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Приложение 3.1. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНОТОРИНГ НА НИВО ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник

Ново знание Приоритетен проект 1. брой кампании
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

3 бр. информационни 
кампании по ОПИК

Закупена база данни за 
бизнеса за 2014 г. от НСИ

годишна МС

Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева

3648

годишна ИСУН, 
проектите

Дисперсен 
техпарк 
/ИПГВР/*

Приоритетен проект 1. брой работни места
2. площ
3. брой включени фирми 
участващи в парка

1. брой
2. кв.м
3. брой

Подготовка на проектно 
предложение за 
кандидатстване по ОП 
НОИР от ТУ-Габрово в 
партньорство с Община 
Габрово

годишна ОП НОИР изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Габрово 
глобално  
/ИПГВР/*

Примерен проект 1. дължина на мрежата
2. брой центрове за 
колокация

1. км
2. брой

Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна частни 
инвеститори

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Бизнес 
планиране

Приоритетен проект 1. брой проучвания 1. брой По проект ESSPO се 
подготвя проучване на 
капацитета на бизнеса за 
иновации през 2017 г.

годишна Програма 
Интеррег 
Европа

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Широко 
огласяване

Приоритетен проект 1. брой маркетигнови 
мероприятия

1. брой Участия в 4 бр. туристически 
изложения и събития.
Организиран 1 бр. 
информационен тур и 4 бр. 
публикации в швейцарски 
издания.
Проведени 2 бр. семинари 
на културни оператори от 
общината и публично 
събитие по програмата 
Пилотни градове. Фондация 
"Саси" гр. Матера Италия в 
партньорство с Община 
Габрово кандидатства с 
проект към фонда на 
Пловдив Европейска 
столица на културата 2019

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева Изложения и 
борси - 4745,40 
лв.
Публикации и 
участия в 
печатни 
издания - 
1572,56 лв.
Инфотур за 
туроператори - 
2418,27 лв.
Семинар за 
хотелиери от 
община 
Габрово - 
1110.63 лв.

годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Вълнуващо 
Габрово

Примерен проект 1. брой обекти
2. площ

1. брой
2. кв.м

4 бр. събития от Детска 
природна академия в м. 
Узана 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Габрово и 
региона

Примерен проект 1. брой споразумения за 
партньорства

1. брой Област Габрово стана член 
на NECSTouR

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Старата крепост Приоритетен проект 1. брой реализирани 
мероприятия

1. брой Определени граници и 
режими за опазване на 
недвижимата културна 
ценност „Късноантична и 
ранновизантийска крепост“,  
в м. Градище

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

индикатори за резултат индикатори за ресурс

Стимулиране на икономическия 
растеж и повишаване 

конкурентоспособността на 
бизнеса в община Габрово.

Стимулиране развитието на 
иновациите и създаване на 

условия за партньорства.

Разширяване икономическия 
профил на община Габрово. 

Насърчаване на традиционните 
и развитие на нови 

икономически дейности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Идеи и връзки 
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. площ
2. предвиден брой 
посетители
3. брой проведени обучения

1. кв.м
2. брой
3. брой

През 2016 г. стартира 
проект ESSPO с цел 
създаване на система за 
подкрепа на МСП в 
Габрово.
През м. ноември е 
проведена партньорска 
проверка на системата за 
иновации.

годишна Програма 
Интеррег 
Европа

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева През 2016 г. за 
възнаграждени
я, партньорска 
проверка  и 
участия в 
семинари за 
обмяна на опит 
са разходвани 
общо 13353 лв.

годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Гъвкав бизнес 
/ИПГВР/*

Примерен проект - 
http://www.betahaus.b
g/2012/opening/, 
http://soho.bg/

1. брой работни места 1. брой Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна частни 
инвеститори

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Ефективно 
предприемачест
во

Приоритетен проект 1. брой обучения
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

3 групови срещи
1 обучени 
1 семинар
1 изложение
264 бр. заявления
985 бр. консултации
167 консултирани лица
4542,41 ха подпомагана 
площ
10 бр. информационни 
срещи
10 млади фермери 
подпомагани за 2016 г. 

годишна ДФ 
"Земеделие"

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева информация от 
ДФ 
"Земеделие"

годишна ИСУН, 
проектите

Кафяви зони 
/ИПГВР/*

Приоритетен обхват 1. площ на реконструираните 
терени

1. кв. м Подготовка за инвестиции 
на "Габинвест" ЕООД и "ЛС 
ТЮБС" АД

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Трудът е песен 
/ИПГВР/*

Примерен проект 1. брой места за отдих
2. брой места за обслужване

1. брой
2. брой

Извършени проучвания във 
връзка с проект за развитие 
на устойчив градски 
транспорт

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Работа за всички Приоритетен проект 1. брой обекти
2. брой бенефициенти

1. брой Назначени на длъжността 
общ работник общо 
7 лица - 
5-лица на 8-часов работен 
ден и 2- лица на 6-часов 
работен ден

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева
18258

годишна ИСУН, 
проектите

Постигане на социално развитие, 
сближаване и създаване на 
възможности за пълноценен и 
достоен начин на живот.

Подкрепа жизнеспособността и 
конкурентноспособността на 

МСП.

   
   

  
   

Развитие на човешкия капитал 
и насърчаване ученето през 

целия живот.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Младите в 
действие

Примерен проект 1. брой информационни 
кампании
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

Проведени 8 бр. 
информационни кампании 
за 450 ученици във всички 
училища с учениците от 7 и 
8 клас.
15 ученици са участвали в 
инициативата „Мениджър 
за един ден“ 
Центърът за кариерно 
ориентиране - кариерно 
ориентиране на над 1000 
ученици.

годишна МОН
Търговско 
представител
ство на 
Австрия
Стопанска 
Камара 
Австрия

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Достоен живот Примерен проект 1. брой доброволци
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

76 внучета на заем
25 семейства
60 баби 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 16750

9 500
7 250

годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Шарено мънисто Приоритетен проект 1. брой проучвания
(2. брой обхванати 
бенефициенти
3. брой открити центрове)

1. брой
2. брой
3. брой

Приет Общински план за 
интегриране на  граждани 
от ромски произход в 
Община Габрово.
 Разкрит "Комплекс за 
социално-здравни услуги за 
деца до 7-години и техните  
семейства в риск".
Спечелен проект 
„Интеграционни мерки за 
повишаване училищната 
готовност на децата в 
община Габрово“.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Топъл подслон Приоритетен проект 1. брой бенефициенти
2. капацитет

1. брой
2. брой

22 бездомни лица годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 5 700 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Съвременно 
училище

Приоритетен проект 1. брой обучения
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

Реализирани 3 бр. проекти
800 участници - младежи на 
възраст 15-29 години.
Спечелен проект "ОРБИТА"

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 17713 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Даровити деца Приоритетен проект 1. брой проучвания                       1. брой                      Отпуснати стипендии на 3 
ученици 

219 ученици с връчени 
дипломи на отличилите за 
постиженияв областта на 
науката, изкуството и 
спорта.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 2430

1500

годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Родители в 
училище

Приоритетен проект 1. брой бенефициенти 1. брой 25 създадени обществени 
съвети към детските и 
учебните заведения

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Училищният 
двор /ИПГВР/

Приоритетни обекти 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
4. площ на възстановени 
обекти
5. брой обекти достъпни за ХУ

1. брой
2. брой
3. кв. м
4. брой

1 бр. изпълнен обект 
„Благоустрояване на 
дворните площи на детска 
ясла „Славейче ”, гр. 
Габрово

По Националната кампания 
„За чиста околна среда – 
2016 г.“ са получили 
финансиране  три училища.

годишна Община 
Габрово
MTСП

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 228487

15000

годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Добро здраве* Приоритетен проект 1. брой дейности 1. брой 65 деца са участвали в 
инициативи свързани с 
промоция на здравето и др.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 5000 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Мобилен 
доктор*

Примерен проект 1. брой проучвания 1. брой Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Човешка близост 
/ИПГВР/*

Приоритетен проект 1. брой предвидени социални 
услуги
2. обхванато население
3. брой обекти

1. брой
2. брой
3. брой

По проект "Подкрепа за 
независим живот на 
възрастни и лица с 
увреждания" са обслужени 
148 лица с различни по вид 
и степен увреждания, както 
и самотно живеещи 
възрастни хора

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 500000 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Дом за всички 
/ИПГВР/*

Приоритетен проект 
Сградата на ул. Мирни 
дни; бившият здравен 
дом в кв. Етъра- 
преустройство за 
социални жилища

1. брой обекти
2. площ на обектите
3. брой предвидени социални 
жилища

1. брой
2. кв.м
3. брой

Сформирана работна група годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН,
Община 
Габрово

Културните 
здания /ИПГВР/*

Приоритетни обекти 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти

1. брой
2. брой
3. кв. м

Изготвени архитектурни 
проекти за ремонтни 
дейности на сградите на РБ 
„Априлов-Палаузов“ и 
Регионален исторически 
музей +  газификация на 
РИМ

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 3 580                 
20 000

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Осъвременяване, подобряване и 
разнообразяване на културната 

среда.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Паметта на 
мястото 
/ИПГВР/*

Приоритетен обхват 1. брой обекти
2. площ на обектите

1. брой
2. кв.м

1. Рехабилитация и 
консервация на Паметника 
на загиналите във войните в 
двора на църквата в с. 
Боженци.
2. Изграждане на бронзова 
фигура на четящо дете, в 
непосредствена близост до 
паметника на Ран Босилек. 

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 3200        2. 
21 450

годишна ИСУН, 
проектите

Баев мост 
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. площ 1. кв.м 2015г.  техн. проект за 
санирането на моста (за 
автомоб. движение). 
Неосигурено финансиране 
за изпълнение на СМР 
(ориент. стойност 240 
хил.лв)

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Култура за 
всички 

Приоритетен проект 1. брой комуникационни 
канали
2. брой обхванати 
бенефициенти

1. брой
2. брой

1 проектна сесия по 
програма Култура. 11 
финансирани проекта

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 94 254 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Международен 
фестивал за 
съвременни 
изкуства

Приоритетен проект 1. брой посетители
2. брой изпълнители

1. брой
2. брой

Разработен проект годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Умно движение Приоритетен проект 1. брой проучвания 1. брой Изготвени  предпроектно 
проучване, финансов 
анализ и анализ разходи-
ползи

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 8100 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Свързана 
община

Приоритетен обхват, 
съгласно 
възможности за 
финансиране

1. площ на ремонтираните 
участъци
2. дължина на ремонтираните 
отсечки

1. кв.м
2. метри

Изпълнява се обходен път 
на град Габрово - връзка с 
бъдещия тунел под връх 
Шипка (напредък в Доклад - 
текстова част)

годишна АПИ изразходвани 
финансови 
ресурси

лева Информация от 
АПИ

годишна ИСУН, 
проектите

Мобилен град 
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой обекти
2. брой инсталации
3. дължина на 
инфраструктурата
3. брой подменен подвижен 
състав

1. брой
2. кв.м
3. метри
4. брой

Подадено проектно 
предложение за развитие 
на устойчив градски 
транспорт на град Габрово

годишна ОПРР
Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

   
   

Постигане на устойчиво и 
балансирано развитие и добро 
управление  в община Габрово.

    
    

    
   

Подобряване на 
инфраструктурната свързаност в 
община Габрово и доразвитие на 
системите за опазване на 
околната среда на принципа на 
ресурсната ефективност.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Хора и улици 
/ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. площ на изградени, 
реконструирани и т.н. 
технически мрежи.
2. брой паркинги, дължина на 
изградени, рехабилитирани и 
т.н. улици
3. брой осветени улици, 
поставени охранителни 
системи и др.

1. кв. м
2. брой, км
3. брой

1. Завършена 
рехабилитация Ю.Венелин - 
7100м2 асф. настилка,  
453м.бет.бордюри, 2037м2 
тротоарна настилка, 333м2 
хориз. маркировка 
2. Завършено изграждането 
на кръгово к-ще в 
кв.Младост - 8490 м2 асф. 
настилка, 507м бет. 
бордюри 179 м. гранитни 
бордюри, 902м2 асф.трот. 
настилка, 120 м2 хор. 
маркировка
3.Благоустрояване на 
комплекс Христо Ботев 
(2016/2017). През 2016г. -
10062 м2 асф. настилка, 
1370м бет. бордюри, 31 м. 
гранитни бордюри
4.Текущ ремонт улична 
мрежа
5.Укрепвания на улици в 
града - 5 бр.подп. стени

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 414 757
2. 467 964
3. 325 960
4. 229 942
5. 143 419

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Хора и улици на 
село

Приоритетен обхват
Основен ремонт на 
улици в селата - 50 км. 

1. брой обекти
2. площ

1. брой
2. кв.м

1.Изпълнени ремонтни 
дейности по пътни участъци 
на 4 бр. общински пътища-
Общо положена асф. 
настилка – 16095 м2
2.Възстановени  разрушени 
улици от наводненията 
2014 г. - с. Стоевци, с. 
Гъбене, с. Музга, с. 
Новаковци,  с. Трънето,  
общ. път Богданчовци – 
Генчевци. Възстановени 
настилки 31239 м2. 
3. Укрепвания на улици в 
селата  - общо 18 бр. обекти- 
изградени 10 бр.подпорни 
стени, 6 пасарелки, 
укрепени 2 моста

годишна Община 
Габрово
и МКВП

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 299 450
2. 447 294
3. 468 216

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Източната улица 
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. изградени обекти
2. изградена, реконструирана 
и т.н. площ

1. брой
2. кв. м

Част от проект на Община 
Габрово за благоустрояване 
на градската среда

годишна ОПРР
Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева част от проект годишна ИСУН, 
Община 
Габрово
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Мостът Кристо  
/ИПГВР/

Примерен проект 1. изградена, реконструирана 
и т.н. площ

1. кв. м Изгражда се пешеходен 
мост над р. Янтра  (2016-
2017). През 2016г. е 
изпълнена част 
конструктивна -устоите на 
моста, наклонените 
стълбове и връхната 
конструкция.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 676707 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Енергийна 
независимост

Примерен проект 1. брой обхванати 
бенефициенти

1. брой Изградена 2026 м нова 
газопреносна мрежа

годишна СИТИГАЗ 
БЪЛГАРИЯ 
ЕАД

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева Информация от 
дружеството

годишна ИСУН, 
проектите

Жива вода 
/ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. площ на изградени, 
реконструирани и т.н. 
технически мрежи.
2. брой обекти, дължина на 
изградени, рехабилитирани и 
т.н. улици
3. брой осветени улици, 
поставени охранителни 
системи и др.

1. кв. м
2. брой, км
3. брой

1.Общо рехаб. водопроводи  
в  Габрово 4791м;
2.Общо рехаб. канализация 
214 м;
3. Изградена 2026 м нова 
газоразпределителна 
мрежа (ГРМ) „Ситигаз 
България” ЕАД.  Обща 
дължина на  ГРМ  36 183 м.
4.Присъединени към  ГРМ 4 
бр.общински обекти

годишна Община 
Габрово
ВиК ООД
Ситигаз

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 245 674
2. 19 427
3. 202 554

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Чиста вода в 
селата

Приоритетен обхват 1. брой обекти
2. бенефициенти

1. брой
2. брой

Извършена частична 
реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа в 12 
села - Жълтеш, Кози рог, 
Армени, Борики, Донино, 
Прахали, Богданчовци, 
Дебел дял, Гледаци, Чавеи, 
Лесичарка, външен 
водопровод от каптаж към 
НР Врабци - Общо 1164 м.

годишна Община 
Габрово
ВиК ООД

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 26385 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Класна стая Приоритетен проект 1. брой обекти
2. брой обекти с ЕЕ

1. брой
2. брой

Стартирано изграждане на 
Интерактивен кабинет с 
иновативна технология за 
обучение - 1 детска 
градина.

Оборудван компютърен 
кабинет  с 10 терминални 
работни места за 10 
ученици в едно училище.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 2000

10000

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

    
    

    

Провеждане на активна 
политика от Община Габрово за 
устойчива енeргия и намаляване 
на въглеродния отпечатък.

  
   

     
    

     
 



8

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Училище 
любимо /ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти

1. брой
2. брой
3. кв. м

1.Сменена  отоплителна 
инсталация в ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“  и горивна 
база в ДЯ „Зора“.
2. Положена топло и 
хидроизолация покриви на 
два корпуса в сградата на 
ПМГ ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“  и в ДЯ „Зора“. 

3. Сключен договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ за изпълнение на 
проект „Инвестиции в 
съвременна образователна 
инфраструктура в община 
Габрово“

годишна Община 
Габрово
ФМ на ЕИП

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 366 350
2. 123 084

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Здрава общност 
/ИПГВР/

Примерен проект 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти
4. брой обекти достъпни за ХУ

1. брой
2. брой
3. кв. м
4. брой

Извършен ремонт на 
помещения на Домашен 
социален патронаж.
Увеличен капацитет от 200 
на 225 места

годишна Фонд 
"Социална 
закрила"

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 20000 годишна ИСУН, 
проектите

Ефективни 
учреждения 
/ИПГВР/

Примерен проект 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти
4. брой обекти достъпни за ХУ

1. брой
2. брой
3. кв. м
4. брой

Реализиран 1 обект - 
достъпна среда по "Красива 
България" в НТС

годишна "Красива 
България"

Областна 
администрац
ия Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 39 876 годишна ИСУН, 
проектите

Китни кметства Приоритетен обхват 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти
4. брой обекти достъпни за ХУ

1. брой
2. брой
3. кв. м
4. брой

Няма извършвани 
значителни ремонтни 
дейности по 
административни сгради на 
кметства

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Зелен град 
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой обекти
2. площ

1. брой
2. кв.м

Текущо поддържане и 
развитие на зелената 
инфраструктура в града, 
обхващаща всички зелени 
площи, общинска 
собственост, над 285 дка

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 403622 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Метаболизма на 
града /ИПГВР/*

Примерен проект 1. брой обекти
2. брой инсталации

1. брой
2. брой

1.Закупени от РДНО:  
камион-самосвал с  
доп.оборудване за зимно 
поддържане; гребло за 
зимно поддържане 
2.Доставени  250 бр. нови 
контейнери тип „иглу“ с 
обем 1700 л. за разделно 
събиране на хартиени, 
пластмасови и метални 
опаковки и на стъклени 
опаковки; 600 бр. съдове за 
„суха  фракция“ 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 83917 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Сливи за смет* Приоритетно 
реализиране на 
пилотен проект

1. брой внедрени системи
2. бенефициенти

1. брой
2. брой

Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

За Зелени 
предприятия

Приоритетен проект 1. брой кампании
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

1 бр. информационна 
кампания на ОИЦ по схема 
за повишаване на 
енергийната ефективност на 
МСП по ОПИК

годишна ОИЦ изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Зелени 
предприятия в 
действие

Примерен проект 1. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
2. брой внедрени нови 
технологии 

1. брой

2. брой

Проектът се очаква да 
стартира през 2017 г.

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Информиран 
собственик

Приоритетен проект 1. брой кампании
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

Регулярни срещи с жители 
на квартали, консултиране и 
информране

годишна Нациоанална 
програма за 
енергийна 
ефективност 
на 
многофамил
ни жилищни 
сгради

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Обновяване на 
жилища /ИПГВР/

Примерен проект 1. брой обновени или 
санирани обекти
2. площ на обновените или 
санирани обекти
3. обхванато население

1. брой
2. кв.м
3. брой

36 сгради одобрени за 
финансиране

3 бр. сгради завършени 
през 2016 г.

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 27 млн.лв. годишна ИСУН, 
проектите

Квартален 
иконом 
/ИПГВР/*

Приоритетен проект 1. брой обекти
2. брой предвидени обучения

1. брой
2. брой

Създадени 200 сдружения 
на собственици
139 бр. постъпили 
заявления в Община 
Габрово
Сключени договори за нови 
122 бр. сгради.

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Зелени градини Приоритетен обхват 1. брой изградени или 
възстановени обекти
2. площ на изградените или 
възстановени обекти

1. брой
2. кв. м

1.Изградени Спортна 
площадка и кът за отдих в 
село Стоевци и Детска 
площадка и кът за отдих в 
село Баланите (по ПУДООС)
2.Изпълнени 2 бр. обекти (с. 
Стоманеците и с.Киевци) 
като ПЧП - „Да превърнем 
сивото в зелено"            

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 17553
2. 4112

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Градските 
градини /ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. брой изградени или 
възстановени обекти
2. площ на изградените или 
възстановени обекти

1. брой
2. кв. м

1. Изградени една детска и 
спортна площадка в кв. 
Русевци и два нови детски 
къта в кв. Стефановци и кв. 
Войново.
2.Изградени  Спортна 
площадка и кът за отдих на 
ул.“Радост“ гр.Габрово; 
Зона за спорт в 
междублоков терен на  ул. 
„Видима“, гр. Габрово (по 
ПУДООС)          3.Засадени 
111 широкoл. дървета, 56 
иглол. дървета и храсти, над 
4500 широкол. храсти и 
декоративни треви, над 81 
000 сезонни и многогод. 
цветя                            
4.Текущ ремонт на паркова 
мебел и съоръжения

годишна Община 
Габрово
ПУДООС

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1. 82 266
2. 18 724  
3. 80 139 
4. 19 000 

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Пазарът на 
Шивара 
/ИПГВР/*

Примерен проект 1. реконструирана площ
2. брой въведени решения за 
използване на дъждовните 
води

1. кв. м
2. брой

Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Общинският 
център /ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой възстановени обекти
2. брой обекти с 
енергоспестяващи мерки
3. площ на възстановени 
обекти
4. брой обекти достъпни за ХУ

1. брой
2. брой
3. кв. м
4. брой

Направено е ен. 
Обследване на 
административната сграда 
на Община Габрово

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Спортно Габрово 
/ИПГВР/*

Приоритетен проект 1. брой изградени, 
реконструирани и др.  обекти
2. площ на изградените, 
реконструирани и др. обекти

1. брой
2. кв. м

Подновена 
специализираната спортна 
настилка на 
лекоатлетическата писта в 
сградата на СК „Христо 
Ботев“–530м2
Подаден проект за зала за 
хандбал и вдигане на 
тежести 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 39960 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Обществени 
тоалетни*

Приоритетен проект 1. брой тоалетни 1. брой Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

    
    

    

Обновяване и благоустрояване 
на жизнената среда.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Сърцето на 
квартала 
/ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. брой изградени или 
възстановени обекти
2. площ на изградените или 
възстановени  обекти

1. брой
2. кв. м

Изпълнени 11 бр. обекти в 
гр.Габрово като ПЧП - „Да 
превърнем сивото в 
зелено"

годишна Община 
Габрово
Местна 
общност

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 14292 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Подкрепа за 
общността 
/ИПГВР/
кампаниите +OЗ 
Озеленяване

Примерен проект 1. брой изградени или 
възстановени обекти
2. площ на изградените или 
възстановени  обекти
3. брой участници в 
общностните практики

1. брой
2. кв. м
3. брой

Проведени 5бр. екологични 
кампании:
- Пролетно почистване 
- Да изчистим България 
заедно
- Европейска седмица на 
мобилността
-  От ненужна хартия и био 
отпадъци до нова книга и 
компост
- Доброволческа цветна 
кампания, в рамките на 
проект "Цветен град", в 6 
жилищни района

33 действащи читалища в 
общината. Над 1200 души, 
обхванати в различни 
клубни дейности, певчески 
и театрални състави, 
кръжоци и др. читалищни 
форми.                  

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 1 562   
8 241

годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Градски 
любимец*

Приоритетен проект 1. бр. информационни 
кампании

1. брой Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Пазител на 
гората

Приоритетен проект 1. брой проведени кампании
2. брой обекти

1. брой
2. брой

Проведени 12 броя събития 
в гр.Габрово и м.Узана, 
организирани от Детска 
природна академия "Узана" 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Многофункцион
ални гори

Приоритетен проект 1. брой програми 1. брой Одобрен „Горскостопански 
план“ за гори общинска 
собственост  и 
„Горскостопански план“ за  
ТП“ДГС – Габрово“, 
включващ останалите 
видове собственост на 
горски територии

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 2698 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

    
    

    

Опазване, възстановяване и 
поддържане на биологичното и 
ландшафтното разнообразие. 
Управление на риска от 
природни бедствия.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Зелен календар Приоритетен проект 1. брой обучения
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

Периодично се провеждат 
срещи със земеделските 
производители, за 
прилагане на добри 
земеделски практики. 
Проведени 2 бр. официални 
срещи 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Местна 
продукция

Приоритетен проект 1.обхванати  бенефициенти                                        
2.бр. информационни 
кампании

1. брой               
2. брой

Няма данни за стартирали 
инициативи от инвеститори

годишна частни 
инвеститори

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Екосистемни 
услуги

Приоритетен проект 1. обхванати бенефициенти 
2.бр. информационни 
кампании

1. брой                     
2. брой

Няма данни за стартирали 
инициативи от инвеститори

годишна частни 
инвеститори

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Задържане на 
земята

Приоритетен обхват 1. площ 1. кв.м Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна проектите изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
проектите

Стабилни основи 
/ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. площ 1. кв.м Изготвен техн. проект за 
укрепване свлачище на 
ул.Иван Димов

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 18000 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Спокойни води 
/ИПГВР/

Приоритетен обхват 1. площ 1. кв.м Изпълнен проект за 
почистване на наноси на 
речните корита на реките 
Янтра, Синкевица и 
Паничарка.
7250 л.м. почистени в р. 
Янтра
250 л.м. почистни в р. 
Паничарка
1400 л.м. почистени в р. 
Синкевица 

годишна БДУВ
Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 128 503.75 годишна ИСУН, 
проектите

Добро 
управление

Приоритетен проект 1. брой обучения
2. брой бенефициенти

1. брой
2. брой

55 обучени служители 
21 обучения

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 11046 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Електронно 
управление

Приоритетен проект 1. брой е-услуги 1. брой 8 броя нови е-услуги по 
МДТ

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Ясни правила Приоритетен проект 1. изработен ОУПО и 
подзаконови нормативни 
актове

1. брой Възложени за изработване 
кадастрални карти на пет 
землища в община Габрово 
от СГКК, както следва: 
с.Боженци, с.Кметоовци, 
с.Донино, с.Лесичарка и 
с.Поповци. През 2016 г. е 
избран изпълнител на 
кадастралните карти.  
Процесът по съгласуване и 
одобряване на тези КК ще 
продължи и през                   
2017 г. и 2018 г. 

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Поддържане на високо ниво на 
административния капацитет, 
въвеждане на иновации и 
въвличане на гражданите в 
процеса на планиране и 
управление.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПР ПРИОРИТЕТИ ОПР  ПРОЕКТ ПРИОРИТЕТНОСТ индикатори мерна 
единица

Резултати 2016 периодичн
ост

източник индикатори мерна 
единица

Стойност 2016 периодичн
ост

източник
индикатори за резултат индикатори за ресурс

Добра воля  
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой мерки
2. предвиден брой 
бенефициенти

1. брой
2. брой

Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна НПО 
работещи с 
доброволци

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Габрово ГИС  
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой разработени 
тематични приложения
2. брой разработени 
тематични слоеве

1. брой
2. брой

Разработени  3 нови 
тематични приложения. 
1. Гео пространствен модел 
отнасящ се към звено за 
Озеленяване на Община 
Габрово за управление на 
зелената инфраструктура на 
територията на гр. Габрово. 
2. Гео пространствен модел 
отнасящ се към отчитане 
напредъка по програмата за 
саниране на жилищни 
сгради на територията на 
Община Габрово.
3.  Подобряване и 
надграждане на 
приложението за 
управление данните за 
местоположението на 
съдовете за сметосъбиране 
на територията на гр. 
Габрово.

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово

Дълготрайни 
партньори  
/ИПГВР/

Приоритетен проект 1. брой проведени обучения
2. брой установени 
възможности за приложение 
на финансови инструменти

1. брой Проектът не е стартирал 
поради липса на 
финансиране

годишна Община 
Габрово

изразходвани 
финансови 
ресурси

лева 0 годишна ИСУН, 
Община 
Габрово
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