на вендинг автомати. 

 Приложение за събиране на информация за местоположението и вида на 

незаконните сметища и контрол върху тях. 

 Приложение за обхвата на училищни зони за прием първи клас. 

 Приложение за местоположение и допълнителна информация спортни площадки. 

 Приложение за местоположение и допълнителна информация за туристически и 

културни обекти. 

 Приложение за местоположение и допълнителна информация за социални услуги. 
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 Приложение за местоположение и допълнителна информация училища и детски 

градини и ясли. 

 Приложение за обхвата на индустриалните зони на територията на град Габрово. 

За нуждите на ОП „Благоустрояване“ е създадена Система за управление на сигнали и 

модулите към нея за: 

- Сигнали, свързани с честотата в градска среда. 

- Сигнали, свързани със сметоизвозване. 

- Сигнали, свързани със зимната обстановка. 

- Сигнали, свързани със строително-ремонтни дейности. 

- Сигнали, свързани с поддръжка на улично осветление. 

- Сигнали, свързани с поддръжка на зелени площи на територията на Общината. 

- Приложение за управление на елементите на зелената система на град Габрово – дървета, 

храсти, зелени площи, паркова мебел и др. 

- Приложение за пунктовете за събиране на едрогабаритни отпадъци. 

- Система за контейнерните площадки и съдовете за сметосъбиране по тип, обем и брой. 

- Приложение за поддръжка на пътна мрежа (косене, кастрене). 

- Приложение за управление състоянието дъждосъбирателни шахти. 

За нуждите на и ОП Паркиране и репатриране е създадено Информационно приложение за 

зоните за платено паркиране. Положено е началото на интегриране на ГИС на Община 

Габрово със външни източници на информация от други държавни структури и агенции. 

(Единна информационна точка и др.) 

 

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА   

МЕРКИ Внедряване на нови модули за допълнително разширяване на функционалностите на ГИС 

► Portal for ArcGIS – цялостно интегрирано решение за управление данните в 

организацията чрез единен уеб портал на организацията. Порталът за ArcGIS ни 

позволява да споделяме карти, слоеве, приложения и други географски данни с 

потребители, както в организацията, така и извън нея, чрез строго регламентирани 

права. Порталът превръща гео - пространствената база данни на организацията в 

облачна инфраструктура. 

Към 2019 г. версията на ГИС сървъра на Община Габрово е ArcGIS 10.5.1., включва в себе си 

Portal for ArcGIS и позволява интеграция между всички модули на платформата ArcGIS (съвър, 
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десктоп, Geo Event Extension, Network Analytics, 3D Analytics и създадените web и мобилни 

приложения). Мигриранено към тази версия ни позволи разработването на web и мобилни 

приложения на базата на ArcGIS. 

► Geo Event Extension for ArcGIS – модул, който позволява да събираме, обработваме и 

използваме данни в реално време, постъпващи от различни източници и 

информационни канали. Огромната полза на модула е възможността да следим 

реално местоположението или показателите на различни обекти на територията на 

нашия град. 

Когато активите на организацията са географски разпръснати или са мобилни, 

визуализацията на зависимостта между пространствените и времеви параметри на обектите, 

обхванати и подредени в информационни табла, водят до големи ползи при взимането на 

управленски решения в реално време.  

През 2017 г., след проведена обществена поръчка, бе доставен сървърен ГИС софтуер за 

обработка на данни в реално време, лицензиран за мин. 4бр. ядра и отговарящ на следните 

минимални технически изисквания: 

•Да осигурява възможност за получаване и обработка на данни, постъпващи в реално време, 

включително данни от теренни екипи, строителни машини, сензори на инфраструктура, 

датчици  и други; 

•Да позволява проследяване в реално време на снабдени с GPS мобилни обекти и 

визуализация и анализ на данните в ArcGIS среда; 

•Да позволява интегрирането на данните, придобити в реално време в приложни ГИС 

системи; 

•Да позволява актуализиране на налични обектни услуги и онлайн съдържание в приложни 

ГИС системи; 

•Да позволява извличане на атрибутивна информация от събития; 

•Да предоставя възможност за филтриране и обработване на постъпващите данни в реално 

време; 

•Да позволява филтриране на данни по предварително зададени пространствени и/или 

атрибутни критерии като например местоположение, прагови стойности или събития; 

•Да осигурява възможност за мониторинг на обекти, независимо от тяхното местоположение 

в реално време; 

•Да осигурява възможност за проследяване на динамични обекти и явления в реално време; 

•Да позволява конфигуриране на изходната информация и своевременно изпращане на  

данни към един или множество места/потребители в предефиниран формат; 

•Да позволява получаване и обработка на данни в реално време от множество източници на 

информация. 

•Да осигурява възможност за предоставяне на получените и обработени данни под формата 

на обектни услуги; 

•Да осигурява възможност за проследяване на актуалния статус на обектите; 

•Да осигурява възможност за отчитане и анализ на пространствената близост на реално 

случващи се събития; 
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•Да осигурява възможност за отбелязване на събития въз основа на съществуващи 

пространствени взаимовръзки; 

•Да осигурява възможност за автоматично и своевременно обновяване на бази данни и 

картни услуги; 

•Да предоставя възможност за архивиране на данни от реални събития като обектни услуги 

и под формата на таблици; 

•Да предоставя възможност за изчисляване на деривативни стойности, въз основа на 

данните, придобити в реално време; 

•Да осигурява възможност за обогатяване на постъпващите в реално време данни с данни от 

други обектни услуги или системни файлове; 

•Да позволява създаване и конфигуриране на сервизни компоненти; 

•Да позволява конфигуриране на дизайна, начина на публикуване и управлението на 

обектните услуги; 

•Да поддържа разнообразни протоколи за получаване на пространствени данни, в това 

число: GET/POST, REST, TCP/UDP Socket, WebSocket, File/Folder или еквивалентни; 

•Да поддържа разнообразни формати на пространствени данни, в това число: Картни услуги, 

GeoJSON, JSON, XML, RSS/ATOM, CSV, Text или еквивалентни. 

•Да позволява свързване към GPS устройства в превозни средства, интегриране на данни от 

социални мрежи и поддържане на големи масиви от данни (Big Data). 

•Да осигурява възможност за конфигуриране на права за достъп до данните и обектните 

услуги посредством потребителски профили и дефиниране на роли.  

 

Обхватът на приложение на този модул би могъл да бъде неограничен в ежедневните 

работни процеси в организацията като: 

► Operations dashboard for ArcGIS – модул към ArcGIS, който ни предоставя инструмент 

за създаване на електронни информационни табла, съдържащи индикатори в реално 

време със стойности, извлечени от данни в ГИС. Мощен помощник във всеки един 

оперативен център за събиране на сигнали и обработка на информация, както и 

незаменим инструмент за всеки ръководител, базиращ решенията си върху анализи 

от големи обеми от информация.  

Към 2019 г. Operations dashboard for ArcGIS вече е част от web шаблоните на ArcGIS за 

създаване на пространствени приложения. На практика то е използвано при реализирането 

на приложенията, разработени за нуждите на ОП „Благоустрояване“ (Система за сигнали) и 

Административната част на Система за мониторинг на икономически показатели на фирмите 

в Община Габрово: https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/81/;  

https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/82/ 

 

 Разработване и внедряване на електронен портал/платформа за информиране на 

гражданите и подаване на сигнали Е-СИГНАЛ. 

Поради внедряването на други приложения, като Аз кмета и ГИС базираното приложение за 

управление на сигнали, разработено за нуждите на ОП „Благоустрояване“, тази платформа 

не беше реализирана, съгласно първоначалната концепция. 

https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/81/
https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/82/
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2016 - 2019 Подобряване на вътрешната координация в общинска администрация и свързаните 

звена и дейности 

Предоставен е достъп на звената и дейностите към Община Габрово до вътрешния 

портал. 

2016 - 2018 Поетапно внедряване на набор от интелигентни IT системи и решения: 

► За осигуряване на финансова и счетоводна свързаност на всички 

второстепенни разпоредители към първостепенния разпоредител (2017) 

За целта, посредством Виртуална частна мрежа, второстепенните разпоредители се 

свързват към счетоводния сървър на първостепенния разпоредител, въвеждат 

актуална база данни в реално време, които са достъпни за първостепенния.  

► За управление на целия жизнен цикъл на обществени поръчки и др. 

Община Габрово поддържа Профил на купувача https://op.gabrovo.bg/, който 

представлява обособена част от електронната страница на Община Габрово. 

Системата е разработена и изградена на базата на свободен софтуер и безплатни 

компоненти. В профила се публикува информация, свързана с обществените поръчки 

на Община Габрово, нормативна уредба, вътрешни правила и предварителни 

обявления.  

2016 - 2018 Създаване на електронен архив на документите на Община Габрово, както и 

внедряване на софтуери за управление на процесите, свързани с архивните единици, 

осигуряващи възможност за връзка между електронен документ и физически 

оригинал, както и достъп до цифровизираните документи 

Община Габрово възложи на външна фирма цифровизирането и създаването на е-

архив на семейните регистри на всички кметства и кметски наместничества в Община 

Габрово. Същите бяха внедрени в ПП „ЕларДо“ и беше осигурен електронен достъп 

до тази информация на всички кметства и кметски наместничества, което значително 

подобри качеството на административното обслужване за гражданите. 

 

ИЗВОД  

През отчетния период Община Габрово продължи да надгражда постигнатото като достъпност, 

прозрачност, ефективност, информационната сигурност.  
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ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

МЕРКИ 

 

► Финансова стабилност 

През 2019 г. Община Габрово запази стабилно финансово състояние. Отчета на Община 
Габрово за годината по окрупнени показатели е: 
Приходна част на бюджет 2019 
 

Вид План Отчет %  изпълнение 

Приходи от данъци 5 510 000 5 490 609 99,65 % 

Неданъчни приходи 10 190 501 9 680 607 95,00 % 

Субсидии 30 431 976 35 612 905 117,02 % 

Трансфери -4 896 123 1 265 738 х 

Финансиране на 
дефицита 

10 879 980 3 129 738 28,77 % 

наличност -2 028 698 -5 539 285 273 % 

ОБЩО: 50 087 636 49 640 312 99,11 % 

 
Разходна част на бюджет 2019 
 

Вид План Отчет % изпълнение 

Разходи за 
възнаграждения и 
осигурителни вноски 

28 050 114 28 623 022 102.04 % 

Разходи за издръжка 
и данъци 

12 906 258 13 830 731 107.16 % 

Разходи за 
стипендии, помощи, 
субсидии и др. 
плащания 

1 582 946 2 161 223 136.53 % 
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Разходи за лихви по 
заеми 

308 577 185 734 60.19 % 

Капиталови разходи 8 565 180 4 839 602 56.50 % 

Резерв 703 259 0 0.00 % 

Общо 52 116 334 49 640 312 95.25 % 

 
Анализът на данните в края на третото тримесечие на 2019 г., спрямо същия период на 2018 

г., (към момента на изготвяне на отчета, МФ не е публикувало данните за края на 2019 г.) 

показва следното:  

Показатели за финансова самостоятелност  

 Средният дял на приходите в общите постъпления за 2019 г. за страната е  38,32 % , а 

на Община Габрово е 33,68 %.  

 По показателя - дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи, Община 

Габрово е с 93,06%  спрямо 86,29 % средния за страната за третото тримесечие на 2019 

г. 

Показатели за финансова устойчивост и ефективност   

 Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет - средното равнище за 

страната към края на третото тримесечие на 2019 г., е -0,31 %, а на Община Габрово е 

+11,63 % . 

 Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните 

приходи и планираната изравнителна субсидия, е 47,48 % , при 31,25 % на Община 

Габрово. Общината използва дългосрочни заеми както за съфинансиране на 

европейски проекти и програми, така и за реализирането на значими инвестиционни 

проекти. Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и 

дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията 

по него са правилно планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в 

противоречие с фискалното правило по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, което е изпълнено в бюджет 2019 г. на общината. 

 Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната 

изравнителна субсидия на национално равнище към септември 2019 г. е 4,25 % при 

0,00 % за Община Габрово 

 Население на един общински служител – средната стойност на показателя е 

относително постоянна величина – 279 за септември 2019 г., при 345 бр. за Община 

Габрово. Тук следва да се отбележи, че няма промяна в числеността на 

администрацията през последните няколко години. 

 Делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи е 51,38 %, а за същия 

период на миналата година и 57,73 % за Община Габрово. 

 Показател за инвестиционна активност  
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 Дял на капиталовите разходи в общите разходи към края на тримесечието при 

общините се наблюдава по-слаба инвестиционна активност - 13,6 %, за Общината е 

7,05 %, сравнено с данните към края на 2018 г., когато средната стойност на този 

показател за страната е 14,07 %, а за Общината 11,79 %.  

Други показатели за финансовото състояние на общините 

 Наличните в края на септември 2019 г. задължения за разходи към годишния размер 

на разходите на общините спада до 3,6 % , при 0,8% за Общината.  

 Наличните в края на септември 2019 г. поети ангажименти за разходи по бюджета на 

общината към годишния размер на разходите на национално равнище са 33,1 % , при 

22,1 % за Община Габрово. 

 Делът на просрочените задължения по бюджета от годишния размер на разходите на 

общините с отрицателно бюджетно салдо към края на третото тримесечие на 2019 г. 

е 160, Община Габрово към цитирания период е с положително бюджетно салдо. 

Комплексният анализ на показателите, на Община Габрово спрямо средните за страната, за 

финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени 

задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие на 2019 г. 

показва, че общината е в средата на по-голяма част от показателите.  

► Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на 

населението, при спазване на принципа на солидарност и ефективно и икономично 

разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга 

бюджетна дисциплина 

През изминалите години продължиха усилията за постигане на максимална ефективност при 

изпълнение на разходните отговорности, свързани с предоставяне на публичните услуги. 

Продължи практиката за реинвестиране на приходите от разпоредителни сделки с цел 

избягване процеса на декапитализация. 

► Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско 

финансиране 

Продължи успешното реализиране на публични инвестиции и подобряване качеството и 

обема на предоставяните публични услуги. 

► Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи 

През 2018 г. с решение на Общински съвет – Габрово бе приета тригодишната прогноза за 

периода 2019-2021 г. 

► Привличане на външно финансиране/средства от ЕИФ на ЕС, ФЛАГ, ПЧП, финансов 

инженеринг/  

През 2016 г. са спечелени общо 11 проекта на обща стойност 17 678 510,41 лв., като 

привлеченото външно финансиране е в размер на 13 280 915,73 лв. безвъзмездна финансова 

помощ. През 2017 г. по програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове и 



 
 
 
 
 

167 

 

ОТЧЕТ  
на кмета на община Габрово 

2019 

чрез други донорски програми са спечелени 7 проекта, като безвъзмездната финансова 

помощ за Община Габрово е в размер на 9 622 935,81 лева. 

През 2018 г. по програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез 

други донорски програми са спечелени 5 проекта, като безвъзмездната финансова помощ за 

Община Габрово е в размер на 493 931,60 лева. 

През 2019 г. по програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез 

други донорски международни програми са спечелени 7 проекта, като безвъзмездната 

финансова помощ за Община Габрово е в размер на 2 713 663.40 лева. 

► Увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им 

Постъпленията от местни данъци и такси за 2018 г. бяха в размер общо на 9 727 317 лв., в т.ч.: 

 Данък недвижим имот – 1 713 930 лв., от тях 1 412 352 лв. са събраните приходи от 

текущ облог, което е 83 %. Останалите суми са събрани от просрочени задължения; 

 Данък върху превозно средство – 2 381 302 лв., от тях 1 998445 лв. са събрани приходи 

от текущ облог или 79 %. Останалите суми са събрани от просрочени задължения; 

 Данък придобиване – 874 703 лв. Събраните суми са от прехвърлителни сделки, които 

надвишават планираните 850 000 лв; 

 Патентен данък – 196 998 лв., от тях 89 290 лв. са от патентен данък и 107 708 лв. са от 

данък върху таксиметров превоз на пътници; 

 Туристически данък – 52 429 лв. Събраните суми са от реализирани нощувки на 

територията на Община Габрово; 

 Такса битови отпадъци – 4 065 573 лв., от тях 3 353 815 лв. са събрани приходи от 

текущ облог, което е 82 %. Останалите суми са събрани просрочени задължения; 

 Глоби – 19 730 лв. 

 Лихви – 365 669 лв. 

 Такси по административни услуги – 56 983 лв. 

При извършения анализ на всички събрани постъпления беше констатирано, че 

събираемостта на текущите данъци запазва своето високо ниво. Все повече граждани и 

фирми плащат своите текущи задължения в сроковете за плащане по закон, като не малка 

част от тях плащат в срока за отстъпка. За несъбраните суми от текущи задължения и 

просрочени такива, Направление „Контрол“ към дирекция „Местни данъци и такси“ е издала 

973 бр. актове за установяване на задължение по декларация на стойност 570 215 лв. 

Образуваните принудителни производства срещу некоректни длъжници са 627 бр. за сумата 
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от 380 578 лв.  Изпратените покани за доброволно изпълнение са 1 570 бр. на стойност 421 

530 лв. 

Приетите и обработени декларации за  придобиване на имущество по Закона за местни 

данъци и такси за 2018 г. са 15 492 бр., издадените удостоверения са в размер на 7 403 бр. , 

както и издадените приходни квитанции са в размер на 157 254 бр. 

Постъпленията от местни данъци и такси за 2019 г. са в размер общо на 9 813 хил. лв., в т.ч.:  

 Данък недвижим имот – 1 674 хил.лв; 

 Данък върху превозно средство – 2 631 хил.лв;  

 Данък придобиване – 941 хил.лв; 

 Патентен данък – 87 хил.лв; 

 Таксиметров превоз на пътници – 107 хил.лв. 

 Туристически данък – 51 хил.лв; 

 Такса битови отпадъци – 4 001 хил.лв; 

 Глоби – 6 хил.лв; 

 Лихви – 256 хил.лв; 

 Такси по административни услуги – 53 хил.лв; 

При извършения анализ на всички събрани постъпления се констатира, че събираемостта на 

текущите данъци запазва своето високо ниво. Все повече граждани и фирми плащат своите 

текущи задължения в сроковете за плащане по закон, като немалка част от тях плащат в срока 

за отстъпка. 

За несъбраните суми от текущи задължения и просрочени такива, Направление „Контрол“ 

към дирекция „Местни данъци и такси“ е издала 985 бр. актове за установяване на 

задължение по декларация на стойност 871 976 лв. Образуваните принудителни 

производства срещу некоректни длъжници  са 427 бр. за сумата от 402 866 лв.  Изпратените 

покани за доброволно изпълнение са 729 бр. на стойност 521 003 лв. 

Приетите и обработени декларации за  придобиване на имущество по Закона за местни 

данъци и такси за 2019 г. са 16 835 бр. и издадените удостоверения са в размер на 7 842 бр.  

По-голямата част от приетите и обработени декларации са по електронен път – служебно, 

след предоставена информация от Служба по вписвания и издадени удостоверения за 

наследници. 
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► Обвързване на обема, състоянието и възможностите на общинската собственост с 

настоящите и бъдещи нужди на община Габрово за устойчиво развитие и 

предоставяне на публични услуги 

През 2018 г. по  внедрената система за кадастър и общинска собственост, която дава 

възможност за връзка с кадастралната карта на Габрово и картите на възстановената 

собственост, включително визуализация на имота, прикачване на скица и други сканирани 

документи, бяха съставени 38 броя актова за общинска собственост, от които:  

 33 броя за частна общинска собственост;  

 5 броя актове за публична общинска собственост;  

 Изготвени са 4 броя декларации за обекти, публична собственост във връзка с 

благоустройствени мероприятия, като приоритетно се проучват и обследват имотите, 

засегнати от проектиране или строителство по проекти с европейски средства; 

Във връзка с предоставяне на публични услуги в областта на общинската собственост: 

 проучени и заверени са 81 молби-декларации за снабдяване с нотариални актове; 

 издадени са 71 заверени копия от документи за собственост по искания на граждани; 

 разгледани са 57 преписки от граждани и институции, по които са изразени 

становища относно съответните процедури. 

През 2019 г. по  внедрената система за кадастър и общинска собственост, бяха съставени 42 

броя актова за общинска собственост от които: 

 31 броя за частна общинска собственост;  

 11 броя актове за публична общинска собственост; 

 Изготвени са 5 броя декларации за обекти, публична собственост във връзка с 

благоустройствени мероприятия.  

Във връзка с предоставяне на публични услуги в областта на общинската собственост: 

 - проучени и заверени са 139 молби декларации за снабдяване с нотариални актове; 

 - издадени са 72 заверени копия от документи за собственост по искания на граждани; 

 - разгледани са 94 преписки от граждани и институции, по които са изразени становища 

относно съответните процедури. 

► Целесъобразно и максимално изгодно за Общината разпореждане с общинско 

имущество 

Обектите от програмата за разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. бяха 

презентирани чрез специализиран електронен портал за сделки с недвижими имоти 

http://www.portalimoti.com , а тези с относително голяма стойност – и чрез нарочно 

изработени презентации на електронните рекламни табла на територията на града. 

Информацията на електронната страница на Община Габрово www.gabrovo.bg за имотите 

включени в Програмата за придобиване,  управление и разпореждане с общинска 
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собственост през  2018 г. е поддържана и обновявана своевременно през годината. В 

обектите на видими места са поставени табели с информация за предстоящите 

разпоредителни действия. Физическите и юридическите лица, от които са регистрирани 

запитвания за общински имоти, са уведомявани за обявените търгове. 

Реализирани са сделки за 405 хил. лева като изпълнението спрямо планираните приходи е 

48%. За реализация на процедури по възмездно учредяване право на строеж в терените на 

ул.“Дунав“ бяха разработени условия, позволяващи частично плащане в комбинация с 

придобиване на самостоятелни обекти в сградите. Въпреки това пазарната оценка на правото 

на строеж не провокира интерес в инвеститорите и на обявените конкурси не се явиха 

кандидати. 

В изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2018 г.  а изготвени 6 протокола на комисията по чл. 52, ал. 3 от НРПУРОИ 

на Общински съвет - Габрово и са възложени 32 оценки на недвижими имоти и актуализации 

на извършени оценки. Подготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет – Габрово са 

34 броя предложения, свързани с разпоредителни действия. Проведени са 36 броя публични 

търгове за продажба на имоти – частна общинска собственост и 6 броя конкурси за 

учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху два имота на ул. „Дунав“. 

През 2019 г. бяха подготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет – Габрово са 37 

броя предложения, свързани с разпоредителни действия. Проведени са 51 броя публични 

търгове за продажба на имоти – частна общинска собственост. За два имота, съответно с 

идентификатори 14218.509.286 и 14218.509.287 по Кадастралната карта на гр.Габрово, 

находящи се на ул.Дунав, включени в Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2019 г.  в раздела за „Учредяване право на 

строеж“, след решение №104/30.05.2019 г.  Общински съвет – Габрово изрази предварително 

съгласие за извършване на разпоредителни сделки, чрез продажба по реда на чл. 22а, ал.1, 

т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите.  

С Решение №142/26.06.2019г. на Общински съвет - Габрово е дадено съгласие за прилагане 

на насърчителна мярка по чл.15, ал.1, т.2 от ЗНИ във връзка с изпълнението на инвестиционен 

проект „Софтуерен инженеринг в Габрово“. След проведените преговори с инвеститорът 

„СИЕНТИА“ АД  е сключен договор №555-ОССД-19/22.08.2019г. по реда на Закона за 

насърчаване на инвестициите. В резултат на тази сделка реализираните приходи от 

разпореждане с общинска собственост  са 138.92 % от планираните. 

► Постигане на стабилен икономически растеж и подобряване на качеството и 

възможностите за реализация на целесъобразни за Общината сделки при управление 

на общинското имущество 

За периода 1 януари – 31 декември 2018 г. приходите от отдадени под наем общински 

нежилищни имоти, земя, просрочени задължения и РИЕ са в размер на  451 018 лв., които са 

над  90,2 % от  заложените в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2018 г. приходи, в размер на 500 000 лв. Продължават 

системните действия на служителите за увеличаване процента на събираемост на наемите от 

общинска собственост, чрез уведомителни писма, срещи и разговори, като по този начин се 
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предотвратява прекратяването на договори за по-непривлекателни имоти, които 

впоследствие остават свободни и се рушат. През 2018 г. са заведени съдебни искове към един 

контрагент за неизплатени суми за наеми, в размер на 1 055,05 лв. Предстои завеждане на 

съдебни искове към 5-ма контрагенти  с дължими суми в размер на общо 6 582,55 лв., без 

лихви за просрочие. 

През 2017 г. Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020“ обяви насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Мерки за въвеждане на решения за 

превенция и управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4 „Превенция и 

управление на риска от наводнения и свлачища“, насочена към общините, в обхвата на която 

попада и подобряване на техническото състояние на язовирите и прилежащите им 

съоръжения.  По процедурата се предоставят до 100 % от максималния размер на 

допустимите разходи за обекта, с който се кандидатства. Процедурата беше отворена за 

кандидатстване с краен срок 01.10.2018 г. и Община Габрово кандидатства с проектно 

предложение по тази програма, чрез което ще се извършат действия по подобряване на 

техническото състояние на най-големия от 6-те язовира - „Синкевица“. По отношение на този 

язовир е прекратена процедурата за предоставяне на концесия. Поради липса на интерес е 

прекратена процедурата по предоставяне на концесия и за останалите 5 язовира. В момента 

проектните предложения все още са в процес на оценка.   

През месец февруари 2019 г. Община Габрово сключи договор за безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. за изпълнението на проект 

„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. 

„Славовци“. Стойността на проекта е 350 611,66 лв. Той ще допринесе за подобряване на 

техническото състояние на язовирната стена за привеждане на обекта в изправно състояние 

и повишаване защитата на населението от наводнения. Планирани са следните строително-

ремонтни дейности: възстановаване облицовката на водния откос; възстановяване 

заскалявката на сухия откос; ремонтни дейности на неизправните части на водовземната 

кула; подмяна на спирателен кран на основния изпускател; почистване тръбата на основния 

изпускател от наноси; почистване на преливника и съоръженията към него – преходен 

участък, бързоток и енергогасител; възстановяване осветлението по короната на стената и 

достъпа към нея; монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по 

короната на стената; изграждане на контролно-измервателна система (КИС) с цел измерване 

водното ниво в язовирното езеро; мерки за осигуряване на ретензионния обем. Процедурите 

за избор на изпълнители са проведени успешно и се очаква през 2020 г. да започне 

реализацията на заложените строителни дейности. 

► Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от управлението 

наобщинската собственост 

За периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. приходите от отдадени под наем общински нежилищни 

имоти, земя, просрочени задължения и РИЕ са в размер на 487 000 лв., които са над 114 % от 

заложените в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2019 г. приходи, в размер на 424 600 лв.  
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Преизпълнението е реализирано поради извършено предварително плащане на наеми по 

сключен договор за общински имот до 30.06.2026 г. Продължават системните действия на 

служителите за увеличаване процента на събираемост на наемите от общинска собственост, 

чрез уведомителни писма, срещи и разговори, като по този начин се предотвратява 

прекратяването на договори за по-непривлекателни имоти, които впоследствие остават 

свободни и се рушат.  

През 2019 г. са заведени съдебни искове към 10 /десет/ контрагенти по договори за 

неизплатени суми за наеми, в размер на 12 212,91 лв. 

► Устойчиво развитие на общинските дружества и ефективен мениджмънт при стриктна 

финансова дисциплина 

По отношение на търговските дружества, общинската администрация извършва контрол, 

като следи за финансовото им състояние от счетоводните отчети и баланси, предоставяни от 

дружествата, след приключване на всяко тримесечие и след изтичане на финансовата година, 

на основание чл. 32, ал.6 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна 

дейност. Ежегодно дружествата предоставят информация за резултатите от изпълнението на 

бизнес програмите си, както и инвестиционна програма за следващата финансова година. 

Общински съвет - Габрово, като едноличен собственик на капитала на дружествата с 

ограничена отговорност, по предложение на Кмета на Община Габрово, приема годишния 

счетоводен отчет и баланс на дружествата, разпределя печалбата и взима решение за 

нейното изплащане, както и утвърждава инвестиционните програми.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ  

МЕРКИ 

През 2019 година основните дейности и проекти, осъществявани съвместно с 

представители на побратимените на Габрово градове и чуждестранни организации, бяха 

фокусирани в следните направления: 

Образование и младеж 

През месец юли тринадесет младежи от Габрово, на възраст между 15 и 19 години, участваха 

в превърналия се вече в традиционен младежки и образователен обмен с гимназията 

„Сейджо“ в Тойоаке, Япония. В продължение на 2 седмици габровските ученици от 4 

гимназии в града – Национална Априловска гимназия, Природоматематическа гимназия 

"Академик Иван Гюзелев", Професионална гимназията по туризъм "Пенчо Семов" и 

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади", представиха себе си, 

училищата, града си и страната ни пред японските си домакини. Младежите имаха 

възможността да посетят различни забележителности, да участват в учебния процес – в 
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часовете по английски, японски, химия, физика и информатика, в спортните клубове по кендо 

и ръгби, в клубовете по театър и танци, учиха икебана, калиграфия и традиционно багрене на 

кърпи с техниката Ариматцу, посетиха университета Сейджо и болницата Фуджита, завода на 

Тойота, срещнаха се с кмета на Тойоаке и с председателя на Общинския съвет, пътуваха до 

Киото и Нагоя. 

От 15 до до 22 септември 2019 г. Габрово посрещна 10 младежи от МБОУ СОШ № 29, 

Беляниново, Мытищи, Русия, участници в ученическия обмен между двата побратимени 

града. По време на гостуването си, руските младежи имаха възможността да посетят 

различни културни забележителности, да опознаят българските традиции и да посетят 

учебни заведения в Габрово. 

На 16 септември 2019 г. групата участва в откриването на учебната 2019/2020 г. в СУ „Райчо 

Каролев“, а доброволците към Младежкия съвет по наркотични вещества ги посрещнаха в 

парк Маркотея, който се превърна в сцена за изява на талантливи младежи. За един ден 

децата се потопиха в атмосферата на „Приеми ме на село“, а в село Райновци готвиха ястия 

от българската национална кухня. Руските и българските младежи преминаха тренинг по 

превенция на рисково поведение и употреба на психоактивни вещества. В процеса на работа 

младите хора откриха, че имат много общи интереси, любими занимания и умеят да работят 

много добре в екип. С методите на арт превенцията учениците изработиха колажи, свързани 

с приликите и разликите между двете държави, отношението на младите към проблема с 

употребата на наркотични вещества и необходимостта от здравословен начин на живот. 

Социални дейности и здравеопазване 

През месец октомври, на гости на Дневния център за възрастни с увреждания, бяха ученици 

и педагози от специализираното в Аалст, Белгия училище „Ибсо де Хорайзън“. Посещението 

се осъществи по проект за обмен на младежи с увреждания между двете социални услуги. 

Благодарение на доброто партньорство с Фондация "Хора в помощ на Габрово" и по 

инициатива на почетния консул на Република България за Източна Фландрия г-н Вили Ван 

Импе, Община Габрово получи дарение – външен дефибрилатор, който бе монтиран в 

централното фоайе на сградата на администрацията. Габрово е първата община в България, 

която разполага с външен дефибрилатор и който ще може да бъде използван при 

необходимост. 

Култура 

В рамките на традиционно провеждащата се Нощ на културата в гр. Тун, Швейцария, участие 

в инициативата взеха представители на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“, чийто 

репертоар включваше изпълнения на индивидуални, акапелни и дуетни песни в съпровод на 

кавал. 

Габровската фотографка Росина Пенчева участва със самостоятелна изложба от фотоси, 

посветени на Годината на театъра в Русия, в побратимения град Митищи. Инициативата бе 

част от празничната програма и разнообразни събития, организирани по повод Деня на 

града. В рамките на Международния фестивал на духовната музика „Света Петка“ в Габрово 
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гостува вокалният състав „Маленкий секрет“, който участва в двете концертни вечери с 

изпълнения на църковни песни и произведения от западно – европейската духовна музика. 

По линия на творческите градове на ЮНЕСКО, Габрово бе домакин на творци от Бразилия, 

Египет и Китай,  които взеха участие в Международния панаир на занаятите в Етъра. 

Визуалният графити артист Тиаго Валди от Флорианополис създаде стенопис на подпорната 

стена на т.нар. Източна улица, дами от Асуан показаха традиционни бижута, дрехи и 

аксесоари, а майстор на хвърчила от Уейфанг имаше възможността да демонстрира 

изкуството на правене на този типичен за града му занаят. 

През месец ноември, делегация от град Габрово посети гр. Ченджоу, Китай, където участва 

в Международния фестивал в изкуствата по Пътя на коприната, по покана на Министерството 

на културата и туризма на Китай, провинция Фудзиен и Общинското ръководство на гр. 

Ченджоу. Международният фестивал в изкуствата по Морския път на коприната като събитие 

е част от политиката на страната по отношение на промотирането и изграждането на връзки 

и сътрудничество по Пътя на коприната между различни цивилизации. Фестивалът покрива 

три основни направления/секции – изложби на произведения на изкуството и занаятите, 

научен форум, онлайн фестивал на изкуствата и 8 големи събития. Проявата привлича около 

1 400 творци, артисти, учени и гости от над 130 културни групи от 50 страни и региони. Отвъд 

културното си многообразие и богато историческо наследство Ченджоу е динамично 

развиващ се мегаполис. Градът е Пилотна зона за допълващи реформи в частния сектор, 

както и Национална пилотна зона за реформи в икономиката и финансовия сектор. На 

територията на Ченджоу функционират 5 производствени клъстера в следните направления 

– текстил и облекло, обувна промишленост, преработка на петролни продукти, производство 

на индустриално оборудване, строителни материали за дома и индустрията, корабостроене. 

Също така, градът е обявен за Демонстрационна пилотна зона съгласно Плана „Произведено 

в Китай 2025“ и Национална независима демонстрационна зона за иновации. 

 

 

2016 - 2019 Организиране на инициативи, кампании и конференции на теми, значими за 

устойчивото развитие на Габрово 

Освен на местно ниво, през 2019 г. Община Габрово се стремеше да бъде част от 

различни чуждестранни форуми, за да споделя опит и добри практики от 

реализацията на успешни проекти. Доказателство, че институцията е ценен и 

авторитетен партньор, са получените покани за участие в срещите и предоставената 

възможност за представяне на Габрово и местните общински политики в 

международен план.  

 В периода 20 – 23 март 2019 г. представител на Община Габрово посети гр. 

Памплона, регион Навара, Испания с цел проучване на мрежа от технологични 

иновационни центрове във връзка с изграждане на Регионален иновационен 

център за подкрепа на иновациите в гр. Габрово; 
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 През 2019 г. представител на Община Габрово посети гр. Харлем, Холандия, 

където се състояха срещи в рамките на Градската програма на Европейския 

съюз по партньорство за иновативни обществени поръчки, в което България 

се представлява от Община Габрово. Партньорството е насочено към 

подобряване на градското измерение в законодателството на ЕС чрез 

разработване на политики за укрепване на позициите на градовете; 

 На 30 септември 2019 г. в Брюксел, Белгия по време на заседание на 

Европейския комитет на регионите кметът на община Габрово Таня Христова 

беше избрана за председател на комисия SEDEC. Тя е една от шестте 

тематични комисии на Комитета на регионите и се занимава със социална 

политика, заетост, научни изследвания, образование и култура. 

 

През 2019 г. продължиха целенасочените усилия за повишаване на общественото 

доверие и нивото на информираност относно мерките за превръщане на Габрово в 

модерна европейска община. Стремежът бе да се поддържа имиджът на общината 

като интелигентна, приобщаваща и високотехнологична и на Габрово като град, който 

става все по-значим фактор в икономическото развитие на страната. 

Дейностите в процеса по популяризиране бяха организирани, контролирани и 

направлявани, използвайки всички комуникационни средства и канали. Сред 

акцентите в темите бяха приоритетните проекти от Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие, както и насърчаването на иновативни идеи и събития, 

инициативи в подкрепа на младите хора, социалната ангажираност и подкрепа за 

предприемачеството. 

Освен на местно ниво, през 2019 г. Община Габрово се стремеше да бъде част от 

различни национални и международни форуми, за да споделя опит и добри практики 

от реализацията на успешни проекти и политики. На сайта на институцията – 

www.gabrovo.bg, „Проекти и програми“, се публикуваше актуална информация за 

статуса, хода на изпълнение на текущите проекти и напредъка в планираните 

резултати. Информацията бе представяна и в традиционния брифинг на кмета, както 

и в пресконференции по различни теми.  

Община Габрово съобщаваше за възможности за участие на обществеността в 

различни конкурси на европейско ниво. Информацията за работата по проекти с 

европейско финансиране в местен план бе придружавана от данни за държавната 

политика в тази сфера, както и паралелно с новостите от Европейската комисия. 

Община Габрово има постоянно присъствие в местните медии: вестник „100 Вести“, 

„Дарик радио“, радио „Бумеранг“, информационните интернет портали 

„GabrovoNEWS“, „ГАБРОВО.НЕТ“, „Габрово Daily“, онлайн телевизия „СетиТВ“. 

Институцията е източник на актуална информация за дейности и инициативи на 

територията на общината чрез собствената си интернет страница, както и чрез 

http://www.gabrovo.bg/
http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:404
http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:404
http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:404
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рубриката „Часът на Габрово“, която беше излъчвана пет пъти седмично през 2019 г. 

по радио „Бумеранг ФМ“. 

Разпространението на информацията обхваща и медиите от останалите три общини 

в областта – Севлиево, Трявна, Дряново. В различни периоди от годината е 

организирано медийно присъствие в национални печатни издания, сред които – 

вестниците „Труд“, „24 Часа“, „168 Часа“, „Капитал“, „Строител“, списанията 

„Инфраструктурно строителство“ и „Строителство ГРАДЪТ“, бюлетини на – НСОРБ, 

РСО ЦСП, ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ и ФРМС, информационните интернет портали 

„Dnews.bg“, „SityBuild.bg“, „Кmeta.bg“, „Actualno.com“, „Севлиево Онлайн“ и др. 

Реализирани са репортажи и е предоставяна информация на кореспондентите на 

национални радио и телевизионни медии – БНР, БТА, БНТ, bTV, „Нова телевизия“, 

„Дарик радио“, информационните агенции „Фокус“, „Медиапул“, БГНЕС, ПИК и др. 

Сред инициативите и специалните събития в контекста на европейската 

тематика през 2019 г. могат да бъдат отличени: 

 Европейски ден на индустрията под мотото „Интелигентна, иновативна и 

устойчива индустрия“ – част от инициативата на Европейската комисия (ЕК) 

„Европейска седмица на промишлеността“, с участието на заместник 

министър-председателя на Република България Томислав Дончев (съвместно 

с ОИЦ – Габрово и ТУ – Габрово); 

 Участие на кмета на община Габрово в конференцията „Knowledge City 2019 – 

градове на бъдещето“ в гр. София, организирана от Инвестор.БГ – с участието 

на президента на Република България Росен Плевнелиев (2012-2017 г.);  

 Участие на представители на Община Габрово и Областен информационен 

център – Габрово в лагер за иновации „Sofia Innovation Camp 2019“, част от 

пилотния проект на ГД „Съвместен изследователски център“ на ЕК „Науката 

среща регионите/парламентите“; 

 XXI конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ в Габрово на тема „Климат и енергия: 

Политики, финансови механизми и зелени обществени поръчки в подкрепа 

на местните власти“ (с подкрепата на ОИЦ – Габрово, Споразумението на 

кметовете за климата и енергията, Европейския фонд за регионално развитие 

и Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“); 

 Конференция в ТУ – Габрово на тема „Устойчиви политики за енергийна 

ефективност и адаптация към климата“, част от пилотния проект на ГД 

„Съвместен изследователски център“ на ЕК (в партньорство с правителството 

на област Навара, Испания); 

  Участие на кмета на община Габрово в ХI форум за технологии, иновации и 

инвестиции „Уебит фестивал“ (Webit.Festival) – под патронажа на президента 

Румен Радев, еврокомисаря по дигитална икономика и общество Мария 

Габриел и кмета на София Йорданка Фандъкова; 

https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/bg/
https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/bg/
http://www.eneffect.bg/
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 Откриване на обектите по проект „Инвестиции в съвременна образователна 

инфраструктура в община Габрово“ – с участието на зам.-министъра на 

регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и гл. секретар 

на Министерство на образованието и науката Албена Михайлова; 

 Участие на Община Габрово във втората национална конференция на ОМЕЕ 

„ЕкоЕнергия“ на тема „Почти нулевоенергийни сгради“; 

 Откриване на обектите по проект „Подобряване на социалната 

инфраструктура за услуги за деца“ с участието на управителния съвет на 

Сдружение „SOS Детски селища България“; 

 Участие на Община Габрово в Заключителната конференция на местните 

власти за мандат 2015-2019 г. и „Общинско ЕКСПО 2019“ (съвместно с ОМЕЕ 

„ЕкоЕнергия“); 

 Лагер за иновации „Gabrovo Innovation Camp 2019“ на тема „Силно Габрово“ 

(съвместно с ОИЦ – Габрово);  

 Международен семинар в ТУ – Габрово на тема „Индустрия 4.0 и следващия 

програмен период“ в рамките на междуинституционалната Платформа за 

обмен на знания (KEP) на Европейския съюз (в партньорство с ГД „Научни 

изследвания и иновации“ на ЕК, Европейския комитет на регионите и ОИЦ – 

Габрово); 

 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността под мотото „Върви с 

нас“ и събитие „Животът е с предимство“ (съвместно с Областна 

администрация – Габрово и ДА „Безопасност на движението по пътищата“). 

 

През 2019 г. Община Габрово получи награди, които отразяват последователните 

усилия за качествено изпълнение на проекти, въвеждане на добри практики, 

прогресивни и иновативни идеи: 

 Община Габрово получи награда в категорията „Качество на живот“ по 

проекта „Образцова община“ на вестник „24 часа“. Признанието е за добри 

възможности за качествено образование и здравеопазване, чист въздух и 

зелени площи, сигурност и културен живот. Добрите практики на Габрово се 

откроиха измежду 36-те общини от Северен централен район; 

 Екипажът на Община Габрово спечели престижното трето място в 

генералното класиране на седмото „Екорали България“ за автомобили с 

електрическо и алтернативно задвижване. Тимът завоюва и второто място за 

Купата на общините с електрическата КИА Соул. Проявата е част от календара 

на Международната автомобилна федерация (FIA) и важен кръг от 

Балканската екокупа; 

 Габрово спечели награда в категория „Малка община“ в националния 

конкурс „Община с най-добра маркетингова политика 2019“. Акцентът в 
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представянето на община Габрово бе свързан с дигиталното 

предизвикателство и творчеството, вдъхновяващо промяна в туристическото 

предлагане; 

 Габрово получи признание в конкурса на Баумит „Фасада на годината 2018 

– 2019“. В категория „Термично саниране“ второ място зае обновената сграда 

на НУ „Васил Левски“, а трета награда получи жилищният блок на бул. 

„Могильов“ № 15-21, саниран по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради; 

 Практиката „Система за управление на ИТ процесите в Община Габрово“ зае 

трето място в категория „Технологични решения за открито управление“ на 

конкурса за добрите практики в държавната администрация за 2019 г., 

организиран от Института по публична администрация. 

 

 

ИЗВОД 

През изминалия период тенденцията за запазване и задълбочаване на вече установени 

международни партньорства и иницииране на нови връзки и контакти се запази. Забелязва се 

устойчив тренд на връзките с градове и организации, които насърчават културния обмен, 

включват инициативи за образователни и младежки проекти, насърчават трансфера на добри 

практики и модели, които могат да се прилагат за подпомагане на конкретни нужди в 

съответната общност. Ролята на общинската администрация като основен двигател и 

контролиращо звено при стартиране на партньорствата и при последващото развитие на 

взаимоотношенията е ключова.  

 


