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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 2012 година. 
 
Институционална рамка 
 
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Габрово и ръководената от 
него изпълнителна дейност на общинската администрация, извършени в съответствие 
с: 
 

 Програмата за управление на кмета (2011 – 2015 г.); 
 

 Общинския план за развитие (2005 – 2013 г.); 
 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 
попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период; 
 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2012 г., свързани с 
гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за 
подобряване на социално – икономическото развитие на общината.  

 
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Габрово:   
 

• Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в 
ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 
2020); 

• Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на 
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на 
икономиката и качествена жизнена среда за населението; 

• Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 
образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално 
включване, и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, 
осигуряване на условия за развитие на спорта; 

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, 
ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите; 
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• Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран 
туристически продукт, популяризиращ марката „Габрово“ - базиран на уникално 
културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена 
инфраструктура, богат културен и събитиен календар, и иновативни атракции за 
съвременна интерпретация; 

• Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска 
среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в 
общината; 

• Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. 

 
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на 
отделните структурни звена на общинската администрация. В същото време,  
изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в 
Програмата за управление на кмета за периода 2011 – 2015 г., а именно: 
 

 Икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
 

 Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности 
 

 Общинска администрация. Административно обслужване. Общински 
инспекторат 

 

 Инфраструктура. Благоустрояване. Градоустройство 
 

 Образование. Социални дейности. Здравеопазване 
 

 Култура. Туризъм. Спорт  
 

 Протокол и международно сътрудничество 
 

 Община Габрово – община - реформатор 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Преди една година заявих пред Габрово и габровци, че 
следващите четири години ще  бъдат динамични и 
трудни. Тогава заявих и тезата си, че залагам на открито, 
диалогично и честно управление, както и на 
приоритетно привличане на външен финансов ресурс.  
В подготвената от мен Програма за управление 2011 – 
2015 се ангажирах с провеждане на активни политики за 
превръщане на Габрово в модерна европейска община, 
отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в 
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално 
балансиращ икономически растеж. След края на първата 

година от управленския мандат, отговорно мога да кажа, че Община Габрово се налага 
като силен фактор и двигател за социално - икономическо развитие и към момента е 
най - големият инвеститор в публичния живот на нашата общност. 
 
Действително 2012 г. бе динамична година. Година, в която местната власт 
последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, 
които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското 
имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, 
устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, 
образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните 
дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното 
използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, 
исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.  
 
В същото време, 2012 г. бе година, в която отвъд функциите си на администратор, 
Община Габрово бе катализатор на важни процеси, проводник на стратегически 
политики, възложител на многомилионни договори за инвестиции в публична 
инфраструктура.   
  
При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на кмета и 
ръководената от него общинска администрация през 2012 г. се основаваха на: 
 

• Открито управление и прозрачност на процесите; 
• Законосъобразност и целесъобразност; 
• Диалогичност и партньорство; 
• Финансова стабилност и дисциплина;  
• Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена 

стойност за: 
 

постигане на достоен стандарт на живот - съвременна инфраструктура, 
привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за 
образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически 
атракции, не на последно място - висока степен на социална чувствителност и 
толерантност.   
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 
РАСТЕЖ  
 
Работата на Община Габрово в областта на икономическото развитие през 2012 г. бе 
съобразена с изпълнение на основните стратегически документи – Общински план за 
развитие и трите основни приоритета, заложени в Стратегията за интелигентен, 
устойчив и приобщаваш растеж на „Европа 2020“, а именно: 

1. Интелигентен растеж — изграждане на икономика, основана на знанието, както и 
иновации посредством използване на местния потенциал;  

2. Устойчив растеж — насърчаване развитието на екологична и конкурентноспособна 
икономика посредством ефективно използване на ресурсите; 

3. Приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която 
да създава условия за социално и териториално сближаване. 

Усилията на Община габрово в областта на икономическото развитие, през 2012 г., бяха 
ориентирани към: 

- изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и 
разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на 
нови работни места; 

- насърчаване на инвестициите, свързани с технологичното обновление в 
предприятията;  

- развитие на базисната и бизнес инфраструктурата на територията на община 
Габрово; 

- гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал; 

- взаимодействие с местния бизнес и браншовите организации. 

Основни акценти, насочени към икономическо развитие в община Габрово са 
свързани със: 

  Старатегическо планиране - актуализация 2012 г. на индикатори за 
изпълнение на Общински план за развитие 2005-2013, както и подготовка на 
данните за следващия планов период; планиране и мониторинг на 
регионалното развитие на област Габрово; подготовка на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие; 

  Активно взаимодействие с бизнеса в региона, привличане на външни 
инвестиции; 

  Създаване и функциониране на Областен информационен център – основен 
инструмент за предоставяне на широк набор от информационни, 
комуникационни, експертни и логистични услуги, оглед стимулиране на 
активното участие в процеса на усвояване на еврофондовете; 

  Привличане на мащабен външен ресурс, допринасящ за подобряване на 
социално – икономическия живот, сред които попадат и стратегическите 
инвестиции в инфраструктура в областта на околната среда – сектор води, 
отпадъци, газификация;  

  Систематични усилия за утвърждаване на марката „Габрово”.  
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ  

Общинският план за развитие на Община Габрово е основен инструмент за прилагане 
на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, 
както и за ефективното управление на общината. Основание за разработването на 
плана са изискванията на Закона за регионално развитие, съгласно които общинският 
план определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за 
реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, общинските планове са 
средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се 
обвързват с циклите на държавното планиране. 

Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните 
инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, 
приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на 
приоритетни за общината проблеми и задачи. С това се обосновава стремежът и 
усилията на ръководството на Община Габрово да използва наличните ресурси и 
природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и 
условия за реализация на своето население. 
 
Новите европейски изисквания към разработването на стратегическите документи на 
регионално развитие включват прилагането на принципите за работата със 
структурните фондове на Европейския съюз, както следва: 
 
Концентрация - предполагаща насочване на внимание и избора към определен брой 
цели и приоритети и тяхното реално постигане;  
 
Координация - осъществявана в посока на широко междуобщинско сътрудничество и 
вътрешна координация при осъществяване на местното развитие между различните 
заинтересовани страни в община; 
 
Програмиране - създаване и реализиране на конкретна програма за реализация на 
общинския план за развитие, с участието на самата общинска власт, външни експерти и 
заинтересовани физически и юридически лица; 

Партньорство – осигуряване на тясно сътрудничество с всички заинтересовани, което 
наложи интерактивен подход при разработването на плана. 

С Решение No.182/26.07.2012 г. Общински Съвет - Габрово прие актуализация 2012 г. 
на Приложение „Индикатори за изпълнение на Общински план за развитие”, 
представляващо неразделна част от Общински план за развитие 2005-2013 - ОПР 
(актуализация 2008 г.), както и Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на 
ОПР за 2011 г. По този начин бяха изпълнени препоръките, направени в Междинната 
оценка на плана.  

През 2012 г. започна подготовката на данните, необходими за изготвянето на новия 
Общински план за развитие на община Габрово за следващия планов период. 
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Експерти от Община Габрово 
участваха активно в 
провежданите анкети и 
фокус-групи по проект  

„Ефективна координация за 
стратегическо планиране и 
мониторинг на 
регионалното развитие на 
Област Габрово”,  

финансиран по Оперативна 
програма „Административен 
капацитет 2007 – 2013 г.“ и 
изпълняван от Областна 
администрация Габрово, в 
който Община Габрово е 

целева група. Изпълнителят Агенция „Стратегма” изготви Методология за наблюдение 
и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие. 
Методологията отразява конкретните дейности по отчитане постигането на целите и 
приоритетите чрез определените индикатори, организацията и методите на 
изпълнение, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за 
резултатите от изпълнението на документите на областно и общинско ниво. 

В рамките на Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Габрово с времеви хоризонт 2020 г. ” (ИПВГР), след проведено 
обществено обсъждане, е изготвен доклад за целеви и проблемен анализ въз основа 
на пространствени, социално-икономически и екологични данни. Интегрираният план 
за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово е инструмент, чрез който ще се 
осигурят възможности за решаване на важни проблеми в развитието на града. 
Едновременно с това ще се създадат условия за по-ефективно усвояване на потенциала 

и предимствата на градската 
територия, на общината и на 
агломерационния ареал с 
център Габрово като цяло. 
ИПВГР се основава на: 

прилагането на единен 
подход за пространствена, 
времева и функционална 
координация и интеграция на 
политически и управленски 
действия, мобилизация на 
ресурси, както и разработване 
и осъществяване на 
стратегически за развитието 
на града проекти. 
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Обществено обсъждане 

 

 

В резултат на изготвения 
целеви и проблемен 
анализ, направен в 
процеса на изготвяне на 
ИПГВР, 

са идентифицирани:  

 

 

 

- части от градската територия, с проблеми, решаването на които изисква да 
бъдат прилагани инструментите на интегрираното развитие и на първо място - на 
интегрираното планиране;  

- проблемни градски подсистеми с предпоставящо значение по отношение 
постигането на целите на социално-икономическото развитие на града и общината;  

- възможности за положително въздействие върху решаването на определени 
проблеми на развитието на агломерационния ареал чрез решаване на проблемите на 
градски територии и подсистеми.  

В рамките на ИПГВР са идентифицирани, публично обсъдени и приети от Общински 
съвет Габрово 3 зони за въздействие:  

- зона, с потенциал за икономическо развитие,  

- зона с преобладаващ социален характер и  

- зона на публични функции с висока обществена значимост.  
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Продължава работата по идентифициране на проектни идеи, подпомагащи 
икономическото развитие, които да бъдат реализирани в новия програмен период.   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА  

През 2012 г. Община Габрово стана партньор по проект "Повишаване на регионалните 
компетентности в стратегическото управление на иновационните политики" с 
акроним KNOW-HUB, финансиран по Интеррег IV C.  

 

В рамките на проекта съвместно с експерти от Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации”, София, до края на 2012 г. бе извършен преглед на иновационния 
потенциал на габровските фирми, с участието на външен експерт от Германия, който 
приключи с Доклад от изследването. Проведоха се две кръгли маси на тема: 
„Потенциалът на Габрово за иновации” с участието на представители на бизнеса, НПО, 
Община Габрово и Технически Университет – Габрово. Посетени бяха множество 
фирми, развиващи производствена дейност и работещи в сферата на иновациите, 
които формират облика на местната икономика. Изводите от направените посещения 
са оформени в специален доклад. Община Габрово участва в преглед на иновационния 
потенциал и използваните инструменти за развитие на иновациите в регион Норд па 
Дьо Кале, Франция, което приключи с доклад за идентифицирани добри практики и  
подходи за регистриране на иновации на територията. Община Габрово взе участие в 
организирания по проекта семинар на тема: "Стратегии и политики за интелигентна 
специализация", където представи резултатите за община Габрово. 

През 2012 г. Община Габрово направи сериозни стъпки за насърчаване на 
взаимодействието с бизнеса, като стартира процес по изграждане на мрежа за 
взаимодействие Община – бизнес – Технически Университет – НПО. Целта е 
изграждане на активна политика за насърчаване развитието на иновациите на база 
стратегия за интелигентна специализация.  

Над 120 представители на бизнеса в областта присъстваха на среща-дискусия по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организирана през м. август 2012 г. от 
Община Габрово и Областен информационен център – Габрово. На дискусията бе 
представен напредъкът на програмата, както и новите процедури и възможности за 
кандидатстване. Бяха представени добри практики на фирми от Габровска област, 
които успешно са изпълнили проектите си, финансирани със средства от Европейския 
съюз и по-конкретно от ОП „Конкурентоспособност“. 

  

 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=know+hub&source=images&cd=&cad=rja&docid=8r0N3kbxm0cj1M&tbnid=UhUOPjegDd5nVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gabrovo.bg/bg/article/2134&ei=fOkMUeeYKsiEtAa-lYDwAw&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNGt2Ilk_4lO68Rt8rHL6YYp8p6htQ&ust=1359887099183421
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Министър Томислав Дончев и ръководителят 
на Управляващия орган в Министерството на 
икономиката енергетиката и туризма, 
разясниха пред присъстващите новите 
политики за следващия програмен период 
2014-2020 г. като иновации, научни 
изследвания, високи технологии и зелена 
икономика. Зададени бяха множество 
въпроси във връзка с условията, 
допустимостта и начина на кандидатване по 
новооткритата и облекчена схема по ОП 

„Конкурентоспособност“- „Енергийна ефективност и зелена икономика“. 

Към министър Томислав Дончев и 
ръководителя на УО на ОП 
„Конкурентоспособност“ Кирил 
Гератлиев бяха отправени и някои 
предложения за по-доброто 
функциониране на програмата, като 
например: да бъдат обвързани схемите 
за наука и образование със схемите, 
насочени към бизнеса. По този начин ще 
се направи тясната връзка между 
фирмите и учебните заведения, ще има възможност за обмен, обучение и 
предоставяне на нови възможности за младите хора от една страна, а от друга – 
подготвени кадри за фирмите. 

Работи се по създаване на нов Консултативен съвет за икономическо развитие, в 
който на динамичен принцип да участват представители на различни сектори на 
икономиката, с оглед решаване на наболели въпроси, касаещи развитието на пазара на 
труда, базисната инфраструктура, идентифициране на възможности за ПЧП и др. 
Работи се по идеята за създаване на иновативен технопарк съвместно с ТУ – Габрово и 
габровски фирми.  

В рамките на ГИС /географска информационна система/ на Община Габрово стартира 
подготовката на нов икономически слой, който да визуализира фирмите с контактна 
информация за тях, форми на собственост, терени, предмет на икономическата им 
активност и друга важна информация за бизнеса, която ще се превърне в мощен 
инструмент за вземане на управленски решения за постигане на устойчиво 
икономическо развитие на територията. 

Община Габрово проучва активно наличните свободни терени и сгради, с оглед 
тяхното промотиране и привличане на инвестиции. Доказателство за това са 
направените през 2012 г. инвестиции: 
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През м. май 2012 г. „Дейзи Технолоджи“ разкри производствена линия за касови 
апарати и електронни устройства в Габрово. Инвестицията е на стойност 3 млн. лв. и 
осигурява над 120 нови работни места за квалифицирани специалисти. 

 

„Технополис България“ АД инвестираха в закупуването на терен и изграждането на 
хипермаркет за черна и бяла техника с търговска площ от 2000 кв.м. и обща стойност 4 
млн. лв. Търговският обект, официално открит на 22.11.2012 г., осигурява 45 нови 
работни места. Дружеството инвестира в облагородяване на района, подобряване на 
спортната инфраструктура, подобряване грижите за децата в трите детски ясли в града. 
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“Кауфланд България” инвестира в закупуване на терен в широкия център на града, и 
изграждане на хипермаркет за хранителни и промишлени стоки с търговска площ от 2 
800 кв.м. Обектът бе открит през месец декември и осигури около 100 нови работни 
места. Фирмата инвестира в облагородяване на района на ул.“Ивайло“, като дари и 
средства за изграждане на детска площадка. 

Търговски обект разкри и веригата супермаркети „Т - Маркет“. 

 
 
 
 
„Лидл България“ увеличи търговските си 
обекти в гр. Габрово с още един. 
 
 
 
 

 
През м. ноември 2012 г. в Ритуалната 
зала на Община Габрово се състоя 
представяне на производството на  
 
украинските автобусни заводи „LAZ”, 
 
като представители на ръководството 
на заводите съобщиха намеренията си 
да пристъпят към изграждане на завод 
за автобуси и тролейбуси в Габрово, на 
които да пише "произведено в 

http://www.laz.ua/en/about/
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България“. Очакваният производствен годишен капацитет е между 500 и 800 автобусa и 
тролейбуса, за което ще бъдат разкрити над 600 работни места. Планира се 
инвестицията да бъде изпълнена през 2013 г. Представянето на Автобусни заводи 
„LAZ” уважи и Н.Пр. Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украйна 
в България. 
 

Община Габрово участва в седмата годишна среща "Бизнесът и правителството", 
организирана от "Икономедиа" АД, съвместно с Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България. Кметът на Габрово бе единственият кмет, поканен за 
участие във форума, сред чиито акценти бе важността на европейския ресурс за 
развитието на страната. Община Габрово представи конкретната реализация на 
европейския ресурс в рамките на един град с обобщението, че Общината, като 
публична институция, се превръща в партньор и инвеститор на бизнеса, а следващата 
стъпка е преминаване към изпълнение на интегрирани инвестиции, които съвместяват 
публичен и европейски ресурс, като фокусът на инвестициите е човекът и неговите 
потребности. 

Създаденият през 2012 г. Областен Информационен Център – Габрово също работи 
активно с бизнеса, като предоставяше актуална и важна информация, както и  
методическа подкрепа на фирмите за подготовка на качествени проектни 
предложения. 
 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГАБРОВО (ОИЦ) 

В рамките на проект на стойност 412 153,50 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ 
от Оперативна програма „Техническа помощ“, е създаден Областен информационен 
център – Габрово. Центърът се помещава в сградата на Община Габрово, западно 
крило, партерен етаж, в помещения, ремонтирани и обзаведени за нуждите на 
центъра. В изпълнение на проекта, съобразно изискванията на финансиращата 
програма, е проведена процедура за подбор на персонал за ОИЦ-Габрово, с участие на 
представител на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО), като в 
резултат са сключени 3 трудови договори. 
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С функционирането на центъра се осигурява лесен достъп до информация по 
отношение на кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и 
съществуващите в България възможности; представя се информация за всички 
социални, етнически и възрастови групи чрез широк набор от информационни, 
комуникационни, експертни и логистични услуги; популяризират се добри практики от 
реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях, с оглед 
стимулиране на активното участие в процеса на усвояване на еврофондовете. 

През  2012 г. в ОИЦ - Габрово: 
 

- проведени са 13 бр. информационни събития, посетени от 619 лица; 

- среден брой посетители на месец – 26, при наблюдавано непрекъснато 
нарастване; 

- постъпили запитвания – 372, отговорени - 100%; 

- инициативи на ОИЦ - Габрово - посещение от клуб „Социални умения“ - 
ОУ „Неофит Рилски“; съдействие при организирането на Ден на 
отворените врати на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“; посещение на вокална група „Яворче“ при ЦДГ „Явор“; 
организиране на конкурс „Как искам Европейският съюз да промени моя 
град“; проведени 2 срещи с местни медии. 
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ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС 
 
Община Габрово успешно реализира ангажиментите, свързани с изпълнение на  
мащабни инвестиции с европейско финансиране, насочени към решаване на сериозни 
проблеми на базисната и екологичната инфраструктура, с подобряване качеството на 
градската среда, с туризма, с културния и историческия потенциал на нашия град.  
 
През 2012 г. акцентите, свързани с привличане на външен финансов ресурс, са 
следните: 
 

• стартира изпълнението на двата най – големи проекта в сектор околна среда на 
обща стойност 150 милиона лева. Подписан бе Договорът за безвъзмездна 
финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците. Подписани и стартирани са всички пет строителни договора в 
рамките на инвестиционната програма на проекта за водния цикъл;   

 
• положиха се систематични и последователни усилия за подготовка на нови 

проектни предложения – следващи важни инвестиции в подобряване на 
качеството на градската среда, които  ще започнат своята реализация през 2013 
г.  

 
Към края на 2012 г. и към края на първия за страната ни планов период, категорично 
можем да заявим, че Община Габрово защити позицията си на активен и мотивиран 
бенефициент по оперативните програми, на което в голяма степен се дължи темпът на 
договаряне и усвояването на европейските фондовете.  
 
Това е обективен и неоспорим факт. Това ни дава и днешното самочувствие активно да 
се включваме и участваме в обсъждането и формирането на приоритетите на 
България за изпълнение на кохезионната политика през новия програмен период. 
 

Въпреки немалкото трудности и предизвикателства, 
благодарение на създадения административен 
капацитет, натрупания опит и мобилизация, 
реализираме множество проекти – реконструираме 
училища, детски градини, културни и социални 

обекти, рехабилитираме пътна инфраструктура, ВиК мрежи, пречиствателни станции, 
изграждаме съвременни системи за управление на битови отпадъци, насочваме 
инвестиции за висококачествени услуги за задоволяване на образователните, 
социалните и културни потребности, както и за създаване на благоприятен бизнес 
климат и модерно административно обслужване.  
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През 2012 г. са подадени 13 проекта на обща стойност 61 275 209,45 лева: 

 

 1 проект по ОП „Регионално развитие“ - „Подкрепа за развитие на регионален 
интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”; 

 2 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „Интеграционни мерки за 
подобряване на достъпа до образование в Община Габрово“; „Подкрепа в 
домашна среда за достоен живот”; 

 1 проект по ОП „Административен капацитет“ – „Инициативи за повишаване 
квалификацията на служителите в Общинска администрация - Габрово чрез 
обучения в страната"; 

 2 проекта по ОП „Околна среда“ – „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Габрово“, „Подобряване на ВиК 
инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и 
Войново на град Габрово“; 

 1 проект за социално включване, финансиран от Международна банка за 
възстановяване и развитие; 

 2 проекта по Международен фонд „Козлодуй“ – „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в 
Спортен Комплекс „Христо Ботев”, гр. Габрово“; „Модернизиране на 
уличното осветление в община Габрово“; 

 2 проекта по програма „Красива България”; 

 1 проект към Агенцията за хора с увреждания – „Осигуряване на достъпна 
среда за хора с увреждания в сградата на Народна астрономическа 
обсерватория и планетариум – Габрово“; 

 1 проект към SOS Детски селища Дания, с финансови средства предоставени от  
Фондация Велукс. 

 

През 2012 г. са подготвени и успешно защитени: 
 
9 проекта на стойност – 29 950 804,89 лева,  
 
През 2011 г. са подготвени и защитени през 2012 г.: 
 
4 проекта на стойност 23 906 50,14 лева. 

 
Неодобрени проекти - 2 проекта.  
 
Проектни предложения в процес на оценка - 3 проекта. 
 

През 2012 г. в процес на изпълнение са общо  
 
19 проекта на обща стойност 175 710 899 лева: 
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8 ПРОЕКТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”  
на обща стойност 21 752 602,41 лева: 
 
 

„Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки 
за градско възстановяване и развитие”, 

„Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, 
посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”,  

“Дребномащабни  мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река 
Янтра в град Габрово”,  

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Габрово с 
времеви хоризонт 2020 г.”,  

„Габрово - Индустрия за Нова Градска Култура”,  

"Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и 
свързаната с него инфраструктура в Община Габрово", 

„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за 
настаняване от семеен тип в град Габрово”,  

„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините 
Габрово, Трявна и Севлиево”; 
 

2 ПРОЕКТА ПО ОП „ОКОЛНА 
СРЕДА” на стойност 149 341 
935,40 лева: 
 

„Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”,  

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“  

 
 
                 ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  
                 на стойност 370 525,76 лева  
 
 

„Повече ЗаЕдно – Подпомагане обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности в Община Габрово”;  
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ПРОЕКТ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”  
на стойност 399 286 лева  
 
 
 

"Развитие на човешкия потенциал - фактор в модерната европейска общинска 
администрация"; 
 
 

  
   ПРОЕКТ ПО ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” 
   на стойност 412 153,50 лева  
 
 
 

„Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община 
Габрово”. 
 
 

 
  
         ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”  
        на стойност 291 752 лева  
 

        Административна сграда на Община Габрово 
 
 
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ“ (НДЕФ), 
на стойност 481 450,44 лева - „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за 
обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ - база 2, гр. Габрово“; 
 
ПРОЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ“, 
на стойност 1 096986,97 лв. – „Модернизиране на уличното осветление в община 
Габрово“; 
 
ПРОЕКТ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, 
на стойност 42 030,52 лева – „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в 
сградата на Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово“; 
 

ПРОЕКТ КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА Дания,  
на стойност 6 344 лева - с финансови средства, предоставени от  Фондация Велукс; 
  
ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ,  
на стойност 1 515 832 лева - финансиран от Международна банка за възстановяване и 
развитие – „ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-образователно 
консултиране и интегриране“. 
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Обем и ръст на инвестициите 2009, 2010, 2011, 2012 г. по източници на финансиране 

 

 

Видове инвестиции съгласно стойност на изпълняваните проекти    
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 
В условия на продължаваща финансово – икономическа криза, от което следва и 
липсата на достатъчно собствен ресурс за реинвестиция в публична инфраструктура, 
Община Габрово успя да приложи комплекс от гъвкави антикризистни мерки като 
инструмент за покриване на появилите се дефицити, благодарение на:  
 
финансова стабилност; приходна политика, съобразена с възможностите и 
потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност; 
ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при 
спазване на строга бюджетна дисциплина; обезпечено финансовото изпълнение на 
мащабни инвестиции с европейско финансиране; увеличаване на приходите, чрез 
увеличаване на събираемостта им (вкл. и чрез актуализиране на обема от 
задължените лица). 
 
Изпълнението на общинския бюджет през 2012 г. бе организирано чрез изпълнение на 
бюджетите на 32 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния 
разпоредител – Oбщина Габрово. 
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Инвестиционната програма по бюджета е изпълнена в общ обем 3 079 560  лв. при 
окончателен план 3 743 521 лв. или изпълнение 82,2 %. В края на м. декември по 
решение на  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане са 
предоставени средства в размер на 513 801 лв. за неотложни ремонти по два обекта. 
Ако се вземе предвид това, реалното изпълнение на инвестиционната програма е 95,4 
%. Общия обем на инвестиционните разходи по бюджета през 2012 г. спрямо 2011 г.  са 
по-вече с 1 047 511 лв. Изпълнени са: основни ремонти, придобиване на оборудване, 
проектиране  на сгради, придобиване на траспортни средства, стопански инвентар, 
придобиване на инфраструктурни обекти, придобиване на земя по реда на 
отчуждителните процедури. 
 
Инвестиционните разходи по проекти са изпълнени в размер на 17 949 055 лв., в това 
число – собствено съфинансиране – 1 468 294 лв. и външно финансиране – 16 480 761 
лв.  
 
Общият размер на направените инвестиции по бюджета и по проекти през 2012 г. е 
21 028 615 лв. при 8 014 553 лв. през 2011 г. 
 
Усвоените средства за инвестиции от безвъзмездна помощ по проекти за 2012 г. са 
16 480 761 лв., които надвишават близо три пъти тези за 2011 г. (5 523 387 лв).  
 
Почти същото е съотношението при инвестираните собствени средства в изпълнението 
на проектите – 2012 г. – 1 468 294 лв. срещу 445 000 лв. за 2011 г. 
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От представената схема е видно, че инвестициите по проекти, финансирани с 
безвъзмездна помощ по оперативните програми, многократно надвишава 
инвестиционите възможности на общината, разчитайки на бюджетния си ресурс. 
 
 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 
Събраните местни данъци и такса 
битови отпадъци през 2012 г. са 
7 114 000 лв. или с 249 000 лв. в 
повече от 2011 г.  
 
Увеличението на местните приходи е 
резултат от работата на Направление 
„Контрол” при събиране на 
просрочени задължения.  
 
Изпратени са 3 890 бр. покани за 
доброволно изпълнение на стойност 
1 345 500 лв., които са с 1 970 бр. на 

стойност 700 184 лв. в повече от изпратените през 2011 г.  
 
Съставени са 357 бр. актове за установяване на задължения на стойност 501 987 бр. 
или с 93 бр. повече от 2011 г.  
 
От 2012 г. Дирекция „Местни данъци и такси” започна да работи с нов софтуер, които 
улеснява работата на служителите и допринася за по-бързото и прецизно обслужване 
на данъчнозадължените лица. Софтуерът позволява и проверка на задължения on line, 
както и проверка на декларирани данни за притежавано недвижимо и движимо 
имущество на територията на Община Габрово от всяко физическо или юридическо 
лице. 
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Справка за дейността на Дирекция „Местни данъци и такси” към 28 декември 2012 г. 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
Управлението на общинската собственост се осъществява от дирекция „Общинска 
собственост и стопанска дейност“, която е структурирана в два отдела – „Общинска 
собственост“ и „Стопанска дейност и жилищна политика“. 
 
Основните функции на отдел „Общинска собственост“ са следните:  

 съставяне на актове за общинска собственост; 

№ 
по 

ред 
Вид приход 

План 
2012 г. 
/хил. 
лв./ 

Отчет 
28.12.2012 

Отчет 
в % 

Отчет 
30.12.2011 г. 

/ хил. лв./ 

1 Патентен данък 170 
151 

главница- 144 
лихва - 7 

88 161 

2 Данък недвижим имот 1 300 

1 259 
главница -

1 231 
лихва - 28  

96 1 180 

3 Данък превозно средство 1 300 

1 249 
главница – 1 

208 
лихва - 41  

96 1 196 

4 
Данък придобиване на 
имущество 

836 646 77 655 

5 Други данъци  4  5 

6 Туристически данък 47 63 134 34 

 Всичко данъци 3 653 3 372 92 3 231 

7 Такса битови отпадъци 3 978 

 3 742 
главница – 3 

665 
лихва - 77  

94 3 634 

 Общо 7 631 7 114 93 6 865 

8 Глоби и санкции  54  105 

9 Такси технически услуги  3  4 

10 
Такси административни 
услуги 

 46  44 

11 
Събрани приходи 
до 28.12.2012 г. 

 
7 194 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7 024 514  
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 поддържане актуалността на регистрите за собственост и разпоредителни 
сделки; 

 организация на дейностите по разпореждане с общински нежилищни и 
жилищни имоти, включително учредяване право на строеж и ликвидиране на 
съсобственост; 

 организация на дейностите по отдаване под наем на общинските нежилищни 
имоти – сгради, самостоятелни обекти в сгради, земя и други, чрез публични 
търгове и публично оповестени конкурси; 

 контрол по изпълнение на договорите по отношение на собствеността. 
 

През 2012 г. съставянето на актове за общинска собственост се осъществяваше по 
приложната система за кадастър и общинска собственост, внедрена през последното 
тримесечие на 2011 г., която позволява връзка на актуваните обекти с кадастралната 
карта на гр. Габрово и картите на възстановената собственост - визуализация на имота, 
включително скица, както и обвързване с други сканирани полезни документи. 
Съставените актове са вписани в публичните регистри, съгласно Закона за общинската 
собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете 
за общинска собственост.  
 
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., след образуване и окомплектоване на 
преписки, са съставени 111 броя актове за общинска собственост, от които 91 броя  за 
частна общинска собственост и 20 броя за публична общинска собственост. Отписани 
като общинска собственост са 24 броя имоти. 
 
Проведени са 12 броя заседания на комисията по чл. 52, ал. 3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на 
Общински съвет - Габрово, като след детайлно проучване и огледи на място са 
разгледани и приключени със становища 141 броя преписки от юридически и 
физически лица и институции.  
 
Подготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет Габрово са 117 броя  
предложения. 
 
Проучени и заверени са 93 бр. молби-декларации за снабдяване с нотариални актове. 
 
В изпълнение на приетата в началото на 2012 г. от Общински съвет Габрово Програма 
за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, са проведени 
110 броя публични търгове за продажба на имоти  частна общинска собственост, като 
за повишаване възможностите за привличане на инвеститори, предхождащите ги 
решения предоставяха възможност за разсрочени изплащания на цената на голяма 
част от тях.  
 
Проведени бяха и 30 броя тръжни процедури за отдаване под наем на помещения 
общинска собственост, както и 58 броя тръжни процедури за отдаване под наем на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд. 
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Общинската администрация подготви разширени презентации за обектите с висока 
стойност, включени в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост през 2012 г., които бяха публикувани в специализирани 
електронни страници за сделки с недвижими имоти - www.imot.bg и 
www.portalimoti.bg. Този подход доведе до повишен интерес, изразяващ се в 
конкретни запитвания от страна на потенциални инвеститори, до назначаване на 
оценки и нарочни решения за разпореждане от страна на Общински съвет Габрово. За 
съжаление, по отношение на голяма част от имотите, процедурите завършиха без 
участници в организираните търгове, съответно без реални сделки. 
 

№ по 

ред 
Описание на имота 

Продажна 

цена 

/лева/ 

1. Продажба на сгради и самостоятелни обекти в сгради      

1.1 

 Офис - административни помещения в партерния етаж на 

жилищен блок на ул.”Орловска” № 148 със застроена площ 172.80 

кв.м. 

112 461.57 

1.2 
УПИ – жилищно строителство от кв.3 по плана на с.Орловци, 

заедно с построената в имота сграда 
17 284.30 

 
Общо приходи от продажба на сгради и самостоятелни обекти в 

сгради 
129 745.87 

2. Прекратяване на съсобственост  

2.1 
Продажба на ПИ без номер , включен в УПИ ХІV-63 от кв.51 по 

плана на Северна зона – Габрово  
3 575.68 

 Общо приходи от прекратяване на съсобственост 3 575.68 

3. Продажба на жилища на настанените в тях наематели  

3.1 Апартамент № 46, ет.12, вх.Б,ул.”Петър Падалски” №6 28 917.81 

3.2 Апартамент №23, бул. «Столетов» № 66 23 972.16 

3.3 Апартамент № 16, ул .”Венец” №14,  вх.В, ет.6 34 508.16 

3.4 Апартамент № 3, ул .”Могильов” №46, ет.1 32 703.60 

 

 

Общо приходи от продажба на жилища на настанените в тях 

наематели 

120 101.73 
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4. Продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/  

4.1 
ПИ 14218.528.183 по КК на гр.Габрово, кв.Недевци, 

ул.”Осениковец” 
8 671.06 

 Общо приходи от продажба на УПИ 8 671.06 

5. Учредяване допълнително право на строеж  

5.1 

Допълнително, към обект „Комплекс за обществено обслужване” 

в  УПИ ІІ – за озеленяване и обслужваща дейност от кв.59, по 

плана на гр.Габрово – І етап 

9 020.00 

5.2 

За изграждане на „Покрита тераса” към жилище на 

ул.”М.Палаузов” в УПИ ХІІ – комплексно жжилищно застрояване 

от кв.8 по плана на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово – 50 част 

1 249.07 

 Общо приходи от учредено допълнително право на строеж 10 269.07 

6. Продажба на земеделски земи  

6.1 
ПИ 14218.501.1079 по КК на гр.Габрово, кв.Голо бърдо, с площ 

1152 кв.м. 
18 742.00 

6.2 Имот 14218.705.13 по КК на гр.Габрово, площ 413 кв.м. 2 428.00 

6.3 
Имот 14218.208.44 по КК на гр.Габрово, м. „Между Йовчевци”, 

площ 55 кв.м. 
210.00 

 Общо приходи от продажба на Земеделски земи 21 380.00 

7. Продажба на земя, предаваема по регулация  

7.1 
Предаваема част към  УПИ IIІ-191 от кв.6 по плана на кв.Недевци, с 

площ 47 кв.м. 
845,60 

7.2 
Предаваема част към  УПИ II-39 от кв.4 по плана на с.Борики, площ 

60 кв.м. 
1377,12 

 Общо приходи от продажба на земя, предаваема по регулация 2222,72 

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване  

8.1 

Сдружение SOS „Детски селища България”, Договор № 69-ОССД-

12/17.02.2012 г., за 2 бр.помещения на третия етаж в сградата на 

ул. “Р. Каролев” №2 - кабинет № 30 и №31 
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8.2. 

СДР „СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – 2001”-Габрово, Договор  №102-ОССД-

12 от 22.02.2012 г., за две помещения с фоайе, на третия етаж в 

сградата на ул. Радецка №18 

 

8.3. 

Фондация Обществен дарителски фонд - Договор № 445-ОССД-

12/31.08.2012 г., за помещение на третия етаж в сградата на ул. 

“Радецка” №18 

 

9. Предоставяне безвъзмездно управление на имоти  

9.1. 

Министерство на образованието, младежта и науката - Договор 

№ 449-ОССД-12/31.08.2012 г., за обособена част от сграда, 

находяща се на ул. Хр. Смирненски №35 с обща полезна площ 

125,95 кв.м. 

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 295966,13 

 
 
След Решения на Общински съвет - Габрово са продадени на наематели 4 бр. 
общински жилища на обща стойност 124 685.72 лева. 
 
Въпреки положените от страна на  администрацията усилия, реализираните сделки с 
общински имоти не доведоха до постигане на необходимия  резултат в приходната 
част на бюджета. Основните причини за това са: 
 

 продължаваща тенденция на спад на пазара на недвижими имоти; 

 намаляване броя на атрактивните имоти, които Община Габрово 
предлага, в сравнение с по-ранни отчетни периоди;  

 търсене основно на малки обособени обекти в центъра на града и 
производствени халета с площ над 100 м2 в Северна индустриална зона, с 
каквито Община Габрово не разполага; 

 липса на интерес към незастроени урегулирани поземлени имоти, 
поради спад в интензивността на новото строителство. 

 
През 2012 г., комисията по приватизация проведе 10 заседания.  
 
След обсъждане на фактическата обстановка и по целесъобразност, беше взето 
решение за откриване на процедура за приватизация на дяловете общинска 
собственост от „Хлебозавод“ ООД. За разглеждане от Общински съвет Габрово, чрез 
кмета на Общината са внесени 6 предложения от комисията по приватизация. В 
резултат на взетите от съвета решения са проведени  4 бр. търгове по реда на  Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ за продажба на 499 броя 
дялове от „Хлебозавод” ООД,  представляващи 19.84 %  от капитала на дружеството и 
продажба на 100 % от капитала на „Спомагателни дейности  в социалната сфера” ЕООД. 
Търговете приключиха без реална приватизация, поради липса на участници. 
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След анализ на възможността/невъзможността за реална приватизация на 
„Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД, дружеството беше изключено от 
списъка за приватизация. По предложение на кмета, Общински съвет Габрово взе 
решение за стартиране на процедура по ликвидация на дружеството, която все още е в 
процес на изпълнение. 
 
През годината бе проучена възможността за приватизация на притежаваните от 
Община Габрово 20 броя обикновени акции с право на глас и 12 броя 
привилегировани акции без право на глас от „Развитие Индустрия холдинг” АД. Една 
от причините за това, е задължението на Общински съвет да участва със свои 
представители в заседанията на общото събрание на дружествата, при което се 
реализират разходи без възвращаемост, както и поради липсата на разпределен 
дивидент за Общината през последните години. Установи се, че средствата 
необходими за подготовка и сключване на приватизационна сделка с акциите по реда 
ЗПСК, биха надвишили многократно приходите от тяхната продажба /по данни  на  
Фондовата борса, към месец ноември 2012г., една акция  от „Развитие Индустрия 
холдинг” АД  се търгува за 0.90 лв./ Във връзка с това и предвид факта, че подобна 
сделка е нерентабилна и нецелесъобразна, Комисията по приватизация взе решение 
да не се стартира процедура по продажба на тези акции. 
 
Община Габрово притежава и акции на непублични търговски дружества, както 
следва: „ОББ” АД - София - 100 бр. и „Общинска банка” АД - София - 7000 бр., които не 
се търгуват на регулярния пазар, т.е. техните акции не могат да се предлагат за 
публична продажба, по смисъла на чл. 5 от ЗПСК. Във връзка с това, Комисията поиска 
становище от Агенцията за приватизация, относно реда за продажбата им, след 
получаване на което, ще бъдат разгледани възможностите за бъдещи действия.  
 
С цел ефективно управление на общинската собственост бяха оптимизирани  
контролните функции на общината по отношение събираемостта на приходите от 
отдадено под наем общинско имущество и от рекламна дейност. Въпреки 
въвеждането на строги мерки относно събираемостта на задълженията, през 
едногодишния период са събрани наеми от нежилищни имоти в размер на 880 577 
лв., което е под нивото на планираните приходи. Проучване показва, че намаляването 
на приходите от наеми на нежилищни имоти се дължи основно на спад в търсенето на 
стоки и услуги, оттам съответно и освобождаване на общински имоти по желание на 
наемателите им или в следствие тяхното задлъжняване към наемодателя.  
 
Във връзка с констатирания спад в интереса към наемане на общински имоти и с цел 
прекратяване на тази негативна тенденция, беше проведено мащабно проучване  сред 
местни агенции за недвижими имоти и лица, отдаващи помещения под наем на 
територията на град Габрово. Получената и анализирана информация показа спад на 
цените за отдаване под наем за последните 3 години от 35 % до 40 %. Най-силно е 
изразено намалението на цените при помещения с по-голяма площ. Това доведе до 
изготвяне на предложение до Общински съвет - Габрово за изменение на чл. 98 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
в резултат на което към момента, обектите в идеален център и І-ва зона на града, които 
имат полезна площ от 151м2 до 200 м2 се отдават при 20% по-ниска началната тръжна 
или конкурсна цена, обектите от 201 м2 до 300 м2  - при 30 % по-ниска, а обекти с площ 
над 301 м2 – с 40 % по-ниска цена”. Това осигурява конкурентно предимство на 
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общинските обекти на пазара и следва да намери положително отражение в 
приходната част на общинския бюджет през 2013 г. 

 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 
 
Дейността се осъществява от отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“, чиито 
основни функции са следните:  

 Анализ на дейността на общинските търговски дружества и подпомагане на 
управителите им; 

 Категоризиране на търговски обекти; 

 Разработване на общинската транспортна схема и организация на възлагането й; 

 Регламентиране на места за таксиметрови автомобили и организация на 
таксиметровия превоз на територията на общината; 

 Организиране управлението на общинските гори и земеделски земи; 

 Цялостна организация на търговията и сервирането на открито върху терени 
общинска собственост; 

 Изпълнение на общинската жилищна политика. 
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТРАНСПОРТ, 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ 
 
„Общински пътнически транспорт“ ЕООД 
Дружеството е регистрирано от Габровски окръжен съд с Решение № 861 от 25 юни 
1997 година /публикувано в ДВ бр. 43 от 15 април 1998 г./. „Общински пътнически 
транспорт“ ЕООД е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Закона за 
автомобилните превози и Наредба 33 на МТИТС. Извършва обществен превоз на 
пътници по основни и допълнителни автобусни и тролейбусни линии от приетата от 
Общински съвет Габрово общинска транспортна схема, както и по автобусни линии от 
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Габрово. 
Извършва също случайни и специализирани превози. 
 
През 2012 г., с решение № 77 от 05.04.2012 г. на Общински съвет Габрово, беше избран 
нов управител на „Общински пътнически транспорт” ЕООД. В рамките на годината, 
въпреки големия размер на задължения към Държавата и доставчиците на горива и 
консумативи, общинският превозвач успя да изпълни ангажиментите си по договорите 
за обществен превоз на пътници. Поради относително константните разходи за 
изпълнение на дейността и същевременно спад в пълняемостта на превозните 
средства в голяма част от ежедневните курсове, дружеството не реализира печалба. 
Последното възпрепятства възможността за реализиране на иначе крайно 
необходимите инвестиции в съвременни транспортни средства със собствени 
финансови средства, поради което, по предложение на управителя на „Общински 
пътнически транспорт“ ЕООД, Общински съвет Габрово прие инвестиционна програма 
на дружеството за закупуване на 20 броя нископодови градски автобуси, задвижвани 
на природен газ, обвързана с инвестиционен банков кредит в размер до 1 500 000 лв. 
Процедурата за избор на кредитор е в процес на изпълнение. 
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„Благоустрояване“ ЕООД 
Съгласно сключен с Община Габрово договор, дружеството осъществява всички 
дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на отпадъци в градско 
депо за твърди битови отпадъци, осигуряване чистотата на обществените площи в 
града, включително зимното почистване на улична мрежа в границите на гр. Габрово. 
След проведена обществена поръчка, дружеството е избрано за изпълнител на 
поддържането на зелената система на част от гр. Габрово. „Благоустрояване“ ЕООД 
предлага и услуги в областта на строителството. 
 
„Благоустрояване“ ЕООД приключи 2012 г. с положителен финансов резултат. През 
годината, в дружеството бяха реализирани инвестиции в техника както следва: 
 

 - Климатична система в РМЦ – 26 000 лв. 
- Снегорин ДАФ 2 /употреба/ - 42 000 лв. 
- Нивомерна система за бензиностанция – 10 000 лв. 
- Пароструйка за измиване на автомобили е РМЦ – 4 000 лв. 
- Система за видеонаблюдение – 4 154 лв.  
- Сметосъбиращ автомобил Ивеко закупен чрез поръчка по ЗОП – 48 000 лв. 

 
 „Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД 
Дружеството е регистрирано с решение № 469 от 25 февруари 2000 г. на Габровски 
окръжен съд, вписано под № 27, том 16, стр. 54 по фирмено дело № 318/2000 г. с 
предмет на дейност „Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска 
помощ“. Разположено е в две бази – по една в северната и южната част на гр. Габрово, 
има пет медицински лаборатории, операционен блок с легла за краткосрочно 
наблюдение и лечение до 48 часа и предлага медицинско обслужване по 30 
медицински специалности.  
 
Дружеството е със стабилни пазарни позиции и приключи 2012 г. с положителен 
финансов резултат. През годината, „Диагностично консултативен център I Габрово” 
ЕООД реализира инвестиции в специализирана техника и ремонт на сграден фонд, 
както следва: 

- Придобиване на ДМА – закупуване на две броя дестилатори, климатик, 
асансьор, спирометър, 3D ехографски апарат с два броя трансдюсери и 3 броя ЕКГ 
апарати,  на обща стойност 145 398 лв.  

- Закупуване на инвентар под прага на същественост за ДМА –  закупуване на  6 
броя компютри, 4 броя климатици, метални врати – решетки, информационна система 
в клинична лаборатория и медицинско обзавеждане на кардиологични кабинети в 
първа база, на обща стойност 14 637 лв. 

- Текущ ремонт и поддръжка – ремонт на клинична лаборатория, хирургичен и 
ортопедичен кабинети във втора база, както и коридори в двете бази, на обща стойност  
30 645 лв. 
 
„Регионален хоспис” ЕООД 
 „Регионален хоспис“ ЕООД осъществява самостоятелно своята дейност от 2009 г., като 
реализиран проект по програма ФАР на ЕС и в съответствие със Закона за лечебните 
заведения. Дейността му е свързана с осъществяване на палеативни грижи на пациенти 
в терминален стадий на заболяването. На основание договор за безвъзмездно право 
на ползване, Хосписът е базиран в гр. Дряново – в сграда, собственост на Община 
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Дряново. През месец май 2013 г. предстои изтичане на договора, след което 
дружеството ще заплаща определен от Общински съвет Дряново наем.  
 
През 2012 г. услугите на дружеството са ползвали 201 потребителя – предимно 
пациенти със злокачествени новообразувания, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет 
с късен дегенеративен синдром. 
 
Приходите на дружеството се формират от такса за хоспис - услуга по смисъла на 
Закона за лечебните заведения. През отчетната година се наблюдава тенденция към 
увеличаване на приходите.  
 
„Регионален хоспис“ ЕООД няма неразплатени задължения и приключи 2012 г. с 
положителен финансов резултат.  
 
„Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД – в ликвидация 
През 2011 г., както и началото на 2012 г., след изготвяне на приватизационна оценка, 
дружеството е обявено за продажба по реда на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол. Процедурата по приватизация не е успешно 
финализирана, поради липса на приватизационен интерес.  
 
След пълен анализ на възможностите, като целесъобразно и по предложение на кмета 
на Община Габрово, с решение на Общински съвет Габрово, поради лоши финансови 
резултати, ниската конкурентоспособност, свит пазар на услугите, които предлага, 
както и трайния дисбаланс приходи/разходи, с решение № 84 от 03.05.2012 г. на 
Общински съвет Габрово, „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД беше 
обявено в производство по ликвидация, чието финализиране, предвид напредналата й 
фаза, предстои.  
 
Транспорт 
По предложение на общинска администрация, с решение № 33/22.12.2011 г. на 
Общински съвет Габрово беше прието изменение в общинската транспортна схема, 
като се създаде нова основна автобусна линия № 17, предназначена да обслужва 
гражданите, желаещи да посетят всички големи търговски вериги на територията на гр. 
Габрово.  
 
През месец декември 2012 г. се проведе конкурс за възлагане на превоза по тази 
линия. Превозвачи за участие в конкурса не се явиха.  
 
В края на годината, с цел увеличаване на възможностите за възлагане на превоза, 
линията беше преобразувана в допълнителна с ново решение. Насрочена е нова 
конкурсна процедура. 
 
През месец април 2012 г., по предложение на кмета, с решение № 128 от 14.04.2012 г. 
на Общински съвет Габрово, бе определена максимална цена от 1.20 лв. за 
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община 
Габрово, за дневна и нощна тарифа. 
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Категоризация на туристически обекти  
През 2012 г. са проведени 27 заседания на комисията по категоризация на 
туристическите обекти съгласно Закона за туризма, като след огледи на място и 
окомплектоване преписките са категоризирани и прекатегоризирани 108 броя 
заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване.  
Реализираните приходи от категоризация на туристически обекти възлизат на 14 245 
лв. 
 
Рекламна дейност 
През годината са проведени 13 заседания на специализираната комисия по рекламна 
дейност, като след огледи на терен и окомплектоване на преписките, са съгласувани и 
разрешени проекти за разполагането на рекламно-информационни елементи на 24 
юридически лица.  
 
Предвид пространствените особености на гр. Габрово и с цел разширяване 
възможностите за рекламиране от страна на големи инвеститори, бе предложено и 
прието изменение на Наредбата за рекламна дейност на Територията на Община 
Габрово, което реално подобрява условията за рекламиране на срочни търговски 
кампании, и съответно увеличение на приходите в общинската хазна от наем за 
разполагане на рекламно-информационни елементи.  
 
Търговска дейност 
През 2012 г. са проведени 41 броя заседания на комисията, по чл. 15 от Наредба за 
реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община 
Габрово, в резултат на което след огледи на терен, изготвяне на схеми за разполагане и 
окомплектоване на преписките, са издадени 245 броя разрешения за ползване на 
терен - общинска собственост за извършване на търговия на открито и поставяне на 
маси и столове за сервиране на открито. Допълнително са разгледани и искания от 
сдружения и фирми за провеждане на развлекателни и културни мероприятия и са 
предоставени терени за тяхното провеждане.  
 
Реализираните приходи от предоставяне на търговски площи възлизат общо на 167 784 
лв. 
 
Проверени и заверени са 33 броя регистри за покупките и вноса, продажбите и износа, 
по реда на Наредбата  за търговия с цветни и черни метали.  
 
С цел подобряване на условията за местния бизнес, по предложение на кмета и с 
Решение № 55 от 08.03.2012 г. на Общински съвет Габрово е прието изменение в 
Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията 
на Община Габрово, което прецизира правилата и въвежда някои ограничения по 
отношение на машини за продажба на пакетирани стоки и топли напитки в района на 
улици „Радецка“ и „Априловска“ в идеалния център на града. 
          
Земеделие, земеделски земи и гори 
Община Габрово е собственик на гори с обща площ на лесоустройството 500.1 ха. 
Залесената площ е 499.7 ха, което е 99.5 % от общата площ. По вид на горите тя се 
разпределя както следва:  
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 издънковите гори  за превръщане - 254.3 ха или 50.9 % от общата площ ; 

 гори за реконструкция - 103.3 ха или 20.7 % от общата площ ; 

 иглолистни гори - 92.4 ха или 18.5 % от общата площ ; 

 широколистни високостъблени - 21.8 ха ; 

 нискостъблени гори - 20.9 ха ; 

 тополови гори - 5.0 ха ; 

 голи недървопроизводителни площи поляни - 0.3 ха. 
 
Съгласно лесоустройствения проект, до 2015 г. в общинските гори се предвижда да се 
добият общо 8 805 м3 дървесина, чрез извеждане на сечи на площ от 275.6 ха,  които се 
разпределят така: 
 

 възобновителни сечи - 51.1 ха - 2 820 м3; 

 реконструкция - 85.5 ха - 2 580 м3; 

 отгледни сечи - 129.2 ха - 3 320 м3 и 

 санитарни сечи - 5.8 ха - 85 м3. 
 

Във връзка с измененията на Закона за горите /ЗГ/ и оптимизиране на управлението на 
горските територии, собственост на Община Габрово, по предложение на кмета, с 
решение 221 от 18.10.2012 г. на Общински съвет Габрово се определя управлението на 
горските територии общинска собственост да се осъществява от структурно звено в  
администрацията на Община Габрово. В щата на администрацията е резервирана 
щатна бройка за експерт – лесовъд, под чието ръководство ще се осъществяват 
мероприятията, съгласно Закона за горите, предвидени за провеждане в общинските 
горски територии. 
 
През 2012 г. са разгледани 73 преписки, касаещи сеч извън горския фонд, като след 
оглед на терен, определяне броя и вида на дървесните видове и маркирация, са 
издадени 71 броя разрешения за извършване на сечи. По 2 броя преписки е отказано 
издаване на разрешения.  
 
През отчетния период са издадени 87 превозни билета за извозване на добита по реда 
на ЗГ дървесина, както и 3 броя разрешения за достъп до горски територии.  
 
Издадени са 7 броя удостоверения за пчелни семейства.  
 
Регистрирани са 21 броя земеделски производители.  
 
Обработени са 31 броя заявления за изплащане на рентни вноски на собственици на 
земи. 
 
Обработени са и са предадени на Общинска служба „Земеделие” с цел възстановяване 
на граждани 132 броя имоти от общинския поземлен фонд. 
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ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА 
 ДЕЙНОСТ ПО ВИДОВЕ 

 

№ ВИД ПРИХОД 
Приходи от 01.01  до 31.12.2012 г. 

(в лева) 

1 
Такса пазари и ползване на общински 
терени 

167 784 

2 
Разрешения за сеч на дървета и 
удостоверения за превоз  

877 

3 Категоризация на туристически обекти 14 245 

4 
Заверка регистър за търговия с цветни 
метали 

330 

5 Разрешение за таксиметрова дейност 26 400 

6 Паркоместа пред офиси и фирми 4 356 

7 Такса гробни места 38 380 

8 50 % наеми от търговски дружества 6 067 

 ВСИЧКО: 258 439 

 
Управление на жилищни имоти 
Община Габрово е собственик на повече от 500 жилища за отдаване под наем на 
наематели. Задоволяване жилищните нужди на самотни родители и на семейства с 
ниски доходи, е основната цел на политиката, която Общината провежда по отношение 
управлението на общинския жилищен фонд. Осъществяването на строг контрол 
относно стопанисването на общинските жилища, е сред приоритетите й. Трудностите 
при осигуряване на финансов ресурс за поддържане и полагане грижите на добър 
стопанин от страна на част от наемателите и ограничените средства, с които Община 
Габрово разполага за поддържането на жилищния фонд, поставят предизвикателства 
при осъществяване целите на тази политика. Независимо от ограничените 
възможности, през 2012 г., вследствие решения на управителни съвети на етажната 
собственост бяха изпълнени ремонти /покривни хидроизолации и подмяна на входни 
врати/ на стойност 6 509.36 лв. в общи части на сгради в режим на етажна собственост, 
в които има общински жилища.  
 
През годината, за ремонт на общински жилища беше използван нов подход, в резултат 
на който, въпреки ограничения ресурс, текат ремонтни дейности в 29 жилища. Целта е 
задоволяване нуждите на максимално голям брой правоимащи, дори и последното да 
е за сметка на обхвата на ремонтните работи.  
 
Следващата таблица представя броя на общинските жилища по видове: 
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№ 
Групи жилища 

Предназначение на общинските жилища 

На 
31.12.2011 

г. 

На 
31.12.2012 

г. 

1. 
І-ва група „Жилища за настаняване на граждани с установени 
жилищни нужди” 

532 518 

2. 
ІІ-ра група „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на 
бивши собственици, чиито имоти са отчуждени” 

4 12 

3. ІІІ-та група „Ведомствени жилища” 15 16 

4. ІV-та група „Резервни жилища” 25 26 

 Общ брой: 576 572 

 
В таблицата по-долу са описани наеми от жилищни имоти, обезщетения за ползване, 
присъдени вземания и несъбрани данъци и такси от наемателите на общински 
жилища, собственост на Община Габрово за периода от 01.01.2012 г. до 30.12.2012 г.  
 

№ Наименование Сума 
в лева 

І. Наеми, обезщетение за ползване, присъдени вземания  

1. Дължими на 01.01.2012 г. 159 760.79 

2. Начислени за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. 203 483.78 

3. Внесени към 31.12.2012 г. 205 931.00 

4. Дължими към 31.12.2012 г. 157 313.75 

ІІ. Лихви  

1. По наеми: 
- на 01.01.2012 г. 
- дължими към 31.12.2012 г. 

 
0.00 
557.69 

2. По обезщетение за ползване: 
- на 01.01.2012 г. 
- дължими към 31.12.2012 г. 

 
0.00 
150.42 

ІІІ. Дължими данъци и такси  

1. Дължима такса „Битови отпадъци” на 01.01.2012 г. 5 901.18 

2. Дължима такса „Битови отпадъци” към 31.12.2012 г. 7 176.73 

 
През 2012 г. за завеждане на съдебни дела от Община Габрово към некоректни платци 
са подадени 10 бр. досиета. Заведени са 10 бр. граждански дела за просрочия с обща 
стойност от 9 276.18 лв.   
    
През периода месец януари - месец ноември 2012 г. са разгледани общо 499 бр. 
искания, молби и жалби от граждани и наематели на общински жилища, в. т. число 
искания на 269 семейства за продължаване на наемните им правоотношения, 113 
семейства за картотекиране като нуждаещи се за настаняване в общинско жилище. На 
42 семейства е отказано определяне на жилищна нужда, поради липса на правни 
основания за това. В картотеката са включени 71 семейства. Пренастанени в други 
общински жилища са 5 семейства. От утвърдения списък за настаняване на граждани 
под наем в общински жилища през 2012 г., са настанени 6 семейства. Резултатът от 
приложения при жилищните ремонти подход ще се отрази благоприятно на броя 
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новонастанени семейства през, когато всичките ремонтирани вече жилища ще бъдат 
отдадени на наематели. 
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.  
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Структурни промени 

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране 

на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и 

създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните 

приоритети през 2012 г.  

Предвид важността на публично - частните партньорства, като една от основните 
форми на сътрудничество между публичните органи и частния сектор, за реализиране 
на инфраструктурни проекти при ограничените бюджетни средства, с които разполагат 
общините и нарастващия брой на провежданите обществени поръчки, при строгите 
законодателни рамки в тези области, в община Габрово през м. януари 2012 г. се 
създаде нов отдел „Обществени поръчки, концесии и публично-частни 
партньорства”. Целта на функционирането на този отдел е наличие на екип от 
специалисти, с оглед обезпечаването на необходимата експертиза при 
осъществяването на тези процедури, спазвайки принципите за публичност и 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация при провежданите процедури. 
 
През 2012 г. Община Габрово, като възложител, продължи да провежда и възлага 
обществени поръчки по процедурите, предвидени в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), в съответствие с принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна 
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  
 
Изготвянето на документациите за участие и провеждането на процедурите за 
обществени поръчки бе съобразено с настъпилите изменения в нормативната уредба 
през 2012 г.  
 
Със сформирането на отдел Обществени поръчки, концесии и публично – частни 
партньорства (ОПКПЧП) са разработени и приети Вътрешни правила за планиране, 
организация, подготовка, провеждане, изпълнение, архивиране и мониторинг на 
процедурите по възлагане на обществени поръчки в община габрово. С вътрешните 
правила се уреждат: 
 

 условията и редът за планиране, организация, подготовка, провеждане, 
изпълнение,  мониторинг и архивиране на обществените поръчки с възложител 
Община Габрово, включително и за второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити към Община Габрово, които не са юридически лица и не са 
възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки;   

 

 разпределението на задълженията и отговорностите на длъжностните лица, 
имащи отношение към целия процес, свързан  с възлагането на обществени 
поръчки. 
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С вътрешните правила се цели: 
 

 постигане на пълно съответствие с принципите, условията и редът за възлагане 
на обществени поръчки, регламентирани в приложимото законодателство, 
свързано с обществени поръчки; 

 

 осигуряване на ефективност при разходването на средства от страна на Община 
Габрово; 

 

 гарантирането на публичност и прозрачност на провежданите процедури, 
осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация.   

 
Съгласно поддържания в електронен вид Регистър за проследяване възлагането и 
изпълнението на обществени поръчки от отдел ОПКПЧП, за периода 01.01.2012 г. - 
31.12.2012 г., са проведени, както следва: 
 
- открити процедури – 30 бр. 
- процедури на договаряне без обявление – 22 бр. 
- процедури по НВМОП – 3 оферти – 3 бр. 
- публична покана по реда на глава ”осем” А от ЗОП – 19 бр. 
- рамково споразумение - 1 бр.   
 
За посочения период,  само  една обществена поръчка  - открита процедура –  „Ремонт 
двор ОУ „ Н. Рилски”, Община Габрово” е прекратена, като не е обявена отново, тъй 
като предметът й не позволява изпълнение през зимния сезон. Предстои възлагане 
през 2013 г. 
 
Брой проведени обществени поръчки по проекти, подготвяни и/или изпълнявани в 
отдел „Проекти и икономическо развитие“- 36 броя. 
 
През периода  са реализирани действия по следните концесионни процедури: 
 
С Решение № 44/ 08.03.2012 г., Общински съвет – Габрово откри процедура за  
предоставяне на концесия с предмет на изпълнение  услуга „Управление и 
експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от 
спортна зала „Орловец” /съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от 
Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/, гр. Габрово, както и извършване 
на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична 
реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията. 
 
Обявлението по чл. 41 от Закона за концесиите /ЗК/ за провеждане на процедура за 
предоставяне на концесия е с пореден номер в НКР А – 000368. В изпълнение на 
решениeто и нормативните изисквания са извършени всички действия, уреждащи 
процедурата по предоставяне на обекти на концесия. С цел достигане на информация 
за процедурата до по-широк кръг потенциални участници, освен чрез задължително 
регламентираните със ЗК начини на оповестяване, информация за процедурата е 
изпратена и до национални и местни медии. Сроковете за провеждане на процедурата 
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са удължавани двукратно. Независимо от описаните действия, няма закупена 
докуменация и получени оферти за участие в обявената процедура. 
 
Процедурата е прекратена с РЕШЕНИЕ  № 210/ 18.10.2012 год. На основание чл.60, ал.1, 
т.1 от ЗК /не са подадени оферти/. 
 
На 13 септември 2012 г., с решение № 191 на ОбС – Габрово, се прие промяна в 
структурата на общинска администрация, във връзка с изискванията на ПМС 129/2012 
г., налагащо определени нормативи за численост и съотношение в администрацията. В 
тази връзка, основната промяна се отрази в окрупняването на четири отдела в две 
дирекции в специализирана администрация /Д-я „Инфраструктура и екология“ и Д-я 
„Устройство на територията“/ и окрупняването на два отдела в един в общата  
администрация, а именно отдел „Административно обслужване, материално-
техническо обезпечаване и отбранително мобилизационна подготовка“. 

 

Анализ на резултатите от обучението на служителите през 2012 г.  
 

Служителите в администрацията на Община Габрово притежават добра квалификация, 
която е сериозен потенциал за професионално и служебно развитие. 
 
Смисълът на систематичното обучение е, както въвеждане на служителите в 
специфичните принципи и практика на административната дейност, така и последващо 
усъвършенстване на професионалните умения, квалификация и резултатност при 
изпълнение на служебните задължения на всички нива. 
 
Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на 
служителите в държавната администрация, идентифицираме потребностите от 
обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между необходимостта от 
обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 
 
Резултатите за ефикасността, адекватността и ефективността от обученията 
проследяваме чрез използване на различни форми – оценката на обучавания за 
качеството и полезността на проведеното обучение, отразено в докладите, 
наблюдение на изпълнението, експертно мнение на прекия ръководител, обратна 
връзка, направена с клиентите на администрацията и др. 
 
На базата на компетентностите и уменията, които вече притежават служителите и 
съобразявайки се с целите на администрацията и на отделното звено, в което е 
назначен служителят, съвместно с прекия ръководител, се определят умения и 
компетентности, необходими в бъдеще, за да продължават да изпълняват 
организационните цели. 
 
През 2012 г. 96 служители преминаха обучение за повишаване на професионалните 
умения и компетентности в различни области, както и обучение за служебно 
развитие. От тях 31 служители бяха включени в едно обучение, а 65 – в две и повече.  
 
Разпределението по области на обучението, брой проведени обучения и брой обучени 
служители от Института по публична администрация (ИПА) и други обучаващи 
институции, е както следва: 



 Стр. 41 Отчет на кмета 
2012 

 

Област на обучението Брой 
проведени 
обучения 

Брой обучени 
служители  
 

Правни аспекти на административната дейност 5 5 

Управление на човешките ресурси 2 2 

Управление на проекти - усвояване на средства от ЕС 4 7 

Регионално развитие 2 2 

Опазване на околната среда 1 1 

Тясно специализирано обучение 17 79 

 
Тясно специализираните обучения са по въпроси, свързани с: 
 

 Безопасност и здраве при работа; 

 Практически препоръки за организирано хранене на деца; 

 Обучение за изготвяне на местни стратегии за учене през целия живот; 

 Оценка на деца с поведенчески проблеми; 

 Вътрешни одити на системи за управление ISO 19011:2011; 

 Децата в подкрепа на работата на институциите; 

 Методика за изследване на остатъчните стойности от риска за последващо 
извършване на противообществени прояви; 

 Въведение в държавната администрация; 

 Приемна грижа; 

 Подкрепа за развитието на природни, културни и туристически атракции. 
 

21 служители посетиха 14 курса в Института по публична администрация, два от които 
бяха задължителните по Закона за държавния служител: „Основи на управлението на 
администрацията” и „Въведение в държавната администрация”, в които участваха 6 
служители. 
 
5 служители преминаха обучение, организирано от ИЕПА - София в други държави: 
Един служител - в ИПА – Дъблин на тема „Управление на човешките ресурси - подбор 
на персонала и управление на изпълнението. Практика и опит в Ирландия”. 
Двама служители - в ИЛЛА Гърция на тема „Административно обслужване. Практика и 
опит в Гърция”. 
Един служител - в ИЛЛА - Гърция на тема „Управление на човешките ресурси в 
публичния сектор. Практика и опит в Гърция”. 
Един служител – в ИЛЛА - Гърция на тема „Териториално развитие на ниво регион и 
община. Практика в Гърция”. 
 
Освен от ИПА, обучения са проведени от 16 други обучаващи институции, като: 
 

Обучаваща институция Брой 
проведени 
обучения 

Брой обучени 
служители  
 

ИПСМО 1 2 

Фондация МСС 1 1 

Консорциум"Модерно управление"- София 
"Климент Охридски" 

1 2 
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Консорциум СИЦИ Доминус ООД и БКО ООД 1 2 

ДЗЗД Тренинг фактори 1 2 

Сдружение център "Здраве от нас" 1 23 

Фондация"Българско дете"и Център за 
приобщаващо образование 

3 5 

СТЦ Интерпрет - София 1 2 

УНИЦЕФ 1 2 

НСОРБ 1 1 

ЦКБППМН, ДАНС, ГДКП - МВР и Алианс на 
българските командоси 

1 2 

НСОРБ и ЕООД АКТИВ 1 2 

Институт за подготовка на служители в 
международни организации 

1 2 

Сдружение "Международна социална служба" 1 1 

ИСДП - София 1 2 

ЕУРОКС „ПроМарк Консултинг" ЕООД 1 25 

 
Направеният анализ на представените от обученията доклади показват желанието на 
служителите обученията да бъдат с по-голяма практическата насоченост, за да могат по 
- лесно да приложат наученото в работата си.  
 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Административна информационна система 
 
През 2012 г. Община Габрово подобри съществуващата си ИТ инфраструктура, както 
следва: 
 

- Община Габрово инвестира в нов програмен продукт за местни данъци и такси 
„ИМЕОН“ /Интегрирана система за управление на Община/. Софтуерът 
позволява проверка на данъчни задължения on line, както и проверка на 
декларирани данни за притежавано недвижимо и движимо имущество на 
територията на Община Габрово от всяко физическо или юридическо лице. Чрез 
обществена поръчка с предмет „Закупуване на техника за нуждите на Община 
Габрово” са закупени 1 сървър на стойност 800 лв. за дирекция „Местни данъци 
и такси“, който ще подпомогне функционирането на новия програмен продукт 
„ИМЕОН“, 17 компютъра, 7 монитора и 13 мултифункционални устройства на 
обща стойност 11 740 лв. за нуждите на Община Габрово и кметските 
наместничества. 

- В края на 2012 г. беше сключен договор с БТК АД на обща стойност 11 520 лв. за 
2 годишен период за изграждане на директна свързаност на всички кметства и 
кметски наместничества със сървърите на  Община Габрово и сървъра на 
дирекция МДТ. Посредством тази връзка ще се осигури интернет връзка на 
всички места и достъп до програмите на ГРАО и деловодната система на 
Община Габрово. 

- Закупуване на техника за интернет сървър на стойност 800 лв., който дава 
възможност за съхраняване електроните пощи на служителите на Община 
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Габрово, като по този начин се гарантира  запазване на  съществуващата 
информация при евентуален срив на системата. 

 
От 01.06.2011 г. в Община Габрово е внедрена и функционира автоматизирана 
деловодна система Archimed eProcess. Archimed eProcess е интегриран програмен 
продукт, обединяващ система за документооборот, система за управление на 
административните процеси и система за управление на качеството. Системата работи 
по технологията „Клиент-сървър”, като осигурява на всички служители едновременен 
достъп до необходимата им информация посредством локалната мрежа. Чрез 
деловодният софтуер Archimed eProcess се подобри възможността  всеки ръководител 
да контролира и прави справки за всички преписки, по които работят или са работили 
неговите подчинени. По този начин се установяват приключените в срок и съответно 
просрочените преписки. Тази информация служи за контрол и предприемане на 
коригиращи действия при необходимост. 
 
За да се подобри умението на служителите за работа с деловодния софтуер Archimed 
eProcess, през месец декември 2012 г. се проведе специализирано обучение. 
 
Актуализация на вътрешни нормативни документи: 
 

 Вътрешни правила за административното обслужване 

 Инструкция за деловодната дейност и общинския архив 

 Харта на клиента 
 

Етажна собственост 
 
През 2012 г. бе извършена актуализация на информацията, бланките  и меню „Етажна 
собственост” на сайта на Общината във връзка с промените в ЗУЕС и най-вече с 
влизането в сила на НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане 
на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна 
собственост 

 
Регистрирани сгради и входове: 
 
Регистрираните към 31 декември 2012 г. сгради в режим на етажна собственост в 
Община Габрово са 937 /деветстотин тридесет и седем/ броя 
 
Сдружения, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС 
 
Към 31.12.2012 г. в Община Габрово има 2 /две/ сдружения, вписани в Регистъра по чл. 
44 от ЗУЕС. 
 
За постигане на високо качество на административните услуги, основните акценти в 

работата на администрацията, бяха насочени към: 

 укрепване на административната структура на общината, непрекъснато 

повишаване на прозрачността и отчетността в работата, въвеждането на ПЧП 
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и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление и прилагане на 

принципа на партньорство при формулиране на местна политика. 

 постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление и 

развитие на човешките ресурси. 

 предоставяне на качествени административни услуги и използването на 

информационните технологии. 

Основните принципи, към които непрекъснато са се придържали и продължават да 
бъдат водещи в дейността на специалистите от звената за административно 
обслужване са: 
 

- равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, в това 
число и към гражданите в неравностойно положение;   

- открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на 
разбираем език информация; 

- стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите, което изисква 
непрекъснато взаимодействие и връзка с „бек офиса”; 

- търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са 
удовлетворени от качеството на предлаганите услуги;  

- съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно 
обслужване на потребителите; 

- услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали. 
 
Водейки се от тези основни принципи, може да се отбележи напредък в качеството на 
обслужване на гражданите и бизнеса през 2012 г. 
 
Надзорен одит по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и надзорен 
одит по системата за информационна сигурност ISO 27001:2005 

 
Сертифициращата организация Bureau Veritas Certification през 2012 г. проведе 
надзорен одит на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 и 
надзорен одит по системата са информационна сигурност ISO 27001:2005. 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.  
 
В резултат на проведените надзорни одити 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 Система за управление на качеството и сигурност 
на информацията (СУКСИ) и се съхраняват според регламентираните изисквания, което 
потвърждава ефективността на въведената система.  
 
Община Габрово се ангажира да провежда ясна и последователна политика, чиято 
основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на качеството на 
административните услуги и гарантиране на сигурността на информацията.   
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Резултатите от усилията на Община Габрово, насочени към оптимизиране на 
предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация – гражданин са: 
 

 Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури 

 Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и 
администрацията 

 Актуална информация в реално време 

 Еднократно събиране и създаване на данни 

 Повишена прозрачност за процесите и услугите 

 Максимална обективност в обслужването 

 Ограничаване на корупционните фактори 

 Клиентът вече не е куриер на администрацията, като пренася документи от 
една администрация в друга 

 
През 2012 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 16 350 броя.  
Издадените удостоверения по искане на 
граждани през годината са 13 860 броя. 
Като стъпка за осъществяване на 
електронно управление, пред общинските 
администрации в страната бе поставена 
задачата за електронна обработка и 
подписване с електронен подпис на 

всички актове по гражданско състояние, съставени в периода 2000-2010 година, като за 
краен срок беше посочена 2014 г. През 2012 г. служителите от отдел ГРАО при Община 
Габрово предсрочно въведоха и подписаха с електронен подпис всички актове, 
съставени през посочения период. Това улесни административното обслужване, като 
позволява на гражданите да получат тази административна услуга от всяка една 
община на територията на страната, а не само от общината, съхраняваща хартиения 
носител на акта. Предстои подписването с електронен подпис на всички електронни 
лични регистрационни картони на населението на община Габрово, което ще подобри 
качеството и на останалите услуги, предоставяни от отдела. Поетапното свързване на 
кметствата и кметските наместничества в община Габрово през 2013 г. с интернет и 
предоставянето им на достъп до НБД „Население” ще благоприятства осъществяването 
на този процес. 
 
През 2012 г. се изпълнява проект „Развитие на човешкия потенциал – фактор в 
модерната общинска европейска администрация“, на стойност 399 286 лв. - 100 % 
безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет 
2007 – 2013 г.“ Проектът предвижда въвеждане на целенасочен, стратегически подход 
към управлението на човешките ресурси /УЧР/ в Община Габрово, усъвършенстване на 
практиките в УЧР в Община Габрово чрез въвеждане на нови системи в управлението и 
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развитието на човешките ресурси, повишаване капацитета на служителите от отдел 
„Управление на човешките ресурси” и на служителите, прилагащи политиката за УЧР в 
Община Габрово, обмяна на опит, използване на добри практики и подобряване на 
партньорството между Общините Габрово и Нови Сонч. През 2012 г. бяха проведени 
всички обществени поръчки за избор на изпълнители на проектни дейности. 
Същинските дейности по проекта предстоят през 2013 г.   

 
През 2012 г. Община Габрово подготви проект за кандидатстване по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ – „Инициативи за повишаване 
квалификацията на служителите в Общинска администрация - Габрово чрез 
обучения в страната". 

 
ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ 

 
През 2012 г., общинските инспектори извършиха 3 956 проверки. Констатираха 1 180 
нарушения на наредбите приети от Общински съвет – Габрово. Съставиха 840 писмени 
предписания, 815 от които са изпълнени. С Актове за установяване на 
административни нарушения /АУАН/ са констатирани 137 нарушения, издадени са 
128 Наказателни постановления/НП/ от тях  10 са изпратени за принудително 
събиране от публичен изпълнител /НАП/. Общият размер на определените глоби по 
издадени НП е 11 750лв. От тях са платени едва 2 660 лв. 
 
Изготвени са 595 писмени отговора по жалби, молби и писма от граждани. 

 
Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община –33 бр. АУАН. 
 
Нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията 
на община Габрово – 4 бр. АУАН. 
 
Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска 
дейност на територията на община Габрово –  39 бр. АУАН. 
 
Нарушения на текстове от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на 
територията на община Габрово – 15 бр. АУАН. 
 
Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и 
сигурността на територията на община Габрово – 26 бр. АУАН. 
 
Констатирани нарушения по Наредба за изграждане, поддържане и опазване на 
зелената система на територията на община Габрово – 6 бр. АУАН. 
 
Констатирани нарушения по Наредба №2 за използване и опазване на улиците, 
тротоарите, площадите, пътищата, парковете, лесопаркове на територията на 
община Габрово – 4 бр. АУАН. 
 
Констатирани нарушения по Наредба рекламната дейност на община Габрово – 1 бр. 
АУАН. 

 
Констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата – 1 бр. АУАН. 
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Констатирани нарушения по Закона за защита на потребителите – 1 бр. АУАН. 
 
На основание чл. 44 от Закона за опазване на селскостопанското имущество са 
съставени  6 бр. АУАН. 
 
На основание чл. 34, ал.1, т. 2 от Закона за народните читалища е съставен 1 АУАН. 

 
Извършени са 172 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. с 
предмет сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистота, включително и 
зимното поддържане на територията на община Габрово, за които са съставени КП, 
94 проверки по сигнали на граждани /по които е взето отношение/ и 61 проверки по 
жалби постъпили в общинска администрация, на които е отговорено. 

    
През май 2012г. бяха предприети мерки по почистването на строителни отпадъци  по 
западен обходен път в отсечката между Чехлевци – Донино, със съдействието на 
фирма „Росстрой”.  
 
По Закона за движение по пътищата в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха 
констатирани 1 447 нарушения. На част от нарушителите са съставени 
предупредителни протоколи, а на 1 228 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. 
Общата стойност на фишовете за отчетния период е 35 310 лв. От тях са платени 665 
фиша на стойност 19 000 лв.  

 
На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани за периода са постъпили 1 
199 сигнала. 
 
- Замърсяване на публични площи -  10 бр. 
- Проблеми свързани с бездомни кучета  -  159 бр. 
- Улично осветление  -  508 бр. 
- Радио точки  -  392 бр. 
- Проблеми свързани с диви животни  -   10 бр.   
- Сметосъбиране и сметоизвозване  -  11 бр. 
- Зимно поддържане - 83 бр. 
- Други - 26 бр. 
По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната 
обратна информация до подателите. 
 
На територията на град Габрово са регистрирани общо 1 117 домашни кучета, от тях 
185 са с поставен микрочип. До месец юни инспектори извършиха 193 проверки 
свързани с реда и условията за  притежаване и отглеждане на кучета на територията на 
община Габрово. Написани са  88 бр. предписания на собственици на домашни 
любимци и съставени 15 бр. Акта за установяване на административно нарушение. За 
гражданите бяха изготвени и раздадени книжки с Наредба № 10 за реда и условията 
за притежаване и отглеждане на кучета и информационни материали свързани с 
регистрацията на кучетата, заплащането на годишните такси за притежаване и 
отглеждане на кучета до 31 март 2012г., подробна информация за кастрацията на 
домашните любимци - ползи, поставяне на микрочип и други. 
 



 Стр. 48 Отчет на кмета 
2012 

 

Заплатените такси от собственици на домашни кучета за отчетния период са на 
стойност – 2 959.94 лв. 

 
През юни 2012 г. инспекторите са извършили 17 проверки на лица, извършващи 
хотелиерство, които са длъжни да водят регистри на настанените туристи, да ги 
заверяват ежемесечно в Община Габрово и да подават информация за реализираните 
нощувки, съгласно изискванията на Закона за туризма.  По време на проверките не са 
констатирани нарушения. 
 
През април и ноември служителите от Общински инспекторат при Община Габрово 
извършиха 53 проверки за изясняване на обстоятелствата, декларирани по чл.15, ал. 
5, касаещи освобождаване на физически и юридически лица от такса битови отпадъци, 
за техни имоти които не се използват. Резултатът от проверките показва, че част от 
гражданите са попълнили декларации с невярно съдържание. На нарушителите са 
съставени АУАН от Дирекция МДТ – Габрово. 
  
Чрез системата за видеонаблюдение на територията на гр. Габрово, през първото 
полугодие на 2012 г. бяха установени 17 нарушения, извършителите на които са 
санкционирани. Чрез видеозаписи от системата, на полицейските органи беше 
предоставена информация за 5 престъпления.  
 
ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ 
 
През 2012г., служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 
778 кучета, 294 са кастрирани, 90 кучета са предадени на собственик /осиновени/, 
204 са предадени за надзор на представители от сдружение за защита на животните, 
133 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от 
които са заловени. Във връзка с промени в Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, след месец май 210 кучета са кастрирани, поставен им е микрочип и са 
въведени в информационната система ВетИС на Българската агенция по безопасност на 
храните. Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят куче за 
домашен любимец от приюта: http://gabrovo.bg/index.php?c=380&i=1544. 
 
АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
През 2012 г., като неотложни за извършване на аварийно–възстановителни работи, 
бяха определени 12 обекта, на обща стойност 652 907,90 лв. 583 468,22 лв. са 
отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет, а 69 439 лв. са от бюджета на Община Габрово, предвидени за 
превантивна дейност.  
За ликвидиране на преките щети от пролетните наводнения са разходени средства в 
размер на 63 361,22 лв. За почистване коритата на реките Янтра, Овчарка и Синкевица 
са разходени 27 392 лв., а за укрепване на пасарелки и аварийно възстановяване на 
водостоци – 29 293 лв. С решение на Междуведомствената комисия са отпуснати 
57 105 лв. за аварийно укрепване на път кв. Етъра – кв. Водици, а с 10 хил. лв. общински 
средства е укрепена подпорна стена в кв. Етъра, където последиците от наводненията 
са сред най-сериозните. С решение на Междуведомствената комисия от месец 
декември 2012 г. са отпуснати и 456 696 лв. за реконструкция и разширение на мост 
над р. Паничарка. 

http://gabrovo.bg/index.php?c=380&i=1544
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С 6 306 лв. е финансирано пробиване на снежни преспи – в местността Узана за 
извеждане на жена със счупен крак. За почистване на ледоход по р. Лъкавица в село 
Яворец са изразходени 2753,28 лв. 
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ГРАДОУСТРОЙСТВО. ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ.  
 
Инвестициите за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано 

развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината, са сред 

ключовите приоритети на Община Габрово. Наличието на модерна и качествена 

инфраструктура и състоянието на услугите е основен стимул за икономически растеж и 

оттам за повишаването на жизненият стандарт на населението. Продължава 

реализирането на инвестиции в разнообразна по своя характер социалната и 

инженерна инфраструктура - строеж и ремонт на пътища и улична мрежа, адаптиране 

на средата към нуждите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени площи и 

кътове за отдих, изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК инфраструктурата, 

интегрирано управление на отпадъците, превенция от наводнения и свлачища, 

енергийна ефективност, създаване на екологична градска среда.  

ГРАДОУСТРОЙСТВО  
 
През 2012 г. Община Габрово продължи тенденцията по създаване на съвременни 
устройствени планове – основен инструмент за подобряване на инвестиционния 
климат в общината и предпоставка за създаване на по-добър градоустройствен и 
архитектурен облик на града.  
 
Усилията бяха съсредоточени и към по-бързото и качествено административно-
техническо обслужване, в условията на изцяло ново и динамично променящо се 
законодателство. 
 
СЪЗДАВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ ПЛАНОВЕ 
 
През 2012 г., предвид икономическата обстановка, не бяха възлагани цялостни 
планове. Изпълняваха се довършителни процедури по съгласуване със заинтересовани 
ведомства на:  

 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на 
кв. Борово - Велчевци в цифров и графичен вид  в мащаб 1:1000 – площ 170 ха.  

 Процедирани са 114 частични изменения по устройствените планове на 
територията на града и селата. Броят на преписките е намален спрямо 
предходната година предимно поради слабия инвестиционен процес за 
периода. Част от проектите за изменения за общински имоти са изработени 
служебно, тъй като са свързани с последващи разпоредителни действия. 

 
Процедирани и одобрени са: Специализирана схема към действащите подробни 
устройствени планове на гр. Габрово, с. Драгановци, с. Яворец, с. Враниловци, община 
Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа и Подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Главен разпределителен 
газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на Община Габрово“, 
както и всички обявления, обществени обсъждания и предложения пред Общински 
съвет Габрово.  
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Одобрена е специализирана схема към действащите подробни устройствени планове 
на гр. Габрово за изграждане на подземна разпределителна оптична кабелна мрежа. 

Проведено беше обществено обсъждане и обявяване на подробен устройствен план 
– парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км. 
0+000 до км. 31+000, за землищата на Смирненски, Етъра и гр. Габрово, община 
Габрово”. Общественото обсъждане се проведе на 14.11.2012 г. в Ритуалната зала на 
Община Габрово. Обявена е процедурата за избор на изпълнител с възложител 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това е първата фаза от 
проекта за изграждане на тунел под връх Шипка, чието построяване габровци чакат 
отдавна. Индикативната стойност е 135 млн. лева, в които влизат обходът, както и 
проектирането на тунела под Шипка.  

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 
 
През 2012 г. са извършени 2 220 технически услуги на граждани, свързани с процедури 
по разрешаване на строителството, регистрация на въведените в експлоатация обекти 
и контрол, издаване на скици и визи за проектиране, удостоверения за обстоятелства и 
факти, справки на юридически и физически лица по кадастралните, регулационни и 
застроителни планове на населените места, справки по предвидения начин на 
застрояване по ПУП, обявяване на проекти на собственици и заинтересувани страни, 
изпращане на преписки в съда и др. – общо по 45 вида услуги.  
 
Ежедневно са давани консултации по прилагането на ЗУТ, наредбите към него, ЗС, ЗОС, 
ЗДС, ЗСПЗЗ и други нормативни уредби в областта на Устройство на територията  и 
собствеността. 
 
През 2012 г. общият брой на извършените услуги надвишава предходни периоди. 
Намален е броят на услугите, свързани с разрешителния режим за строителство – 
одобрени проекти и разрешения за строеж, но е увеличен броят на преписките по 
издаване на различни по вид удостоверения. 
 

 изчертаване и обработка на скици – копия от кадастралните и 
регулационни планове на населените места - 819 бр.; 

 издаване  на необходимите документи за продажба, ипотеки, делби, 
снабдяване с нотариални актове, отваряне на завещания и др. за недвижими 
имоти – 262 бр.; 

 издаване на удостоверения към Общинска служба “Земеделие и гори” по 
чл.13 от ЗСПЗЗ във връзка с възстановяване на земеделски земи в границите на 
населените места -  5 бр.; 

 комплектовани преписки за допълване на кадастрални планове, за 
изменение на подробните устройствени планове, включително обявяване на 
заинтересованите собственици, внасяне в ОЕСУТ, издаване на заповеди за 
одобряване на измененията, обявяване за обжалване пред съда, 
комплектоване на преписки за съда - 234 бр.; 

 комплектоване на преписки по параграф 8 от ПЗР на ЗУТ, включително 
служебно изработване на проектите за изменения на ПУП, обявяване на 
заинтересованите собственици, издаване на заповеди за одобряване на 
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измененията на ПУП, обявяване за обжалване пред съда, комплектоване на 
преписки за съда – 43 бр.; 

 нанесени, съгласно изискванията, влезли в сила изменения на 
подробните устройствени планове - 125 бр. 

 издадени визи за проектиране – 215 бр.; 

 съгласувани и одобрени инвестиционни проекти - 218 бр.  

 одобрени екзекутивни чертежи –  42 бр.; 

 издадени  разрешения за строеж –  208 бр.; 

 уведомления за заверени заповедни книги за строежи – 60 бр.; 

 извършени проверки на място и издадени удостоверения за въвеждане в 
експлоатация на строежи – 117 бр.; 

 издадени удостоверения за обстоятелства и факти по териториално и 
селищно устройство – 180 бр.; 

 издадени удостоверения за търпимост на сгради – 54 бр.; 

 освидетелствани самосрутващи се сгради – 4 бр.; 

 издадени удостоверения за нанасяне на новоизградени сгради в 
действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ – 16 
бр.; 

 издадени  удостоверения за степен на завършеност на строеж – 50 бр.  

 изготвени констативни актове и протоколи за незаконно строителство – 
11 бр.; 

 проучване и отговор на молби и жалби на граждани - 191 бр.;  

 разгледани жалби за незаконно строителство – 211 бр.; 
 
Одобрени са инвестиционни проекти и са издадени разрешения за строеж за 
следните по-големи обекти: 
  

 „Обновяванe административната сграда на общината, пл. Възраждане 
№3“ ; 

 „Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за неопасни 
отпадъци в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на 
Общините Габрово и Трявна в поземлен имот /ПИ/  000255 в землището на с. 
Гръблевци, общ. Габрово“; 

 „Едроплощен хипермаркет и подобекти на „Кауфланд България ЕООД 
енд Ко” КД София, гр. Габрово, ул. Ивайло №6“; 

 „Разширение и реконструкция на ул. Ивайло в обхват на о.т. 656-657-691 
и автобусна спирка по ул. Хр. Ботев, гр. Габрово“; 

 „Преустройство на част от бивш детски център в „Комплекс за 
интегрирани услуги за деца и семейства”; 

 Проект 58111-77-268 ИП за водния цикъл на гр. Габрово, ОП Околна среда 
2007-2013 г. „Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/ 
разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово- етап 1, 2 и 3“; 

 „Изграждане на система за усвояване на енергия от ВЕИ за нуждите на 
ПИЦ „Узана“, общ. Габрово“; 

 „Детски тренировъчен спортен комплекс, УПИ  I – спортен терен от кв.36 
по плана на гр. Габрово, кв. Трендафила“;  

 „Разширение на детска градина „Слънце“  база 1 гр. Габрово“; 
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 „Магазин от веригата „Технополис“ с възложител  “Технополис България“ 
ЕАД, ул. Индустриална №10, гр. Габрово“; 

 „Реконструкция и разширение на канализацията на АИР Боженци, общ. 
Габрово I етап – Реконструкция на канализацията в централната част на АИР 
Боженци“; 

 „Газоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна 
мрежа на гр. Габрово – етап 2012 – ТТР 24 С 1.2012“; 

 „Газоснабдяване на Община Габрово Подобект: Газоразпределителна 
мрежа на с. Враниловци – етап 2012 – ТТР 24 С 2.2012“; 

 „Комплекс за обществено обслужване, бул. Могильов, гр. Габрово“; 

 „Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на територията на 
гр. Габрово“; 

 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
  
Бяха извършени значителен брой проучвателни и съгласувателни процедури, както и 
изготвяне на необходимите документи, във връзка с подготвяне и участие на Общината 
в проекти с външно финансиране, подготовка на търгове за продажба на общински 
терени, сгради и отстъпено право на строеж върху общински земи, подготовка на 
концесии, изготвяне на задания за проектиране и др.  
 
Служители на дирекцията участваха в работата на различни комисии, свързани с 
общинската собственост. 
 
Направени са предписания на граждани и фирми за естетизиране на сградите им, в 
резултат на което повече от 15 сгради в централна градска част добиха нов облик. 
 
РАБОТА НА ОЕСУТ 
 
През отчетния период са проведени 41 заседания, в които са: 
 

- разгледани молби за допускане на ПУП –  123 бр.; 
- разгледани ПУП и РУП –  114 бр.; 
- изготвени оценки за съответствие на инвестиционни проекти – 161 бр.; 
- разгледани възражения  по преписки – 16 бр.; 
- разгледани други искания – 39 бр.; 

 
Ключова роля през 2012 г. доби процесът по интегрирано планиране за градско 
възстановяване и развитие, по време на който ще се идентифицират комплексни 
проекти, за които Община Габрово ще може да получи финансиране от Структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС през следващия програмен период 2014-2020. В тази 
връзка, сериозно внимание ще бъде отделено на изготвянето на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР), който се изпълнява по проект, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“. 

В резултат на проекта ще се постигне на устойчиво развитие на гр. Габрово - център на 
агломерационен ареал, с подобрени качество на живот, екологични условия и 
физическа среда. Посредством изработване на Интегриран план за градско 
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възстановяване и развитие ще се установят механизми за преодоляване и 
предотвратяване на икономически, социални и екологични проблеми в територии, 
чието развитие е ключово за осъществяване на дългосрочната визия за развитието на 
града. 

Проектът е  в процес на изпълнение. През 2012 г. са сключени 3 броя договори с 
изпълнители.  

На 18.04.2012 г. е сключен договор с ДЗЗД "Градска Визия" с предмет „Разработване на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово“.  

Изготвен и одобрен е Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. 
Разработена е Визия за развитието на гр. Габрово с хоризонт 2020 г. и зони за 
въздействие в рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 
гр. Габрово.  

След проведено обществено обсъждане на Визията и зоните, последните са одобрени 
от Общински съвет - Габрово и внесени за одобрение от управляващия орган на 
финансиращата програма на 31.10.2012 г. 
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Зони за въздействие 
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ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
 
ИНТЕГРИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 
 
По проект „Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез 
интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, с 212 516,58 лв. собствен 
принос на Община Габрово, през 2012 г. за изпълнени  
 

комплекс от интегрирани мерки в териториално и функционално обособен участък 
на град Габрово на стойност 3 921 917,60 лв. 

 
Участъкът обхваща ключови обекти от градската среда - широк и идеален център на 
града:  
 

- западен вход на града от посока София,  
- кръстовище на автогара и прилежащи паркоместа,  
- района на музей „Дом на хумора и сатирата”,  
- Спортна зала „Орловец”,  
- крайречна улица „Аврам Гачев”,  
- идеален административен център.  
 

За постигане на териториална и функционална цялост на интервенцията в конкретния 
участък, комплексът от интегрирани мерки включи рехабилитация и възстановяване на 
ключова градската среда в следните основни аспекти:  
 
възстановяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки;  
 
рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони;  
 
изграждане на велосипедни алеи;  
 
рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи;  
 
изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици; 
 
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за 
превенция на риска;  
 
създаване на достъп за хора с увреждания в рамките на проектния участък. 
 
Проектът приключи през 2012 г., като в резултат на инвестицията:  
 

- създадени са подходящи условия за отдих чрез възстановяване и рехабилитация 
на зелени площи и обществени пространства: 
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     17 220 м2 зелени площи;  
      
     12 230 м2 тротоари, пешеходни и велоалеи;  
      
     10 259 м2 реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа,  
      
     108 бр. дървета и 1 615 бр. храсти; 
 
- рехабилитирани са 3 бр. съществуващи и изградени 2 бр. нови детски 

площадки, монтирани са общо 24 бр. нови детски съоръжения, подходящи и за 
деца с увреждания; 

 
- рехабилитирани и реконструирани са улични мрежи, като са изградени 

обществени паркинги в близост до идеалния център – обособени са общо 133 бр. 
паркоместа. 

 
- възобновено е съществуващото и е монтирано допълнително енергоспестяващо 

осветление в обхвата на проекта – 245 бр. енергоспестяващи осветителни тела; 
 
- осъществени са мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на 

престъпността – изградена е охранителна система за наблюдение с 13 нови 
камери.  

 Благоустрояване на района на Спортна зала Орловец 
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Крайречна алея Аврам Гачев  
Погледна тераса 
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Детски площадки 
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През 2012 г. Община Габрово продължи да насочва усилия към подобряване на 
градската среда, осигуряване на по – добра транспортна комуникация и условия за 
отдих, и рекреация. Подготвено бе ново проектно предложение за кандидатстване и 
финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие”. Интегрираният проект 
за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово 
надгражда по естествен начин изпълнените вече интегрирани мерки за подобряване 
на средата. В тази връзка Община Габрово инициира публично обсъждане на 
обектите, които са предложени за включване в проектното предложение. Същите са 
подбрани по няколко критерия, а именно: 

- да са обществено значими и предназначени за широко ползване; 
- да допринесат за съществено подобряване на градската среда, както 

функционално, така и естетически; 
- да надградят като обхват вече реализираните инвестиции през периода 2010-

2012г. 

Включените в инвестиционната програма обекти включват ново кръгово кръстовище 
до Консултативна поликлиника; благоустрояване на зелената площ по ул. Брянска; 
благоустрояване на територията, прилежаща на десния бряг на р. Янтра от Спортна 
зала до Баев мост /включително ул. Дунав, ул. Софроний Врачански и напречни улици, 
както и прилежащи пространства/; благоустрояване на „VІ участък”; цялостно 
обновяване на парк Маркотея. 

Проектът отново предвижда комплекс от интегрирани мерки в териториално и 
функционално обособен участък на град Габрово, който обхваща ключови обекти от 
градската среда. Участъкът представлява транспортно-комуникационната връзка 
между най-гъсто населените квартали на Габрово (където е концентрирано над 60% от 
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населението на града и централната градска част), където са разположени по-голямата 
част от публичните институции, търговските и обслужващи обекти, учебни заведения, 
банки и др. През участъка преминават основна част от извънградските транспортните 
потоци в посока север и запад (за Велико Търново и София).  

За постигане на териториална и функционална цялост на интервенцията в конкретния 
участък, комплексът от интегрирани мерки включва:  

-    благоустрояване на парково пространство;  
-    изграждане на зони за отдих, озеленяване на площи и екстериорно обзавеждане;  
-    изграждане на велосипедни и пешеходни алеи, детска и спортна площадки;  
-  благоустрояване и реконструкция на улични мрежи, и изграждане на обществени 
паркинги; 
-    въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;  
-    създаване на достъпност в рамките на проектния участък;  
-    изграждане на естетически композиции. 

Целта на публичното обсъждане бе обществеността да се запознае и подкрепи 
предложения обхват за инвестиционна инициатива, както и да се обсъдят 
предложените обемно - пространствени решения за два от обектите - парк „Маркотея“ 
и зелена площ по ул. Брянска. Гражданската подкрепа за избор на идея за най-добро 
архитектурно- пространствено решение бе от изключителна важност за подготовката 
на проекта. 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

В рамките на проект: „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в 
община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, с 2 882 847,77 лв. 
собствен принос на Община Габрово, се внедряват 

енергоспестяващи мерки в 14 обекта от общинската образователна инфраструктура 
на стойност 7 882 847,76 лв. 

Тази мащабна инициатива води до намаляване на енергопотреблението на сградите и 
свързаните с това вредни емисии на парникови газове, което ще доведе до 
намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградния фонд, както и 
до опазване на околната среда. Ремонтираните фасади от своя страна придадоха 
качествено нов облик и естетика на средата.  

Проектът е в процес на изпълнение. През 2012 г. приключиха ремонтни дейности и са 
въведени в експлоатация 10 обекта: ОУ „Ран Босилек”, ОУ “Неофит Рилски”, ОУ„Христо 
Ботев”, ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”, ЦДГ „Явор” – стара и нова сгради,  ЦДГ 
„Младост”, ЦДГ „Перуника” – база 1 и ОДЗ „Дъга”.  

Избран е изпълнител и предстои сключване на договор за изпълнение на 
енергоспестяващи мерки в ЦДГ “Първи юни” и ЦДГ „Радост” база 1.    
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ОДЗ   Дъга                                               преди                                                                                 след 

                                                                        

 

 

 

                           

 

 ЦДГ Младост                                        преди                                                                                след 

 

                                                                 

 

 

 

ЦДГ Перуника                                     преди                                                                       след  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОУ Отец Паисий                                  преди                                                                          след  
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ОУ Неофит Рилски – вътрешен ремонт 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОУ Ран Босилек                                    преди                                                                           след 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЦДГ Явор стара сграда                          преди                                                                             след 
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ЦДГ Явор нова сграда                           преди                                                                             след 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОУ Христо Ботев                                  преди                                                                           след 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОУ Иван Вазов                                    преди                                                                          след 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основните видове СМР, свързани с прилагането на мерките за енергийна ефективност 
и тяхното финансово изражение със средства от проекта, са както следва:   
 

- 3 710 кв. м. подменена дограма, на обща стойност 698 468 лв.  в ОУ ”Ран 
Босилек”, ОУ ”Неофит Рилски”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ ”Иван Вазов”, СОУ ”Отец Паисий” 
и ЦДГ ”Явор”- стара и нова бази, ЦДГ „Перуника” – база 1, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ 
„Слънце” – база 1, ОДЗ „Ран Босилек”; 
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- 12 926 кв. м. реновирани фасади, чрез полагане на външна топлоизолация на 

ОУ ”Ран Босилек”, ОУ ”Неофит Рилски”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ ”Иван Вазов”, СОУ ”Отец 
Паисий” и ЦДГ ”Явор” - стара и нова бази, ЦДГ ”Перуника” – база 1, ЦДГ ”Младост”, 
ЦДГ ”Слънце” – база 1, ОДЗ „Ран Босилек” за 473 236 лв; 

 
- 9 772 кв. м. топлоизолирани покриви и тавани, в ОУ ”Ран Босилек”, ОУ 

”Неофит Рилски”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ ”Иван Вазов”, СОУ ”Отец Паисий” и ЦДГ 
”Явор”- стара и нова бази, ЦДГ ”Перуника” – база 1, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ ”Слънце” – 
база 1, ОДЗ „Ран Босилек” за 339 706 лв.;  

 
Стойността на инвестицията за топлоизолация по сградните обвивки възлиза на общо 
1 511 410 лева; 

 
- Извършен е основен ремонт на отоплителните инсталации на: ЦДГ ”Явор” - 

стара и нова бази, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ ”Слънце” – база 1, включващ подмяна на 
отоплителни тела и изграждане на нови тръбни мрежи с автономни клонове, подмяна 
на циркулационни помпи и арматура. Довършени са започнатите през 2011 г. ремонти 
на отопителните инсталации в ОУ ” Ран Босилек”, ОУ ”Неофит Рилски”, ОУ ”Христо 
Ботев”, ОУ ”Иван Вазов”, СОУ ”Отец Паисий”. Вложени са 218 271 лв.; 

 
- Подменени са абонатните станции в СОУ „Отец Паисий”, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ 

”Слънце” – база 1,ЦДГ „Явор”- стара база. Стойността на ремонтните дейности е 124 
487 лв.; 

 
- Подменени са осветителните тела с нискоенергийни (1 952 бр. на обща 

стойност 120 189 лв.) в ОУ ”Ран Босилек”, ОУ ”Неофит Рилски”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ 
”Иван Вазов”, СОУ ”Отец Паисий” и ЦДГ ”Явор”- стара и нова бази, ЦДГ ”Перуника” – 
база 1, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ ”Слънце” – база 1, ОДЗ „Ран Босилек”; 

 
- Продължи използването на възобновяеми енергийни източници. Изградени 

са слънчеви инсталации за топла вода в ЦДГ ”Явор” - стара и нова бази, ЦДГ 
”Перуника” – база 1, ЦДГ ”Младост”, ЦДГ ”Слънце” – база 1, ОДЗ „Ран Босилек”. 
Монтирани са 82 броя слънчеви колектори, с обща площ 185 м2  на стойност 237 310 
лв. 

 
В рамките на проект „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване 
и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ - база 2, гр. Габрово“, на стойност 481 
450,44 лв., от които 72 217,57 лв. собствен принос на Община Габрово, финансиран по  
Програма „Национална схема за зелени инвестиции“ (НДЕФ) е подписан договор за 
финансиране. Подготовена е тръжна документация за избор на изпълнител на 
строителството,  очаква се одобрение на финансиращия орган. Проектът предвижда 
 

изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в сградата на детската градина 

„Перуника“ - база 2 - топлоизолация на външни стени, подове и покрив, подмяна 

дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по отоплителна инсталация, слънчева инсталация  
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В резултат на проекта ще бъдат изпълнени общо 1370 м2 топлоизолация външни стени, 

730 м2 топлоизолации покрив, 225 м2 топлоизолации под, 460 м2 подменена дограма 

с PVC профил, подменени 260 бр. осветителни тела, слънчева инсталация  с 21 панела, 

реконструкция на отоплителна инсталация. 

 
През 2012 г. в изпълнение на Програмата за енергийна ефективност и във връзка с 
произтичащите от Закона за енергийната ефективност задължения за извършване на 
енергийни обследвания на сгради общинска собственост, с разгъната застроена площ 
над 1 000 кв.м., бяха извършени обследвания на 3 нови обекта – НУ ”Васил Левски”, 
Спортна зала ”Орловец”, Дом на културата ”Емануил Манолов”. Изготвени бяха и 
обследвания за енергийна ефективност на водогрейните котли в НУ ”Васил Левски” и 
Дом на културата ”Емануил Манолов”. 
 
Изготвен беше и енергиен одит на уличното осветление в 128 села на общината. 
Стойността на всички енергийни обследвания възлиза на 18 031 лв. 
 
ОКОЛНА СРЕДА – ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА, СЕКТОР ВОДИ, СЕКТОР ОТПАДЪЦИ 
 
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.“ е основният финансов инструмент 

за реализиране на екологичната политика на Община Габрово, който се основава на 

целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС като цяло, а именно:  

- Принос за здравословна околна среда; 

- Подобрено качеството на живот на населението и повишено качеството на 

услугите; 

- Развита екологична инфраструктура, с цел постигане на съответствие с 

европейското и националното законодателство. 

 
Икономическите системи, създадени от хората, към които принадлежи и екологичната 

инфраструктура, са устойчиви единствено, когато са издигнати в ранг политики, 

функционират в дългосрочен хоризонт и гарантират обслужването на бъдещите 

поколения. 

Именно чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура, свързана с 

опазване на околната среда, Община Габрово през 2012 г. започна да създава своята 

добавена стойност в процеса на изпълнение на стратегическата визия на 

националните политики към 2015 г. България да стане динамична, 

конкурентоспособна и достъпна държава - членка на ЕС, с високи качество на живот, 

доходи и социална чувствителност на обществото. 

Подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и 

развитието на екологичната инфраструктура е сред основните стратегически цели на 

Община Габрово през 2012 г. Реализирането на тази цел ще доведе до подобряване 

качеството на живот на населението и оттам до повишаване на възможностите за 

инвестиции в нейната икономика.  
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По – отношение на конкретните изпълнени мерки: 
 
По проект “Дребномащабни  мерки за предотвратяване на наводнения по поречието 
на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013 г.“, с 39 205,81 лв. собствен принос на Община Габрово са   

изградени и ремонтирани подпорни стени на река Янтра на стойност 787 092,18 лв. 

Изградена е подпорна стена с дължина 112,5 м, като продължение на съществуващата 
подпорна стена при моста, в района на музей Дом на Хумора и сатирата, и завършваща 
до рампата за влизане в река Янтра, в района на ул. Аврам Гачев в ЦГЧ по левия по-
нисък бряг на р. Янтра. Обхваща изграждане на стоманобетонова стена, предпазваща 
от заливане от високи води, като същата се явява част от корекцията на река Янтра.  

Реконструирана подпорна стена в района на бл. Простор 

Ремонтирана е укрепващата 
подпорна стена на р. Янтра в 
ЦГЧ в района на блок 
„Простор” – извършени са 
укрепителни дейности в 
участък с дължина 151 м.  
 
Изградена е  стоманобетонова 
подсилваща подпорна стена в 
участък с дължина около 36 м 
и укрепителни мероприятия с 
оглед осигуряване на защита 
на брега и прилежащия терен 

от водното течение. Ремонтирана е укрепващата подпорна стена  на р. Янтра в кв. 
„Любово”  - интервенцията обхваща усилване и укрепване на основите на подпорната 
стена в засегнатия участък, с цел защита от вредното влияние на водното течение и 
предотвратяване процесите на ерозията. Същото е извършено чрез поставяне на 
анкери във виждащата се в реката монолитна скала, както и в разрушените частично 
основи.  

Изградена нова подпорна стена на ул. Аврам Гачев 

 
Като резултат от проекта са 
предотвратени рисковете от 
наводнения, допринасяйки за 
безопасна и устойчива градска 
среда, с високо екологично и 
естетическо качество, като част от 
широкообхватна стратегия за 
екологично възстановяване.  
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В рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, се предвижда изпълнението на  

интегрирана инвестиционна програма по целия цикъл на водата - пречистване и 
разпределение на питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчна 
вода, чрез интегрирани мерки във ВиК инфраструктурата на стойност  123 106 289,12 
лв. 

Основните проектни дейности включват: реконструкция на пречиствателна станция за 
питейни води, рехабилитация и подобряване на 76 км от водоснабдителната мрежа, 
ремонт на 5 помпени станции и изграждане на 1 нова, рехабилитация (21.6 км) и 
разширяване (18.5 км) на канализационната мрежа, реконструкция на пречиствателна 
станция за отпадъчни води.  

Проектът е в процес на изпълнение, като през 2012 г. са сключени всички пет 
строителни договора в рамките на инвестиционната програма на проекта.  
 

 
 
На 4 юни 2012 г. бе подписан 
първият договор –  
за етап 1 от рехабилитацията и 
разширяването на ВиК мрежата на 
стойност 13.8 млн. лв. без ДДС.  
Изпълнител е ДРАГИЕВ И КО ООД, гр. 
Пловдив.  
За етап 1 от мрежата, строителството 
ще приключи до 27.07.2014 г. 
 
 
 
На 13 юли се проведе официална 
церемония – 
стартиране на строителните дейности 
по проекта.   
Министърът на околната среда и 
водите Нона Караджова, министърът 
по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев и 
кметът на града Таня Христова 
участваха в церемонията по първа 
копка.  
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На 27 юли 2012 г. бе подписан 
вторият договор –  за реконструкция 
на пречиствателната станция за 
отпадъчни води на стойност 19.3 
млн. лв. без ДДС.  
 
Изпълнител е ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС 
– БИОГЕСТ – ГАБРОВО.  
 
Строителството на обекта ще 
приключи до 27.01.2015 г.  
 
 

 
 

На 17 август 2012 г. бе подписан 
третият договор – за етап 3 от 
рехабилитацията и разширяването 
на ВиК мрежата на стойност 11.9 
млн. лв. без ДДС.  
 
Изпълнител е ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД, гр. Пловдив.  
 
За етап 3 от мрежата строителството 
ще приключи до 17.08.2014 г.  
 

 
 
 

  
 
На 19 октомври 2012 г. бе подписан 
четвъртият договор –  
за етап 2 от рехабилитацията и 
разширяването на ВиК мрежата на 
стойност 14.6 млн. лв. без ДДС. 
 
Изпълнител е СТАНИЛОВ ЕООД, гр. 
София.  
 
За етап 2 от мрежата строителството 
ще приключи до 11.06.2014 г. 
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На 01 ноември 2012 г. бе подписан 
последният, пети договор – за 
реконструкция на пречиствателната 
станция за питейни води на стойност 
10.3 млн. лв. без ДДС.  
 
Изпълнител е ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТА 
ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящо се от 
испанското акционерно дружество за 
строителство и услуги „Копаса“ и 
софийските „Технострой България“ ООД 
и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.  
 
Строителството на обекта ще приключи 
до 17.10.2014 г. 
 

Акценти през 2012 г.: 
 
Стартиране на всички пет строителни договора в рамките на инвестиционната 
програма на проекта, на обща стойност над 70 млн. лв; 
 
Откриване на строителни дейности по общо 13 строителни площадки на територията 
на града; 

Завършване на първите подобекти - 
изпълнен е изцяло подобект  6 от етап 
1 - Връзки между главните 
водопроводни клонове от левия и 
десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и 
„Горнокрайски“ мост. Община Габрово 
и ВиК ООД Габрово поставиха 
изискване за първостепенно 
изпълнение на този подобект предвид 
неговата важност за обезпечаване на 
водоподаването при евентуални 

аварийни ситуации. В резултат на изпълнените СМР на подобекта, са обезпечени 
връзки, които ще осигурят подаване на вода от единия на другия бряг на реката както 
по време на изпълнение на проекта, така и при бъдещи ремонтни работи; 
 
През 2012 г. са изпълнени изцяло строително-монтажните и възстановителни работи 
по бул. Могильов, ул. Опълченска и ул. П. Славейков;  
 
Подменени са водопроводи и по ул. Калоян, ул. Радион Умников, ул. Орлово гнездо, 
ул. Йоан Предтеча, ул. Гимназиална, ул. Кукуш и част от ул. Македония (от OMV до 
стадиона);  
 
Изпълнен е дъждовен канал по ул. Калоян и битов канал по част от ул. Козлодуй и ул. 
Н. Палаузов; 
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Изпълнена е голяма част от довеждащ колектор за отпадъчни води в Северна 
индустриална зона;  
 
Изпълнена е голяма част от рехабилитацията на дере Бялката и Хаджицонев мост;  
 
Изпълнява се смесен канал по ул. Иван Димов и ул. Градище, който ще присъедини кв. 
Андреево към канализационната мрежа на града;  
 
Започната е подмяна на водопровод по ул. Марин Дринов, ул. Лиляна, ул. Стефана 
Богдан Генчева, ул. Юджийн Скайлър. 
 
Рехабилитацията на ВиК мрежата се съвместява с други важни намерения за 
благоустрояване на Габрово. Предвид това, че състоянието на повечето улични 
настилки е изключително лошо, а по 
част от тях се предвижда 
изграждането на два и повече 
провода, успоредно с направата на 
няколко траншейни изкопа, Община 
Габрово е предвидила допълнителни 
инвестиции за пълно възстановяване 
на улични настилки, бордюри и 
тротоари в тяхната цялост. В тази 
връзка е извършен анализ на 
състоянието на уличната мрежа, 
попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни 
работи на стойност близо 4 млн. лева.  
 
През 2012 г. Община Габрово инвестира целенасочени усилия в посока придаване на 
качествено нова функционалност на информационния портал на Интегрирания 
проект за водния цикъл на град Габрово. На него е поместено специално разработено 
уеб приложение, базирано на географска информационна система (ГИС). Уеб 
приложението е визуализирано върху основа на интерактивна кадастрална карта, 

върху която са нанесени всички трасета, предмет на проекта. С влизането в модула, 
потребителят получава достъп до карта с данни за проектните параметри.  
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Тъй като подмяната на ВиК 
инфраструктурата е разделена на три 
отделни териториални етапа, всеки от 
етапите е представен в отделен слой. По 
този достъпен начин всеки може да 
направи справка за предвидените за 
подмяна трасета на ВиК мрежата по 
квартали, улици, дори на ниво конкретен 
имот. Уеб приложението съдържа и 
информация за улиците от града, които 
подлежат на напълно възстановяване на 
настилките отвъд стандартното 
възстановяване на изкопната траншея. На 
интернет страницата на проекта е налично 
и меню „Актуално за СМР“, където се 
публикува информация относно нарушения 
във водоподаването и временната 
организация на движението. Менюто 
позволява по зададени данни за 
териториален обхват (квартал) и обект 
(улица) да се филтрира информация за 

всички актуални новини от строителството за конкретно селектирания участък от 
обхвата на проекта.  
 
По време на годишния форум на местните власти, организиран от Националното 
сдружение на общините в Република България,  Община Габрово получи приза на 
Министерството на околната среда и водите за най-оригинално представяне на ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”  за интерактивната интернет страница на Интегриран 
проект за водния цикъл на град Габрово, разработена в рамките на цялостната 
комуникационна кампания на Община Габрово за осигуряване на комплекс от мерки за 
публичност, информация и визуализация на изпълнението на проекта.   
 
В резултат на проекта водните загуби в разпределителната мрежа се очаква да намалят 
значително от 73% на 39%, а инфилтрацията в канализационната система ще бъде 
сведена от 85% до 12%.  
 
За генерираните отпадъчни води от райони с близо 12 000 жители, които към момента 
нямат канализация, ще бъде осигурено екологосъобразно пречистване в градската 
пречиствателна станция.  

 
Изпълнението на проекта ще доведе 
до: 
 
оптимизиране на процесите като цяло, 
както и постигане на ефективност в 
работата на съоръженията на ВиК 
системата.  
 
В продължение на няколко години ще 
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се реализира една цялостна екологична политика в сектор води. За този период ще се 
инвестира пряко във високо – ефективни и надеждни съоръжения, оптимизирани 
услуги за абонатите, подобрени жизнени условия, заетост на експлоатационния 
персонал при качествено нова работна среда, възможност за оператора да генерира 
достатъчно собствени средства за бъдещи инвестиции и не на последно място – 
устойчиво управление на ограничения воден ресурс. 
 
Проведени са 3 заседания на сформирана Надзорна комисия по проекта. В състава на 
комисията са включени представители на институции, съгласувателни органи и 
експлоатационни дружества, медии, структури на гражданското общество. Основните 
функции на комисията са свързани с периодичен преглед на постигнатия напредък по 
проекта, отправяне на експертни предложения и предоставяне на становища във 
връзка с оперативното изпълнение, подлагане на разискване пред кмета на Община 
Габрово и Звеното за изпълнение на проекта на актуални въпроси. 
 
В рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013 г.“, се предвиждат  
 

строително-монтажни работи за реконструкция и модернизация на общинско депо 
за ТБО – Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и 
Трявна, както и доставка и монтаж на оборудване на стойност 24.9 млн. лв.   

 

Предвидените дейности в проекта включват: 
 

- реконструкция на клетката за депониране,  
- изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за 

сепариране на отпадъци,  
- изграждане на зелен пояс.  

 
Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на сметищния газ, 
ще бъдат изградени площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, пътища за 
експлоатация и за контрол.  
 
Инвестицията ще обслужва общините Габрово и Трявна, като Община Габрово е 
водеща организация, а Община Трявна е партньор по проекта. В тази връзка е 
създадено „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на 
отпадъците в регион Габрово”. 
 
Проектът е в процес на изпълнение. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е 
подписан на 13.07.2012 г. 
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Церемония по подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ  
 
Сформирано е Звено за изпълнение на проекта.  
 
Стартирани са процедурите за обществени поръчки за избор на изпълнители, като през 
2012 г.: 
 

- избран е изпълнител на строително-монтажни дейности със стойност на 

офертата - 15 970 745, 58 лв. без ДДС; 

- избран е изпълнител на одит на проекта на стойност 29 200,00  лв. без ДДС; 

- открита е процедурата за строителен надзор и е започнала оценката на 

постъпилите оферти; 

- избран е изпълнител на авторски надзор със стойност на офертата - 80 916,66  

лв. без ДДС; 

- стартирала е подготовката на процедурата за доставка и монтаж на 

оборудване; 

- открита и прекратена е процедурата за изпълнение на мерки за информация и 

публичност; стартирала е подготовката на нова процедура. 
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Като резултат от проекта ще се създадат устойчиви и ефективни системи за управление 
на отпадъците на регионален принцип; изграждане на ефективен регионален модел за 
управление на отпадъците в регион Габрово, осигуряващ екологосъобразното 
обезвреждане на количеството ТБО, генерирани в региона, и съответно до 
подобряване управлението на отпадъците в общините Габрово и Трявна в съответствие 
с йерархията за управление на отпадъците за всички жители.  
 

Съществуващо депо за ТБО 
 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЪТИЩА 
 

УЛИЧНА МРЕЖА 

Уличната мрежа на територията на общината е 470 км, от които 189 км в града и 281 км 
в селата. Изграждането, ремонта и текущата поддръжка на уличната мрежа се 
финансират от Община Габрово. 

Значителна част от уличните и тротоарните настилки в града все още не отговарят на 
желанията на гражданите и на стандартите за безопасност и качество, все още има и не 
изградени улици. Някои улици в кварталите са без износващ пласт и без тротоарни 
настилки. Всяка година общината работи на различни приоритетни обекти, с оглед 
натовареност, възможност за обслужване на сметосъбираща и снегопочистваща 
техника, общински транспорт, население и др. В голяма част от кварталите на града 
липсва канализация или е силно компрометирана. Нерешено е отводняването в много 
от високите части. Нужни са много финансови средства, които надхвърлят годишните 
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бюджетни възможности. Поради предстоящото реализиране на Интегриран проект за 
водния цикъл на гр. Габрово и предвидената в него подмяна на ВиК мрежата, на 
голяма част от улиците на града, не е оправдано извършването на основни ремонти и 
рехабилитация на включените в проекта участъци. В същото време, всекидневната 
нужда от сигурност и грижа за гражданите определя необходимост от предприемане 
на макар и временни мерки за подобряване на условията. 

Улиците в селата също са много компрометирани, някои от тях без износващ пласт, има 
и не изградени такива. Приоритетно се работи по най-лошите участъци, като се 
насипват и изкърпват съществуващите настилки.  

Изпълненият текущ ремонт на улици в града през 2012 г. възлиза на обща стойност 267 
000 лв., в т. ч. 27 000 лв. за поддържане на улици, съвпадащи с РПМ.  

Ремонтът обхваща различни участъци в града, на база предварителен анализ и 
степенуване на нуждите – основно преасфалтиране и изкърпване. Положени са 1 333 
тона асфалтова смес, като са асфалтирани и преасфалтирани общо 3 948 кв.м от 
уличната мрежа (по-големи участъци са при мост „Освобождение“ в района на „ДХС“, 
кръстовище ул. Н. Войновски и ул. Ал. Константинов и ул. Бодрост, улици в 
кварталите „Водици“ и „Шенини“. Изкърпени са 6 466 кв.м. улици в ЦГЧ – ул. Ю. 
Венелин, ул. Ст. Караджа, бул. Априлов, ул. Чардафон, ул. Н. Войновски, ул. Чумерна, 
ул. Младост и Лазурна). 

С помощта на специализирана машина „ТУРБО”- 5000, бяха изкърпени общо 1 410 кв. 
м. участъци от бул. „Вапцаров“, ул. Мазалат“, кв. „Недевци“, ул. Н. Рилски“, ул. 
„Студентска“, ул. „Македония“, кв. „Чехлевци“. 

Новоизградени и ремонтирани са тротоарни настилки и плочници - 741 кв. м - основно 
в района на „Национална Априловска гимназия“, ул. „Лазурна“ /в района на магазин 
„ЛИДЛ“/ ул. „Ст. Караджа“, ул. „Скобелевска“ и ул. „Радецка“. 

Положени са 208 м пътни ивици и бордюри, за направа на трошенокаменна основа са 
вложени общо 211 м3 трошен камък.  

Повдигнати и укрепени са 9 ревизионни и дъждоприемни шахти, предимно по 
главните улици  на града. 

 Текущ ремонт на улици в селата – на стойност 125 630 лв. 

 Текущ ремонт общински пътища – на стойност 20 000 лв., като са изкърпени 
общо 1 082 кв. м пътни настилки 

Извършени са ремонти на пътища от Общинска пътна мрежа в направленията; Габрово  
– кв. Недевци /изграждане дренаж на кръстовището на ул. „Мазалат“ и ул. „Брегът“/; 
изкърпени са общинските пътища за кв. „Илевци“, с. Стефаново, с. Торбалъжите, с. 
Драганчета.  

 
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 
 
Общинската пътна мрежа /ОПМ/ е 289 км. Изграждането, ремонта и поддръжката й се 
извършват от Община Габрово със средства на републиканския бюджет (като целева 
субсидия). В последните няколко години поетапно беше подобрено състоянието на 
общинската пътна мрежа. През 2012 г. продължи поетапното подобряване на 
общинската пътна мрежа, на база анализ на състоянието и обслужваното население. 
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Основните видове дейности бяха: изсичане на растителност, почистване и ремонт на 
водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на банкети, 
подсилване на пътната основа и уширяване на пътното платно, изкърпване и цялостно 
преасфалтиране на настилки.  
 
Ремонт на общинска пътна мрежа с целева субсидия - на обща стойност 559 400 лв. 

Извършени са ремонти на участъци от 12 общински пътища:  

        1. Ремонт общински път GAB 3009 / II-44, Драгановци - Габрово / Поповци – 
Гергини – Гарван – Николчевци – 60 000 лв.      
        2. Ремонт общински път GAB 3034 / III-5002, Донино – Велковци / Мичковци – 
Узуните – Междене – 60 000 лв.   
        3.  Ремонт общински път GAB 3083 / III-5006, Габрово - Узана / м. Осеникова 
поляна / - 80 000 лв.                      
        4. Ремонт общински път GAB 3021 / III-4404, Габрово – Трънито / Мечковица – 
Моровеците – 50 000 лв.     
        5. Ремонт общински път GAB 3076 / GAB 3021, Габрово, кв. Мечковица / Пъртевци 
– Геновци – 20 000 лв. 
        6. Ремонт общински път GAB 3020 / GAB 2015, Чавеи – Пецовци / Мрахори – 
Гледаци GAB 2015 - 60 000 лв. 
        7. Ремонт общински път GAB 3045 / GAB 3038, Габрово, кв. Илевци - Генчовци / - 
Тодоровци – 40 000 лв. 
        8. Ремонт общински път GAB 3010 / III - 4402,  Горна Росица - Гъбене / -  Камещица 
- / III - 4404 / - 40 000 лв. 
        9. Ремонт общински път GAB 3066 / GAB 2001, Банковци – Козирог / - Парчовци – 
40 000 лв.   
        10. Ремонт общински път GAB 3044 / III-5006, Габрово –Стомонеците / Малуша – 
Баевци – 39 400 лв. 
        11. Ремонт общински път GAB 3057 / III - 5524, Донино - Боженци / Цвятковци – 
30 000 лв. 
        12. Ремонт общински път GAB 3069 / GAB 3009, Поповци – Николчевци / - Рачевци 
– 40 000 лв. 
 
По общинската пътна мрежа са изпълнени общо 33 559 кв. м aсфалтови настилки; 
почистени са 3 497 м канавки, оформени са 17 956 кв. м банкети, изсечени са 17 241 
кв. м храсти (За сравнение през 2011 г. са изпълнени общо 29 929 кв. м aсфалтови 
настилки; почистени са 2 996 м канавки, оформени са 15 996 м банкети.) Изграден е 
изцяло нов водосток на пътя между с. Пъртевци и с. Геновци, укрепено беше и мостово 
съоръжение на пътя за с. Гергини в местността „Фазанарията“. 
          
ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  

Знаци, маркировка, предпазни съоръжения, поддържане на светофари, часовници 

и фонтан 

          През 2012 г. за извършването на дейностите по безопасност на движението са 
изразходвани 121 763.91 лв., разпределени както следва: 

  Текущо поддържане на светофари, часовници и фонтан - 27 600 лв. 

 Текущо поддържане на съществуваща вертикална пътна сигнализция  
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и предпазни съоръжения  - 28 764 лв. 

  Положена хоризонтална пътна маркировка - 26 891 лв.: 

- надлъжна маркировка /прекъснати и не прекъснати линии/ : 
         с перли -  2 964.3 м2 

- напречна маркировка /пеш. пътеки, стоп линии, площи забранени за 
движение/: 

         с перли – 704.81 м2 
         без перли – 1139.16 м2 

         студен пластик - 56 м2 
 
Допълнителни дейности по безопасност на движението - 9 744.86 лв.:                                                                                          

      -  Закупени, доставени и монтирани 93 нови пътни знаци, 13 табели и стрелки за 
начало и посока към населени места, и 3 бр. огледала; 

      - доставка и монтаж покрай пътното платно на 50 бр. /100 м./ предпазни пана за                                                                                          
обезопасяване на пешеходците; 

      - монтирана пред сградата на Община Габрово на велостойка; 
         - възстановяване осветяването на пешеходни пътеки;   
         - обезопасени части от уличното платно с еластични огради /мантинели/ около 30 
м;   
         - отремонтирани 2 бр. спиркозаслони в селата.                          
 
По улиците на Габрово, на места с натоварено движение, за повишаване сигурността на 
пешеходците през летния сезон бяха поддържани 170 метра ограничители на скорост. 
Въведено беше еднопосочно движение по някои улици в централна градска част, с цел 
подобряване движението и намаляване риска от пътно транспортни произшествия. В 
различни кметства и кметски наместничества, според съответната нужда, беше 
доставена и монтирана вертикална пътна сигнализация /направляващи стрелки, табели 
и знаци/ – Балани, Кметовци, Зелено дърво, Армените и други.    
 
На конфликтни пешеходни пътеки с цел предотвратяване на ПТП с пешеходци, беше 
осигурено допълнително осветяване. На места при това осветяване не се постигна 
нужния ефект. Тази дейност е планирана да продължи като разширение на обхвата и 
системна поддръжка през 2013 г. Не можаха да се удовлетворят исканията за нов 
светофар на кръстовището на ул. „Р.Каролев” и „Априловска” (до козирката), 
пешеходна пътека с бутон за пешеходци на пресечката до стадион „Хр. Ботев”, 
осигуряващи по-безопасно преминаване най-вече на децата. 
За 2013 г. предстои да се въвеждат редица мерки по влязлата в сила нова наредба за 
условията за изграждане или монтиране в/у платното за движение на изкуствени 
неравности и други средства за регулиране на скоростта на движение. 
 
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

По - големите изпълнени ремонти, свързани с уличното осветление през 2012 г., са 
както следва: 

- участък, свързващ ул. ”Транспортна” с ул. ”М. Петров” (респективно Гарата с кв. Голо 
бърдо), пешеходен мост след пазара на Шивара, свързващ ул. „Капитан дядо Никола” с 
бул. „Хемус”, (пещеходен подход и връзка към първа поликлиника), пътека към ОУ 
”Ран Босилек” връзка между ул. ”Ал. Димов” и ул. ”Орлово гнездо”, пътека кв. 
Трендафил, свързваща ул. ”Тота Венкова” и ул. ”Никола Рязков”, ул. ”Козещица”.  
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Изпълнени са инвестиции за осветяване на междублокови пространства на ул. 
”Острец”, ул. ”Ангел Кънчев”, и ул. ”Смърч”. По тези улици са монтирани нови стълбове 
и осветителни тела с нискоенергийни лампи. 
 
- Изградено е ново улично осветление на една улица в с. Златевци, улица и мост в с. 
Новаковци. В с. Поповци са подменени всички осветителни тела с по-икономични – от 
250W и 125W - живачни с натриеви лампи високо налягане от 50 W. 
 
- Изградено е ново осветление на три детски площадки на бул. ”Никола Вапцаров” – кв. 
Хаджицонев мост, ул. ”Райко Даскалов” – кв. Палаузово, ул. „Ал. Константинов” – кв. 
Борово - Велчевци. 
 
- Взети са мерки за осветяване на най-възловите и натоварени пешеходни пътеки: пред 
сградата на Съдебната палата, пред Община Габрово, моста до Драматичен театър 
„Рачо Стоянов”, пред църквата Успение на Пресвета Богородица, зад ДКЦ – база 1, след 
ВиК - Габрово, кръстовище ул. „Китка” и бул. „Столетов” до ОУ „Хр.Ботев”, бул. 
„Могильов” до ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и до музей Дом на Хумора и сатирата. 
 
Разходваните средства за тези ремонти са 50 000 лв.  
 
За доставка на материали за поддръжка на уличното осветление на територията на 
Община Габрово са изразходвани около 62 000 лв. 

Извършено бе рязане на клони от дърветата около стълбовете и осветителните тела по 
улиците – ул. ”Н. Войновски”, кв. Трънето, бул. ”Априлов”, бул. ”Трети март”, ул. 
”Бакойска”, ул. ”Алеко Константинов”, бул. ”Вапцаров”. Направени бяха просеки по 
въздушната мрежа ниско напрежение /НН/ и около осветителните тела по 
необходимост в населените места – с. Саботковци, с. Черневци, с. Трапезковци, с. 
Кметовци, с. Стомонеци, с. Баевци, с. Зелено дърво и др.  
 

През 2012 г. бе подготвен и одобрен за финансиране от Международен фонд 
„Козлодуй“ (100 % безвъзмездна финансова помощ) проект „Модернизиране на 
уличното осветление в община Габрово“, който 

обхваща системата на уличното осветление във всички села на територията на 
община Габрово – общо 128 на стойност 1 096 986,97 лв. 

От тях улично осветление не е изградено само в селата Бойчета и Руйчовци, които не са 
част от настоящия проект. Общият брой на съществуващите осветителни тела в 
споменатите населени места е 3 651 бр. Всички осветителни тела са с газоразрядни 
лампи. 

Въвеждането на система за дистанционно управление чрез GPRS ще създаде 
възможност за прецизно регулиране на времето на светене и избягване на преразход 
на електрическа енергия. Освен това ще се създаде възможност за изнасяне на 
компонентите в отделни табла, които ще бъдат собственост на Общината, а не на ЕРП, 
както е до момента. 
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Проектът включва мярката за енергийна ефективност: подмяна на съществуващите 
осветителни тела с НЛВН 100W и с ЖЛ с високоефектвни осветителни тела със 
светодиодни (LED) светлинни източници и въвеждане на система за дистанционно 
GPRS управление на уличното осветление. Предлага се подмяната на всичките 
осветителни тела с живачни лампи и на тези с НЛВН 100W със светодиодни 
осветителни тела с по-ниски мощности, осигуряващи нормативните параметри на 
осветеност.  
 
Предложението включва замяна на съществуващите осветителни тела по следния 
начин: 
 
Съществуващи осветителни тела            Брой           Нови осветителни тела     Брой 
НЛВН  100 W                                                1190                 
НЛВН  50 W                                                    909              НЛВН  50 W                           909 
ЖЛ      250 W                                                  613              LED     60 W                            84 
ЖЛ      125 W                                                  888              LED     35 W                            2607 
КЛЛ     20 W                                                     51               КЛЛ    20 W                            51  
 
Най-основните предимства на уличните осветителни тела със LED светлинен източник 
спрямо съществуващите в териториалния обхват на проекта са постигането на 
съпоставими светлотехнически параметри срещу по-ниска инсталирана електрическа 
мощност и по-дълъг технически живот на светлоизточниците и осветителните тела. 
 
Общото потребление на електрическа енергия на уличното осветление след 
реализиране на мярката за енергийна ефективност, при 100 % светене на лампите и 
при оптимизиране на продължителността на светене е оценено на 635 244 kWh/год. 
След изпълнение на мярката се очаква да се реализира икономия на енергия от 1 543 
561 kWh/год. или икономия на 242223лв./год. на разходите за електрическа енергия.  
 
Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия от изпълнението на мярката се 
очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация 
и поддръжка с 8255  лв./год. Тези икономии се дължат на отпадането на 
необходимостта от подмяна на лампи и значително по-рядкото подменяне на 
осветителни тела, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Общата годишна 
икономия от реализиране на проекта възлиза на 250 479 лв./год. 

Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се 

подобри осветеността на улиците, не само в града, но и в селата, като по този начин се 

подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят 

на произшествията и престъпленията по улиците. По този начин ще се създаде 

устойчива местна политика чрез енергийна ефективност.  

Мерките по проекта ще бъдат реализирани през 2013 г.  
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ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЖИЧНАТА РАДИОФИКАЦИОННА МРЕЖА И 
РАДИОТРАНСЛАЦИОННИТЕ ЦЕНТРАЛИ 

За изпълнението на тази услуга са назначени двама души към Община Габрово. В 
обхвата на длъжността им влиза поддръжка, ремонт и профилактика на жична 
радиофикационна мрежа /РФМ/ и радиотранслационни централи на територията на 
общината – 318 км въздушна двупроводна и четирипроводна мрежа, 105 км подземна 
кабелна мрежа и 14 радиотранслационни централи. Използваните средства за 
закупуване на материали за поддръжка на РФМ и ремонт на усилвателни стъпала са в 
размер на 4 500 лв. 

 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УЧЕРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА 
ПРЕМИНАВАНИЯ 

За 2012 г. са съгласувани 113 бр. инвестиционни проекти. 

За учредяване право на преминаване на мрежи от техническата инфраструктура през 
общински имоти са  изготвени 20 броя заповеди. Събраните такси са в размер на 6 553 
лв. 

 
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ОСНОВНИ РЕМОНТИ   
 
През 2012 г. бяха реализирани следните ремонтни дейности: 
 
Ремонт ЦДГ „Мечо Пух” (подмяна изцяло на ЕЛ инсталации, пожаро - известителна 
инсталация, цялостен ремонт предверие кухненски блок) - 70 000 лв.   
 
Oсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на обсерваторията, 
съвместно финансиране с Агенция за хора с увреждания (изграждане на рампа, 
асансьорно съоръжение и преустройство санитарен възел за хора с увреждания) - 
38 000 лв. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Изградена рампа и асансьорно съоръжение 
 
Авариен ремонт на отоплителна инсталация в детска ясла „Първи юни” (подмяна 
аварирала ОВ инсталация в занимални деца ) - 15 600 лв. 
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Обновяване административна сграда Община Габрово по проект „Красива България” - 
233 960 лв. (ремонт покрив западно крило – демонтажни работи покривна ламарина и 
монтаж на нови покривни пенополиуретанови панели в/у метална конструкция, 
изграждане на помещение за копирни дейности на II етаж чрез вътрешни AL преградни 
стени, ремонт част от помещения I-ви етаж западно крило, обновяване на ЕЛ 
инсталацията на сградата – захранващи линии и ел. табла, осветителна инсталация и 
тела, евакуационно осветление, частично пожароизвестителна инсталация (в стаите за 
архиви), частично бояджийски работи.)      
 
Ремонт детска ясла „Първи юни”  - преходен за 2013 (включва ремонт кухненски блок, 
ОВ инсталации в административен корпус, подмяна дограма на останалите  
прозорци и др.) - 120 000 лв. 
 
Ремонт път III-5006 Габрово – Узана – Реконструкция бул. „3-ти март”, съвместно 
финансиране с АПИ, преходен за 2013 г. /СМР за Общината за 2012 г. / - 120 000 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изграждане на пътна връзка ул. "Скобелевска" - ул. "Съзаклятие", гр. Габрово, 
преходен от 2011 г. и преходен за 2013 г. - 388 300 лв. 
 
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ /ППР/ 
 
Подготвени бяха задания за проектиране и възлагане по съответната процедура на 11 
бр. проекта на обща стойност 345 хил. лв. 

 
Техн. проект за „Обновяване административна сграда Община” за проект Красива 
България - 17 600 лв. 
 
Техн. проект за „Oсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на 
НАОП” - 2 600 лв. (за финансиране към АХУ) 
 
Техн. проект за разширение ЦДГ „Слънце” - 32 000 лв. (за финансиране по проект 
„ПОСОКИ” от Световната банка) 
 
Teхн. проект за преустройство партерен етаж на обществена сграда за нуждите на 
Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства” - 4 000 лв. (за 
финансиране по проект „ПОСОСКИ” от Международната банка) 
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Техн. проект за Саниране спортно хале по Акробатика, лека атлетика и бокс в АСК 
„Хр. Ботев” - 12 500 лв. (за финансиране към НДЕФ) 
 
Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на „ Път ІІІ-4404 Габрово-
Дебел дял от км 0+068 до км 5+831, представляващ участък от следните улици – ул. 
„Чардафон”, ул. „Н.Войновски”, ул. „Момини скали” и ул. „Гачевци” в гр. Габрово и на 
територията на Община Габрово” - 12 600 лв.  
 
Завършени до края на 2012 г. са проектите за кандидатстване по схемата на ОПРР 
„Зелена и достъпна градска среда” - 2013 г., а именно: 
 

- Работен проект за „Реконструкция ул. „Дунав” - 22 000 лв.  

- Работен проект за „Реконструкция ул.”Софроний Врачански” - 10 000 лв. 

- Работен проект за „Благоустрояване  VI-ти участък” - 24 000 лв. 

- Конкурс за идеен проект и работен проект за Благоустрояване парк 
Маркотея и зелена площ ул. „Брянска” - 79 000 лв. 

- Актуализация на технически проект до фаза работен проект 
”Реконструкция кръстовище Консултативна поликлиника” - 3 000 лв.  

 
СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЧИСТОТА (В Т.Ч. ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ), ДЕПО, 
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

Дейността основно се извършва от фирма “Благоустрояване” ЕООД Габрово – на база 
договор за обществена поръчка с период на действие: 2009 – 2013 г. До края на 2009г. 
услугата се  извършваше в гр. Габрово и 52 села (Шарани, Малини, Черневци, Кметовци, 
Трапесковци, Боженци, Камещица, Музга, Гъбене, Михайловци, Смиловци, Райновци, 
Киевци, Думници, Гайтани, Рязковци, Поповци, Стоевци, Спанци, Враниловци, Армени, 
Петровци, Лоза, Златевци, Янковци, Милковци, Чавеи, Гледаци, Гиргини, Гарвани, 
Пейовци, Николчевци, Рачевци, Драгиевци, Новаковци, Гръблевци, Солари, Иванили, 
Козирог, Влайчевци, Здравковец, Ветрово, Седянковци, Трънето, Ясени, Източник, 
Стефаново, Жълтеш, Борики, Банковци, Драгановци и Яворец).  

От началото на 2010 г. нейният териториален обхват е увеличен с още 23 бр. села 
(Балани, Богданчовци, Фърговци, Генчовци, Стойковци, Борското, Читаковци, Донино, 
Балиновци, Копчелиите, Орловци, Дебел дял, Зелено дърво, Стомонеци, Лесичарка, 
Карали, Кметчета, Костенковци, Раховци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Междене), а 
през 2011 г.  допълнително е включено за обслужване и с. Чарково. Така общият брой 
на обслужваните габровски села стана 76 бр., а общият процент на обслужваното 
население е около 99%. Остава около 1% необслужвано население в Община Габрово, 
което попада в много малки урбанизирани територии със затихващи функции от типа на 
села с по 5-10 къщи, които вече са обезлюдени или в тях има останали по 5-6 постоянни 
жители. До някои от тези малки населени места няма асфалтови пътища или 
проходимост при зимни условия и практически става невъзможно предоставянето на 
услугата от икономическа и технологична гледна точка.   

През 2012 г. събирането на битови отпадъци се извършва в различни видове съдове, 
съобразени както с релефните и климатични особености на територията на община 
Габрово, така и със състоянието на пътната инфраструктура вътре в населените места и 
между самите тях, със степента и гъстотата на застрояване, в т.ч. с броят на 
домакинствата, заведенията и учрежденията и потенциалното количество отпадъци, 
генерирани от тях. 
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В таблицата е посочен постепенно изменящият се брой и вид на използваните съдове 
през 2008 г., 2009 г., 2010 г.,2011г. и 2012 г.  в града и селата: 

 

№ населено 
място 

вместимост на 
съдовете 

броя 

2008 г. 

броя 

2009 г. 

броя 

2010 г. 

броя 

2011 г. 

броя 

2012 г. 

1 гр. Габрово контейнери с обем 
4,0 куб.м. 

120 
бр. 

120 
бр. 

25 бр. 25 бр. 25 бр. 

  контейнери с обем 
1,1 куб.м. 

480 
бр. 

480 
бр. 

492 
бр. 

492 
бр. 

492 бр. 

  контейнери с обем 
0,8 куб.м. 

175 
бр. 

175 
бр. 

- - - 

  каче 110 литра 2564 
бр. 

2564 
бр. 

2604 
бр. 

504 
бр. 

504 бр. 

  каче 140 литра 1915 
бр. 

1915 
бр. 

1996 
бр. 

4096 
бр. 

4096 
бр. 

2 Габровски 
села 

контейнери с обем 
0,8 куб.м. 

285 
бр. 

285 
бр. 

424 
бр. 

- - 

  контейнери с обем 
1,1 куб.м. 

156 
бр. 

156 
бр. 

175 
бр. 

435 
бр. 

435 бр. 

  каче 140 литра 705 
бр. 

705 
бр. 

705 
бр. 

880 
бр. 

880 бр. 

 
През 2012 г. честотата на обслужване на различните видове съдове за битови 
отпадъци е била следната: 

 
а) за гр. Габрово: 
- контейнери с обем 4 м3 – средно четири пъти седмично (при сигнал за напълване 

от понеделник до петък);  
-  контейнери с обем 1.1 м³ – ежедневно; 
- качета с обем 110 лит. и пластмасови кофи с обем 140 лит. – един път седмично 

по предварително утвърден график от Възложителя. 
 
б) за селата от община Габрово - минималната честота на обслужване на съдовете 

с обем: 1,1 м3 и 140 лит. -  е три пъти месечно, в периода месеците май - октомври 
включително и два пъти месечно през останалите месеци от годината по предварително 
утвърдени графици с Възложителя. Изключение правят само селата: Черневци, 
Кметовци, Трапесковци и Боженци, където честотата на обслужване е 6 пъти месечно 
целогодишно и с.Чарково, при което честотата на обслужване е 4 пъти месечно 
целогодишно.   

 
Разходите за дейността за 2012 г. до месец декември включитело са: 

● за  сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от град Габрово – 1 085 455 
лв.; 
● за  сметосъбиране и сметоизвозване от Габровските села -  166 258 лв.; 
● за поддръжка на депо и за обработка на отпадъците, постъпващи в него – 162 518 лв.; 
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● за поддържане чистотата на терените за обществено ползване – 597 145 лв; 
● за зимно поддържане на основни пътни артерии на територията на град Габрово - 881 
584 лв. 
● целево закупени нови контейнери за сметосъбиране – 64 860 лв.  
 
Изпълнението на дейността се контролира от Общински инспекторат. 
 
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

През 2012 г. в изпълнение на задълженията на Община Габрово, описани в Заповед № 
211/28.04.2011г. и писмо с изх. № П-143/20.08.2012г на Директора на РИОСВ - Велико 
Търново  е разработен проект: „Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки 
един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10  /финни 
прахови частици – 10 микрона/ в атмосферния въздух на територията на гр. Габрово 
и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на 
моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 
2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно 
установените норми приети в страната”, който е одобрен с Решение 
№192/13.09.2012г. на Общински съвет гр. Габрово.  

Проектът разглежда разпределението на емисиите от точковите източници и 
замърсяването в приземния слой на атмосферата от различните сектори. След 
извършвне на дисперсионното моделиране и анализ на резултатите от него се 
установи, че концентрациите на ФПЧ10 не превишават пределно допустимите 
концентрации. Към анализите бяха включени и мерки за намаляване на замърсяване с 
ФПЧ10 или задържането на концентрациите до нивото, на което са към момента. 
Дисперсионното моделиране, анализите и мерките заложени в проекта, бяха включени 
към Програмата за опазване на околната среда на територията на община Габрово. 

 
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА ТБО 

През 2012 г. на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни, е изготвен първи ГОДИШЕН  ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 
(ГДОС) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2011г., за които е предоставено КР №157-
Н1/2011 г. за изграждане и експлоатация на: „Регионално депо за неопасни отпадъци 
предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък”. 
 

Във връзка с изпълнение на Условие 13Б.7.1. и Условие 13Б.7.2. от Комплексно 
разрешително (КР) №157-Н1/2011г., издадено на Община Габрово за изграждане и 
експлоатация на: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за 
общините: Габрово и Трявна”, включващо: „Първи участък” (изпълняващ дейност, 
съгласно т.5.4. от Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда), през 201 
2г. е определно точното разположение на Пункт №11, предназначен за бъдещ 
мониторинг на почвите на територията на регионалната площадка по показателите: 
арсен, хром, кадмий, цинк, желязо, мед, олово и никел (съгл. таблица №13Б.7. от КР 
№157-Н1/2011г.), който графически е представен на картна основа в мащаб 1:2000 
(върху чертеж озаглавен: „План за собствен мониторинг”). На 29.11.2012 г. беше 
извършено еднократно пробонабиране на почвени проби от горепосочения пункт от 
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Регионална Лаборатория – В. Търново, като предстои извършване на анализ на 
пробите. 

През 2012 г. са разработени 47 бр. инструкции и 16 
бр. оперативни документа, съгласно изискванията на 
Условията в КР за изграждане на система по 
управление на околна среда (СУОС). Предстои 
тяхното утвърждаване. Беше направена и първа 
проверка, на основание чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда от експерти от РИОСВ – В. Търново, 
и съставен Констативен протокол № КР*157-65-02 за 
изпълнение условията в КР, предписания няма. 
 

Сепарираща инсталация 

През 2012г. беше актуализирана Програмата за 
управление на дейностите по отпадъците, съгласно 
Условие 11.1.2., което гласи, че в срок до 6 месеца от 
влизане в сила на Комплексното разрешително 
притежателят му трябва да актуализира 
горецитираната Програма. Тя е одобрена с писмо с 
изх. №2188 /03.07.2012г. на Директора на РИОСВ – В. 
Търново. 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО 
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО 

През 2012 г., на база сключен  Договор № 305-БС-
05/01.07.2005г. и Анекс №2 към него от 28.06.2010 г. 
- между Община Габрово и Организацията по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки 
“ЕКОБУЛПАК”АД – София са събрани общо 863.780 
тона отпадъци от опаковки от съдовете за разделно 

събиране, разположени в града, от които след сепариране и компактиране са 
предадени за рециклирани извън територията на общината общо 104.589 тона 
отпадъци от опаковки (които по видове имат следното изражение: 21.325 тона - 
хартиени опаковки; 33.184 тона - пластмасови опаковки и 50.080 тона - стъклени 
опаковки).  
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Разделно събиране на батерии и акумулатори 

За разделно събиране на 
масово разпространени 
отпадъци от опаковки на 
територията на града са 
определени 316 точки за 
разполагане на цветни 
контейнери - 100 бр. зелени 
контейнери тип ”иглу” - 1.4 м³  
предназначени за отпадъците 
от стъкло и 316 бр. жълти 
контейнери (тип “бобър”–1.1 
м³) за отпадъците от хартия, 
пластмаса и метал. 
Обслужването на жълтите 
съдове става чрез 
специализирани автомобили 
на “Благоустрояване”ЕООД, а 
зелените контейнери (тип 
“иглу”) се обслужват от фирма 
“Заубер Махер”, като двете 
фирми са подизпълнители на 
база сключени Договори с 
“Екобулпак” АД за дейност по 
разделно събиране и 
транспортиране на отпадъци 
от опаковки  на територията на 
община Габрово.  

 
С въведената през 2010 г. система за разделно събиране на портативни и автомобилни 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани от крайните 
потребители, се отдели потока от НУБА от битовите отпадъци. На територията на 
община Габрово са разположени 70 бр. специализирани оранжеви съдове, от които за 
отчетната година са събрани общо 524 кг. излезли от употреба портативни батерии и 
предадени за рециклиране на „Екобатери” АД. Обслужването на съдовете се извършва 
по предварително определен и оповестен график, с честота два пъти годишно, през 
месеците юни и ноември. 
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Обществена кампания по разделно събиране на отпадъци 

През 2012 г. на база сключен Договор между Община Габрово и Организацията по 
оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) „ЕЛТЕХРЕСУРС”АД - София е събрано и е предадено за рециклиране на 
Организацията общо 9 820 кг. излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, като 1 582,5 кг. от него са излезли от употреба луминисцентни и други, 
съдържащи живак, лампи. 
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ 

През 2012 г. за дейността: “Текущо поддържане на озеленени площи за широко 
обществено ползване в гр. Габрово” са изразходвани общо: от месеците февруари до 
декември – 228 454,76 лв. от бюджета на Община Габрово (в сравнение с 2011 г., когато 
за дейността са изразходвани общо: 196 400 лв.), при въведено за първи път през 
2010г. и продължило през 2011г. и 2012г. диференцирано месечно заплащане на 
услугата според вида, обема и степента на сезонна натовареност през топлите и 
студени месеци от годината и при променен обем на услугата, и увеличаване от 44 бр. 
(през 2011 г.) на 46 бр. през 2012г. на детските площадки, включени на комунална 
поддръжка (косене, метене, тесане и почистване от отпадъци и т.н.). 

Дейността е извършена от три фирми /за първи път през 2012г./, на база подписано с 
тях Рамково споразумение и сключени индивидуални Договори през 2012г., със 
следния обхват и предмет на дейност:   
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Градинка пред зала Възраждане 

- с “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” ЕООД – 
Габрово за изпълнение на 
Обособена  позиция №1 “Текущо 
поддържане на озеленени площи 
за широко обществено ползване с 
прилежащите им алеи и детски 
площадки на територията на град 
Габрово през 2012 г., включващо 
площите между ул.”Райчо Каролев” 
и ул. ”Д-р Н.Василиади” в ЦГЧ”, в 
резултат на което са поддържани: 
39 дка озеленени площи - II 
категория (интензивно 
поддържане), 13,7 дка озеленени 
площи III категория (със средно 

поддържане), 3 дка озеленени площи IV категория (частично поддържане), 285 кв.м. 
цветни фигури с рози, 369,7 кв.м. цветни фигури в т.ч. 213 бр. вази и кашпи, и 60 бр. – 
висящи цветни кошници и 10 бр. детски площадки; 

- с “ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА” ООД – гр. Трявна за изпълнение на Обособена  позиция   №2 
„Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с 
прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2012 г., 
включващо площите разположени на юг от ул. „Райчо Каролев” и Горнокрайски мост”, 
в резултат на което са поддържани: 13,7 дка озеленени площи - II категория 
(интензивно поддържане), 3,3 дка озеленени площи - III категория (със средно 
поддържане), 3,8 дка озеленени площи IV категория (частично поддържане), 11 кв.м. 
цветни фигури в т.ч. 20 бр. кашпи, 9 бр. детски площадки; 

- с “ПАРКОВЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНE” ООД - Габрово за изпълнение на Обособена  позиция 
№3 “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с 
прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2012 г., 
включващо площите разположени на север от ул. ”Д-р Н.Василиади”, мост 

„Освобождение” и СОУ „Райчо 
Каролев”, в резултат на което са 
поддържани: 27,5 дка озеленени 
площи - II категория (интензивно 
поддържане), 23,2 дка озеленени 
площи - III категория (средно 
поддържане), 36,7 дка озеленени 
площи IV категория (частично 
поддържане), 44 кв. м цветни 
фигури с рози, 52 кв.м цветни 
фигури  в т.ч. 32 бр. кашпи, 12 кв.м 
цветна фигура с храсти и 26 бр. 
детски площадки 

Цветна килимна фигура на ул. 
Брянска 
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Оформени са две нови цветни килимни фигури – Герб на Община Габрово, намиращ 
се на озеленен скат на ул.”Брянска” /с цветна площ 24,5 кв.м/, и Котка /символ на 
столицата на хумора/, намираща се озеленен скат на детска площадка на 
бул.”Могильов” /с цветна площ  20,5 кв.м/. Разсадите за зацветяване бяха 
предоставени безвъзмездно от фирмите, поддържащи съответните позиции. 

През 2012 г. е извършена еднократно дератизация на канални шахти и брегова ивица 
и е извършена трикратна дезакаризация на открити тревни площи и дворове на детски 
заведения, в резултат на което са изразходвани от Общинския бюджет: 5 063,40 лв. (с 
вкл. ДДС). 

През отчетният период на база сключен Договор с ЕТ “Руси Шиков” за обществена 
поръчка (със срок на действие: от 02.05.2012г. до 31.10.2012г.) са извършвани 
дейности по поддръжка и ремонт на общо 46 бр. детски площадки на територията на 
град Габрово (т.е. с  1 бр. повече в сравнение с детските площадки поддържани през 
2011 г.), в резултат на което са изразходвани от Общинския бюджет: 8 874 лв. (с вкл. 
ДДС) – при това само за изпълнението на неотложни ремонтни дейности по детските 
съоръжения (без комунална дейност), с цел поддръжка на тяхната пригодност и 
безопасност.  
 
През 2012 г. в рамките на обявен от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ и МОСВ конкурс на тема: „Обичам природата – 
и аз участвам”, представляващ част от Националната кампания: „За чиста околна 
среда”, Община Габрово спечели и реализира, на обща стойност от 7 277,06  лв.  (с 
вкл. ДДС) проект: „Изграждане на зона за отдих в междублоков терен, намиращ се 
между ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Георги Кирков” и пл. „Белорусия” в град 
Габрово”. 
 
През 2012 г. за изпълнение на обществена поръчка „Изграждане на четири детски 
площадки на територията на град Габрово”, в съответствие с „Наредба 1 от 12 януари 
2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра” от общинския бюджет са изразходени 77 763,26 лв. /с вкл. ДДС/. 
Местоположението на новите детски площадки е следното: междублоков терен на ул. 
”Райко Даскалов”, кв. Бичкиня; бул. ”Никола Вапцаров”, кв. Хаджицонев мост; ул. ”Осми 
март” №24, кв. Тлъчници; ул. ”Алеко Константинов”, кв. Борово- Велчевци. 
 

ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

През 2012г. за четвърти пореден път Габрово се включи в инициативата: „Часът на 
Земята” на международната природозащитна организация WWF, която в България се 
проведе под мотото „Аз правя, ти действаш“. В нея взеха участие над 70 града, които 
заедно на 31 март 2012 г., от 20:30 до 21:30 часа изключиха осветлението на редица 
емблематични сгради и ведомства. Прочути със своята пестеливост и стремеж за 
първенство над останалите, Габровци се включиха в инициативата, като изключиха 
декоративното осветление на 4 емблематични сгради не за един час, а за близо 40, 
така на 30 март - петък от 19 часа вечерта до понеделник 2 април 2012 г. бяха спрени 
светлините на:   

- Библиотека „Априлов-Палаузов”;  
- Дома на културата „Емануил Манолов”; 
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- Сградата на Община Габрово; 
- Часовниковата кула на площад „Първи май 1876”.  

                    

От 17 до 29 април Община Габрово организира кампания за общоградско пролетно 
почистване под мотото: „Пука ли ти за боклука”, в рамките на която се реализираха 
следните инициативи: 

- Началото на общоградското пролетно почистване поставиха училищата, детските 
градини и ясли. Те почистваха през периода 17 до 21 април, като бяха предоставени 
общо 700 броя чували за 35 училища, детски градини и ясли. Най-изявени в кампанията 
бяха ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „д-р Никола Василиади“ и ОУ „Иван Вазов“, които 
освен с почистване от битови отпадъци се включиха и със засаждане на фиданки и 
получиха награди за най-добри постижения в опазването на околната среда.  

- На 21.04.2012 г. Общинска администрация, разделена на няколко екипа, почисти 13  
терена от битови отпадъци. 

 

      

Част от терените, които бяха почистени от екипите на общинска 
администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Зацветяване на фигурите Котка и Герб на Община Габрово 

- През периода 21.04.2012 – 29.04.2012 още много институции, НПО, фирми и граждани 
се включиха в почистването: Технически университет – Габрово, Студентски столове и 
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общежития, ОД на МВР – Габрово, Областна дирекция земеделие, Регионална здравна 
инспекция, Дирекция социално подпомагане, Държавна инспекция по труда, 
„Български пощи“ ЕАД – Габрово, Гражданско сдружение „ДНЕС“, Териториално 
статистическо бюро, Държавен Архив - Габрово, „ВиК“ ООД, Районно управление 
социално осигуряване, Дирекция Национален парк “Централен Балкан“, „Мерки и 
измервателни уреди“ и Бюро по труда – Габрово. 

- По време на кампанията бяха събрани 184 м3 битови отпадъци и с помощта на три 
местни фирми бяха извозени до депо. 

На 12 май 2012 Община Габрово се включи към провеждането на кампанията „Да 
изчистим България за един ден“. 

Общинска администрация заедно с още 16 институции, НПО и фирми се включи в 
кампанията „Да изчистим България за един ден“. Почистени бяха множество терени в 
района на града и с помощта на 4 фирми отпадъците бяха транспортирани до 
общинското депо. Фирма „Росстрой“ се включи в кампанията със специализирана 
техника като почисти три нерегламентирани локални замърсявания, намиращи се 
покрай пътя  Чехлевци - Поповци - Рязковци. При провеждането на кампанията бяха 
събрани и транспортирани общо 130 м3 отпадъци.  

На 20 април 2012 г. за втора поредна година, по инициатива на Община Габрово, в 
града се проведе ЕКОБАЗАР по случай Световния Ден на Земята -  22 април. 

            - По време на екобазара се проведоха 
различни екоинициативи, свързани с 
природосъобразния начин на живот и 
различни идеи за хармонично 
съжителстване с околната среда. 

- На щандовете на екобазара, 
гражданите и гостите на града имаха 
възможност да намерят различни 
биопродукти – екологично чисти храни, 
билки, мед, козметика, и дори перилни 
препарати  

- Беше предоставена възможност всеки, който има желание да предаде 
излезлите си от употреба батерии на фирма „Ecobattery” на техния щанд. 
Популяризира се и безплатния телефонен номер на фирмата, на който всеки един 
гражданин или фирма може да направи заявка към мобилните екипи на фирмата за 
предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

- За първи път на екобазара присъстваше и аюрведа терапевтът Чандраканти 
Даси, която даваше консултации по здравословен начин на живот. 
 

- На щанда, посетителите на екобазара имаха възможност да получат 
информация за съвременните методи за профилактика, оздравяване и подмладяване 
на организма и друга полезна информация. 

 
От 13 до 15 юли 2012 г. в местността Узана се проведе второто издание на „Узана 
Поляна фест”, организирана от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен 
фонд в партньорство с Община Габрово, Министерство на околната среда и водите, 
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Обществен дарителски фонд – Габрово, ФРГИ /Фондация „Работилница за граждански 
инициативи”/ и Фондация „Америка за България“. На събитието се представиха 40 
проекта, съфинансирани от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен 
фонд. Допълнително бяха привлечени още 20 еко-организации, които презентираха 
своите дейности, участваха в дискусии за опазване на околната среда или проведоха 
арт-ателиета. Посетителите имаха възможност да видят Рециклиращ център за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, да се запознаят с живи представители на 
редките български породи калоферска дългокосместа коза и каракачанска овца, успяха 
да видят демонстрация на производство на битова гореща вода от слънчева светлина, 
строителство с естествени материали и много други дейности. Също така, беше 
предоставена възможност да се дегустират и закупят различни екологично чисти храни, 
билки и мед. 

Узана поляна фест 2012 
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БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО 
РЕДА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП) 

Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, 
озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни 
пространства и подходи към отделни имоти на територията на община Габрово на 
терени - общинска собственост, с активно участието на местната общност - граждани и 
граждански сдружения, с цел подобряване на средата за обитаване, както и в опазване 
на изграденото с тяхно участие.  
 
През 2012 г. кампанията се проведе под мотото: „Да превърнем сивото в зелено”. 
 
Съобразно финансовите възможности на Община Габрово и след разглеждане и 
прецизиране на постъпилите през 2012 г. общо 33 бр. предложения от граждани  
/граждански сдружения/ за участие по реда на Публично-частно партньорство – ПЧП, 
бяха одобрени 20 предложения на обща стойност  – 27 885 лв., като Община Габрово 
предостави материалите на стойност 20 790 лв., а гражданите участваха с доброволен 
труд на стойност 7 094 лв. /не по-малко от 25% от общата стойност съгласно условието на 
програмата за ПЧП/. За 19 бр. от одобрените 20 предложения за благоустройствени 
мероприятия по реда на публично-частни партньорства се подписаха споразумения за 
финансиране между Община Габрово и гражданите,  като впоследствие се реализираха 
17 обекта на обща стойност 21 912 лв. Нереализираните благоустройствени 
мероприятия са в резултат на отказ на гражданите. 
 
В резултат на кампанията „Да превърнем сивото в зелено” бяха извършени ремонти и 
изграждане на тротоарни настилки, изграждане на подходи и бетонови настилки, 
оформяне на цветни градинки, включително засаждане на дървета и декоративни 
храсти, както и ремонт на баскетболно игрище. Община Габрово осигури всички 
материали  на стойност 16 434 лв. за изпълнение на обектите , а гражданите участваха с 
доброволен труд, на стойност 5 478 лв. /25 % от стойността на обектите/. 
 
Част от изпълнените обекти по програмата за благоустройствени мероприятия по реда 
на публично-частни партньорства са: 

 
Обект: „Изграждане бетонова площадка с подход за колички, оформяне цветна 
алея”-  бул."Априлов" 43, вх.А 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 95 Отчет на кмета 
2012 

 

На бул. „Васил Априлов” № 43 пред вх. „А” с усилията на местната общност е оформен 
кът за отдих, като терена е почистен, подравнен, изградена е бетонова площадка с 
подход за колички и са засадени декоративни храсти. Община Габрово е предоставила 
строителни материали, декоративна растителност и 2 бр. пейки на стойност 1 822 лв. 
 
Обект: „Разваляне на стара тротоарна настилка и направа на нова, включително 
подмяна на бордюри и оформянена цветна градинка" -  ул."Васил Левски" №10, вх. А и 
вх. Б 
 

                           
        
 
 
 
 
 
              
 
 

 
Извършена е цялостна подмяна на тротоарната настилка на страничните подходи и пред 
фасадата към ул. „Васил Левски”, като Община Габрово е предоставила всички 
необходими материали: тротоарни плочки, бордюри, пясък, чакъл и цимент, на обща 
стойност 2 668 лв. Зелената площ е почистена, оформена е цветна градинка и е  засадена 
декоративна растителност.  

 
Обект: "Ремонт на баскетболно игрище" - междублоковото пространство на бул. 
„Хемус” и бул. „Столетов” 
 

             
        
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Благодарение на кампанията на Община Габрово „Да превърнем сивото в зелено”, за 
ремонта на баскетболното игрище в междублоковото пространство на бул. „Хемус” бяха 
осигурени материали на обща стойност 1 437 лв., в това число: бои за металната 
конструкция на оградата, за баскетболните установки и за хоризонталната маркировка; 
бяха предоставени нова оградна мрежа, нови баскетболни табла и липсващи метални 
профили от ограждането. 
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Обект: „Ремонт на тротоарна настилка, ограждане на липи, поставяне на кашпи" - 
ул."Любен Каравелов" №25 и №27 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Силно увредената и деформирана тротоарна настилка е демонтирана и терена е 
подравнен и почистен от високите повърхностни корени, а тротоарните плочи са 
пренаредени. Около липите са изградени декоративни ограждения от бетонови тухли за 
оформяне на цветни вази със здравец, оформени са места за отдих. От Община Габрово 
са осигурени следните материали: бетонови тухли, пясък, цимент, дъски за пейките и 6 
бр. бетонови вази на обща стойност 519 лв. Предоставени са и употребявани тротоарни 
плочки.  

 
Обект: "Направа на армирана бетонова настилка и оформяне на два броя цветни 
градинки" - ул. "Младост" № 11 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пред входа на жилищния блок и по продължение на фасадата е направено нова 
бетонова настилка и са оформени две цветни градини. Около блока е извършено 
частично изкърпаване на съществуващата бетонова настилка. Община Габрово е 
предоставила всички необходими материали: арматурни мрежи, бетон, градински 
бордюри, бетонови тухли, декоративни храсти - на обща стойност 1 352 лв. 
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Обект: „Почистване, засипване с почва и подравняване на терена, засаждане на 
дървета и декоративни храсти, направа алея от плочки и поставяне на 2 бр. пейки" -  
ул."Видима" № 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Теренът около жилищния блок на ул."Видима" № 3 е основно почистен, пропадналите 
участъци са насипани и подравнени, около блока са засадени декоративни 
вечнозелени и цъфтящи храсти, направени са алеи към оформения кът за отдих и към 
съществуващия в близост паркинг, около който са засети 6 бр. брезички. В празното 
пространство са засети още 3 вида млади дръвчета. Община Габрово е предоставила 
на местната общност всичкия посадъчен материал, градински плочки и 2 бр. пейки на 
обща стойност 1 282 лв. 

 
Обект: „Направа на тротоарна настилка и бетонов подход при наличие на 
монтирани нови бордюри” – 3 бр. ПЧП на  бул."Столетов"  
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С доброволен труд на граждани на бул.”Столетов” на № 192, 194 и 259 са изпълнени 
нови тротоарни настилки и подходи пред имотите, като Община Габрово е 
предоставила за трите благоустройствени мероприятия материали на обща стойност 
4 482 лв. 
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Обект: "Направа на армирана бетонова настилка и оформяне на терена" -  ул. 
"Венец" №20 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Силно увредената и пропаднала бетонова настилка пред входа на блока е подновена с 
нова. От Община Габрово са осигурени арматурни мрежи и бетон - на обща стойност 
995 лв. 
 
Също така по тази програма са извършени ремонти на подходи и тротоарни настилки 
на ул. „Свищовска” № 59, вх. А; ул."Радост" № 7; ул."Радост" № 10; оформени са цветни 
градинки в междублоковите пространства на ул."Н. Рилски" № 27 ул."Свищовска" 
№107 и 109; извършен е ремонт на метален парапет към ул.  „Нов живот". 
 
Ползите от участие в програмата е прилагане на устойчив модел на публично-частно 
партньорство между Общината и граждани /граждански сдружения/ при извършването 
на дейности по благоустрояването, с формиране на механизми за ефективно 
управление и стопанисване на откритите пространства, които са със статут на общинска 
собственост, насърчаване и ангажиране на гражданското участие в процесите на 
изграждане и опазване на общинската собственост, и облагородяване на 
пространствата пред жилищните блокове, превръщането им в уютно и привлекателно 
място за живеене. 
 
ГАЗИФИКАЦИЯ  
 

След близо 20 години, 
дългоочакваната от габровци 
газификация стана факт.  
 
Благодарение на активните 
действия на държава,  местна 
власт и фирмата лицензиант – 
„Ситигаз България” ЕАД, 
Габрово се присъединява към 
националната газопреносна 
система.  

Разрешението за строеж бе 
издадено през месец август 
2012 г. и през месец 
септември строителството на 
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първия етап на газификацията започна, за да можем да разполагаме с 40 км изграден 
газопровод, от които 30 км магистрален и 10 км в града. Инвестицията за 
газификацията на община Габрово до момента възлиза на близо 10, 5 милиона лева. 

След газифицирането на индустриалния и комуналния сектор в община Габрово, и 
заместването на досега използваните горива с природен газ, очакваните икономии за 
потребителите на синьото гориво ще бъдат общо за около 1 милион и 300 хил. лева., 
сочат прогнози на „Ситигаз България” ЕАД. От екологична гледна точка, газификацията 
ще спести на околната среда средно годишно 11 200 тона въглероден двуокис, 1 700 
тона серен двуокис, 20 тона азотни окиси и 2,3 тона сажди. 

На 13.11.2012 г. са изпратени в СИТИАЗ БЪЛГАРИЯ” АД  „Заявления за присъединяване 
към газоразпределителната мрежа на гр. Габрово” на общинските обекти, възможни 
да бъдат присъединени към изграждащия се първи етап на газификацията - 
административната сграда на Община Габрово, детските градини ”Мики Маус”, 
„Радост” база 1 и 2, „Мечо Пух”, детската ясла „Зора”, Основно училище „Св.Св.Кирил и 
Методий” и Начално училище „Васил Левски”.  
 
Съществуващите котелни в някои от обектите се налага да бъдат приведени в 
съответствие с изискванията за противо-пожарна безопасност, което налага изместване 
или изграждане на нови помещения. Реално изграждане на газо-снабдителни 
инсталации на този етап беше възможно да започне само в три от посочените обекти – 
административната сграда на Общината, ЦДГ”Мики Маус” и ЦДГ”МЕчо Пух”.  
 
След решение на Общински съвет и избор на изпълнител, на 21.12.2012 г. е подписан 
Договор за извършване на пълен инженеринг с  фирма „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕАД – София, за газоснабдяване на котелните на административната сграда на 
Община Габрово, ЦДГ „Мики Маус” и ЦДГ „Мечо Пух”. Той включва инвестиционно 
проектиране, строително-монтажни работи и свързаните с тях доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация. Общата стойност на възложените дейности е 71520 лв. с 
вкл. ДДС.  
 
В ЦДГ”Мики Маус” и ЦДГ „Мечо Пух”се предвижда да бъдат изградени: газова линия 
за захранване на съществуващите комбинирани газо-нафтови горелки с мощност 325 
KW, комплект с отсекателно табло; площадков газопровод; система за сигурност, 
включваща аварийно осветление, аварийна вентилация, предупредителна система за 
загазяване и табло за управление, вкл. всички пусково-наладъчни работи и режимно-
технологични настройки на горивния процес и системите за сигурност, необходими за 
въвеждане на обектите в експлоатация и предаване на контролните органи. 
 
Стойността е 13 920 лв. с вкл. ДДС за ЦДГ „Мики Маус” и 14760 лв. с вкл. ДДС за ЦДГ 
”Мечо Пух” .  
 
За административната сграда на Общината сумата е 42840 лв. с вкл.ДДС, като в нея 
наред с посочените видове работи, е включена и доставка и монтаж на комбинирана 
горелка на нафта и газ за съществуващия котел с мощност 1163 KW. 
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Строителните разрешения за трите обекта са подписани на 28.12.2012 г. и с влизането 
им в сила на 14.01.2013 г. реализацията на планираните дейности е преходна за 
изпълнение през 2013 г. 
 
РАЗВИТИЕ НА КМЕТСТВАТА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА КЪМ ОБЩИНА ГАБРОВО 

 
През 2012 г. са усвоени 189 238 лв. за текущ ремонт на улична мрежа и 
благоустройствени мероприятия в населените места към община Габрово, като от тази 
сума 128 420 лв. са изразходвани за текущ ремонт на улици в селата и 60 818 лв. за 
благоустройствени дейности. От усвоените средства за ремонт на улици (128 420 лв.) са 
положени 910 тона асфалтова смес, като са изкърпени и асфалтирани 9371 м2 улици в 
селата, насипани са 238 м3 несортиран трошен камък,  като по съществени 
мероприятия са извършени в следните кметства и кметски наместничества:  
- кметско наместничество с. Донино – 12 638 лв., включващи изкърпване на 

улици в селата Иванковци – 170 м2, с. Орловци – 71 м2, Донино-Миневци – 675 м2, 

почистени водостоци и канавки 94 м3, преснети банкети 527 м. 

- кметско наместничество с. Кметовци – 12 119 лв., включва насипване с 
несортиран трошен камък (НТК)  63 м3, изкърпване на улици с плътна асфалтова смес 
общо 535 м2: в с. Харачери – 396 м2 и в с. Кметовци – 138 м2, с. Трапезковци – 
насипване слаби участъци с НТК, отводнителни решетки: с. Боженци и с. Кметовци. 
- кметско наместничество с. Лесичарка – 11 498лв., включва изкърпване на улици 
с плътна асфалтова смес  в с. Корали, с. Костенковци и с. Лесичарка – общо 1199 м2. 
- кметство с. Яворец – 10 718лв.,включва изкърпване на улици с плътна асфалтова 
смес 822 м2 , насипване с НТК - 26 м3. 
- кметство с. Драгановци – 8 551лв., включва цялостно асфалтиране на улици в 
селото с плътна асфалтова смес  – 784 м2. 
- кметско наместничество с. Гъбене – 6 741лв., включва асфалтиране на улици в 
селото и паркинг (кръстовище с/у леярната) с плътна асфалтова смес  - 566 м2. 
- кметско наместничество с. Зелено дърво – 5 480лв., включва изкърпване на 
главна улица с плътна асфалтова смес  в с. Зелено дърво (за параклиса) – 449 м2. 
- кметство с. Поповци – 5 096лв., включва асфалтиране на улици с плътна 
асфалтова смес  в с. Поповци  и с. Прахали – 306 м2. 
Сумата от  60 818 лв., изразходена за благоустрояване на населените места към община 
Габрово, е основно за изсичане на растителност, почистване и ремонт на 
водоотвеждащи съоражения, оформяне на канавки, като по съществени са следните: 
-  кметство Поповци – усвоени са 14 788 лв. за изграждане на склад до 

административна сграда на  кметство Поповци – 60 м2, изграждане на склад за дърва – 

12 м2, изграждане на бетонна площадка за гробищен навес – 45 м2 в с. Поповци, 

почистване на две водосборни шахти в с. Поповци, почистване на общински терен и 

монтаж на метална врата, машинно почистване на път с.Янковци – Чавеи – Мрахори – 

Дивеци – Гледаци – Пецовци – Прахали  - 28 км. 

- кметско наместничество Жълтеш – усвоени 6 581 лв. за отводняване на центъра 

на с. Източник и около чешмата/изкоп и полагане на тръби 300 мм. – 60м./, направа на 

подхода /подравняване с багер/ към Първовските гробища – 150 м., машинно 

окосяване на път  с. Жълтеш – с. Ясени – с. Източник – с. Стефаново и в селата 

Торбалъжите и с. Драганчетата 12 км., почистване на терен до автобусното обръщало в 
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с.Жълтеш и зелени площи – 7 дка., монтаж на 2 бр. пейки, ремонт на автобусна спирка 

в с.Ясени. 

-         кметско наместничество Трънито – усвоени са средства общо в размер 4 772 лв. 
за облагородяване на пространството около паметната плоча на загиналите през 
войните през 1912 – 1918 г. /озеленяване, поставяне на пейки, изградени тротоарни 
настилки/, ремонт на покрива на административна сграда на км.нам. Трънито и 
общинска сграда /пощенски клон/, монтиране на нова врата на гробищен парк с. 
Трънито, почистване на път с. Трънито – с. Бойновци и пътя до с. Врабците. 
-     кметско наместничество с. Армени – подпомагане извършването на основен 
ремонт на клуба в с.Армените. 
 
За нуждите на местното население от селата Шипчените и Бялково и поради липсата 
на хранителен магазин в района беше доставена и монтирана метална модулна 
конструкция на стойност 10 500 лв., с което се обезпечава защитено от 
метеорологичните условия място за хората за получаване на хранителни продукти. 
 
Осигурени са 13 бр. мултифункционални устройства, 4 бр. компютри и 7 бр. монитори 
за следните кметски наместничества /Армени, Балани, Борики, Дебел дял, Думници, 
Здравковец, Зелено дърво, Музга, Кметовци, Кози рог, Мичковци, Новаковци и 
Стоевци/. Закупената техника ще подпомогне и подобри тяхната административна 
работа и ще обезпечи  предстоящото свързване /2013 г. – 2014 г./ на всички кметствата 
и кметски наместничества с НБД „Население“ при Главна дирекция „ГРАО“. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Община Габрово разглежда образованието като основен инструмент за 
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 2012 г. 
предучилищното и училищното образование в община Габрово следва изградените 
традиции и достойнства, като са полагани системни усилия за тяхното съхранение и 
развитие.  
 
Чрез различни форми на оптимизирано взаимодействие и сътрудничество е разгръщан 
личния потенциал на подрастващите, както и е насърчавано формирането на интерес 
към самоусъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и подготовка за 
реализация на базата на националните традиции и общочовешките хуманитарни 
ценности.  

Изпълнени са комплекс от мерки за предоставяне на качествено и достъпно 
образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските норми, 
определени чрез различни нормативни документи, доклади и препоръки на ЕС в 
областта на образованието.   

 
МРЕЖА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗВЕНА 
 
Общинската училищна мрежа обхваща десет училища: едно начално, шест основни, 
две средни общообразователни, една профилирана гимназия. На територията на 
общината функционира едно обслужващо звено – Астрономическа обсерватория с 
планетариум.   
 
В училищната мрежа са създадени условия за обхват на всички деца и ученици в 
задължителна училищна възраст, като се следи и тяхното движение.  
 
През 2012 г. от училище са отпаднали шест ученици, предимно от ромски произход, от 
семейства, които постоянно сменят местоживеенето си.  
 
Училището запазва и развива таланта на всяко дете, така че то да живее пълноценно, 
да придобива нови знания и умения, и да израства като самостоятелна, мислеща 
личност.  

 
Брой  учениците в общинските  училищата 
 
През 2011/2012 г. в общинските училища са обхванати 3 848 ученици, а през 2012/2013 
г. с 42 по-малко. В последните две години не се наблюдава драстично намаляване в 
броя учениците.   
 
Разпределението на учениците по видове и степени е както следва: 
 - начален етап – 1 790 ученици разпределени в 83 паралелки, като 
първокласниците са 430 в 20 паралелки, толкова колкото и предходните две години; 
 - прогимназиален етап – 1 410 ученици разпределени в 60 паралелки; 
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- в паралелките общообразователна подготовка учениците са 154, което е с 23 
ученика по-малко от предходната година;  

- в профилирано обучение в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” се обучават 447 ученици. 
 
И през тази година в Община Габрово са утвърдени четири средищни училища: ОУ 
„Христо Ботев”, ОУ „Цанко Дюстабанов’, СОУ „Райчо Каролев” и СОУ „Отец Паисий”. 
Всички ученици от населените места на общината, в които няма училища, са обхванати 
и се обучават, както в средищните училища, така и в приемащите. През учебната 
2012/2013 г. маломерните паралелки, с пълняемост под нормативния минимум, са 6 – 
с две по-малко от предходната година. 
 
Мрежа от детски заведения 
 
През учебната 2012/13 г. на територията на общината функционират 10 детски 
заведения със 17 бази. Обхванати са 1 835 деца /с 67 повече в сравнение с 2011/2012 
г./, разпределени в 78 групи. През 2012 г. в ЦДГ „Радост“ е разкрита нова група. През 
последните две години се работи по обхват на деца на 5 и 6 години, подлежащи на 
задължително обучение, вследствие на което се наблюдава увеличаването им в 
детските заведения. През учебната 2012/13 г. броят им е 898 – с 57 повече от 
предходната година.  
 
Самостоятелна и индивидуална форма на обучение и деца и ученици със специални 
образователни потребности /СОП/ 

 
В общинските училища в самостоятелна форма се обучават 61 ученици, а на 7 ученици 
е осигурено индивидуално обучение в домашни условия. В осем училища и осем 
детски заведения интегрирано се обучават 49 ученици и 29 деца със СОП. 
 
В рамките на проект „Повече заедно – подпомагане обучението на деца и ученици 
със специални образователни потребности в община Габрово”, на стойност 370 525,76 
лв. -  100 % безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма «Развитие на 
човешките ресурси», се подпомага  
 

обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община 
Габрово 

 
Проектът е в процес на изпълнение.  

 
В периода на месеците март - юли 2012 г. 
от специалисти от ДИПКУ /Департамент за 
информация и повишаване 
квалификацията на учителите/, Тракийски 
университет, Стара Загора, се проведоха 80 
часови обучителни модули със следните 
групи специалисти: специални педагози и 
ресурсни учители, педагози от детски 
градини, педагози от училища, психолози, 
логопеди, рехабилитатори.  
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Дейностите през 2012 г. обхващат:  
 

105 обучени специалисти за работа с деца със 
специални образователни потребности; 
Създадена „Лаборатория за родители” - 
изготвени и попълнени 42 въпросници за 
родители на деца със СОП; проведени 2 фокус-
групи с 18 родители на деца със СОП;  изготвен 
Анализ на потребностите на родителите на деца 
със СОП; Лабораторията функционира 2 пъти 
месечно, като се провеждат групови и 
индивидуални срещи с психолог и логопед; 
Сключени 6 броя договори с изпълнители след 
провеждане на обществени поръчки; Назначени 
- 38 специалисти за работа с деца със СОП – 
специалисти с педагогически функции в детските 
градини и училища, ресурсни учители, логопеди, 
психолози, рехабилитатори, театрали. 
Оборудвани - 15 ресурсни кабинети вкл. 
доставка на оборудване и на дидактически и 

методически материали; Създадена специализирана библиотека; Оборудвана зала за 
психомоторика на територията на ПУ „Н. Палаузов“, град Габрово; Изработени са 
визуализиращи материали по проекта;  
 
През 2012 г. бе разработен проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа 
до образование в община Габрово“ - 100 % безвъзмездна финансова помощ от 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» (в процес на подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ), с който ще се постигне  
 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, равнопоставено 
включване в образователната система и осигуряване на предпоставки за бъдеща 
успешна социална реализация.   

 
Логопедични кабинети 
Ранната диагностика, терапия и корекция на комуникативните нарушения на децата и 
учениците се осъществява в три логопедични кабинети, разпределени на териториален 
принцип: ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Цанко Дюстабанов” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 
Поради големия брой на нуждаещите се от логопедична грижа, през месец октомври е 
разкрит нов кабинет в ЦДГ „Явор”. В тези кабинети са обхванати над 160 ученици и 
деца от подготвителните групи на детските заведения. 
 
Хранене 
В учебните заведения са създадени условия за осъществяване храненето на учениците. 
Във всички училища има бюфети за закуски, в четири училища са обособени 
разливочни, а в пет функционират училищни столове и се приготвя храна на място. 
Всички обекти за хранене са регистрирани в Областната агенция по безопасност на 
храните и подлежат на периодичен контрол по изпълнение на нормативната база, 
свързана с безопасно и здравословна хранене на децата и учениците. 
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На децата от подготвителните групи и учениците І - ІV клас се предоставя подкрепяща 
закуска. За учебната година 2012/2013 г. са обхванати 870 деца и 1 786 ученици, на 
които се предоставя закуска ежедневно по сключени договори и определени менюта 
от ръководствата на детските и учебни заведения. Стойността на индивидуалната 
закуска варира от 0,39 лв. до 0,50 лв. 
 
В последните две години се увеличава броят на учениците, ползващи обедно столово 
хранене в условията на училището. Това стана възможно с прилагането на  ПМС № 186 
от 07.09.2010 г. за осигуряване целодневна организация на учебния ден за учениците 
от І, ІІ и ІІІ клас в общинските училища и включването на четири общински средищни 
училища в Проект „Подобряване качеството на образование на учениците от 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. 
От началото на учебната 2012/2013 г. се предоставя обедно хранене на 1 327 ученици с 
поевтиняване на индивидуалния обеден порцион от 0,50 лв. до цялостно заплащане на 
същия на стойност 1,50 лв. Обедно хранене се предлага и на други ученици, 
независимо, че не попадат в обхвата на имащите право на поевтиняване по посочените 
програми. Увеличи се броят на учениците, ползващи училищния стол в ПМГ „Акад. Ив. 
Гюзелев”, като ежедневно в него обядват около 200 ученици. 
 
В изпълнение на договорите за наем, на 253 ученици от семейства с нисък социален 
статус се предоставят безплатни закуски, а на 89 – безплатни обяди. 

 
Транспорт на деца и ученици 
 
На 155 ученици и 14 деца от подготвителните групи от населени места, в които няма 
училища или детска градина, е осигурен безплатен транспорт и целодневна 
организация на учебния ден.   

 
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни 
 
Основната дейност на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви 
на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е разглеждането проявите на 
малолетните и непълнолетните. Целта на възпитателните дела е изясняване на 
факторите за извършване на противообществените прояви и престъпленията, опазване 
личността на извършителите от последващи такива, преодоляване на деформации и 
дефицити в нравственото развитие на детето и прилагането на най-подходящата 
възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. 
 
През 2012 г. в МКБППМН са образувани и гледани 76 възпитателни дела срещу 106  
извършители на различни деяния. Впечатление прави, че 60% от извършителите са от 
етнически малцинства. 
 
През годината МКБППМН работи с 15 обществени възпитатели. Децата, с които 
работят тези специалисти – педагози и психолози, с много малки изключения, са 
преустановили извършването на противообществени прояви и престъпления. 
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В учебните заведения на територията на общината работят Училищни комисии за 
превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те 
планират дейността си за учебна година и я отчитат на срочните педагогически съвети и 
пред МКБППМН. Води се отчет за учениците, извършили противообществени прояви 
или престъпления. Провежда се индивидуална работа с тях и с родителите им. 
Провеждат се тренингови форми на обучение за решаване на конфликти и 
преодоляване на агресията сред учениците. Част от децата с проблеми в поведението 
се насочват от учебните заведения към МКБППМН или към Центъра за обществена 
подкрепа при Общината. МКБППМН работи в пряко взаимодействие с всички 
институции, имащи отношение към работата с деца. 
 
Делегирани бюджети 

 
В общинските училища и детските градини се прилага системата на делегираните 
бюджети. Разпределението на бюджетните средства между общинските училища и 
детските градини се осъществява по разработени и утвърдени формули и приложения 
към тях. Учебните и детски заведения (с изключение на ЦДГ „Перуника”) приключиха 
финансовата година без просрочени задължения и с преходни остатъци.  
 
През 2012 година поддръжката на материално-техническата база на училищата и 
детските градини се финансираше чрез: 
 

1. Предвидени средства за капиталови разходи в бюджет 2012 г. на Община 
Габрово. 

2. Бюджетите на училищата и детските градини. 
3. Финансиране по програми и проекти. 

 
През отчетния период бяха извършени значителни подобрения в сградния фонд и 
материално-техническата база на учебните и детските заведения. Община Габрово 
използва възможностите на проектното финансиране за осигуряване на допълнителни 
средства за модернизиране базата на учебните и детските заведения, за подпомагане 
образователния процес на децата и учениците. 
 
В проект “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община 
Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” на стойност 
7 882 847.76 лв. са включени четиринадесет обекта от системата на образованието. С 
реализирането му се подобри състоянието на общинската образователна 
инфраструктура. През годината се финализира изпълнението на проекта в 12 детски и 
учебни заведения. В края на годината бяха сключени договори за изпълнение и на 
последните два обекта. С това се осигуряват съвременни условия за осъществяване на 
учебно-възпитателен процес. 

 
По проект в Народна астрономическа обсерватория и планетариум е изградена 
достъпна архитектурна среда за хората с увреждания (санитарен възел, рампа и  
монтирано повдигателно съоръжение – асансьор). 
  
По Решение на Общински съвет – Габрово 80 % от размера на такса „битови отпадъци” 
за 2012 г. са освободени по бюджетите на училищата, като средствата целево се 
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изразходват за подобряване на материално техническата база, свързана с подобряване 
качеството на образователния процес. Сумата възлиза на 117 741 лв.  

 
Национални програми  и проекти 
 
Чрез Община Габрово през 2012 г., учебните и детски заведения получиха 
допълнително финансиране по значителен брой национални програми на 
Министерство на образованието, младежта и науката и постановления на Министерски 
съвет.  

  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, 
 Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”  – 18 387,67 лв. 

 Национална програма „На училище без отсъствия“ 
 Мярка „Без свободен час” – 3 805,00 лв. 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) в училище” – 2 467,20 лв. 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 18 336,37 лв. 
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” - 8 580,00  лв 

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на 
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – 9 756,37 лв.  

 На учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи бяха 
предоставени безплатни учебници и учебни помагала на стойност 147 113 лева. 

 Във връзка с изпълнението на Програмата с мерки за закрила на деца с 
изявени дарби 7 ученици, класирани на първо, второ или трето място на национални и 
международни състезания, конкурси и олимпиади в областта на науката, изкуствата и 
спорта получиха едногодишни стипендии на стойност 11 340 лева. 

 Проект NELLII № 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1  - Ученето през 
целия живот с партньорство на Община Габрово. Организирани бяха празници с 
разнообразни прояви, насочени към малки и големи – отворени врати в образователни 
институции, чуждоезикови ателиета, семинари за кариерата, работилници по изкуства, 
спортни състезания, научни демонстрации, еко занимания, семинари за 
преподаватели, конкурси, изложби и др. 
 
За подобряване на условията за обучение детските и учебните заведения работят по 

индивидуални проекти:  

 
Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес“, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, като са 
създадени подходящи условия за целодневната организация на ученици от I до III клас 
в средищните училища. 
 
Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ – 
„УСПЕХ“. Чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа се повиши мотивацията 
на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, развиват се 
допълнителни знания, умения, компетентности и се осмисли свободното им време, 
като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. В 12 направления са 
сформирани 65 групи с участието на 813 ученици от габровските училища.  

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/2009-02_optimizatsia-new.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/2009-05_IKT.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/2009-05_IKT.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/2009-05_IKT.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/2009-13_grizha_za_vseki.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2012-6_griizha_M3.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2012-6_griizha_M3.pdf
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Проекти  „За чиста околна среда” в ОДЗ „Дъга“, ОДЗ „Ран Босилек“ и ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“. Стойността на всеки проект е до 5 хиляди лева. 
 
Участие в схема „Училищен плод” на ЦДГ „Слънце“, при която основна цел е трайно 
увеличаване делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата. 

 
 
 
 
 
Инициативи 
 
 
Във връзка със „130 години от откриването на 
Първата детска градина в България“, бяха 
организирани: дискусия на тема „Детска градина и 
семейство - изкуството да си сътрудничим. 
Процедури, техники и умения за постигане на 
ефективно партньорство”; концерт „Детската градина 
– вълшебства и мечти” в зала „Възраждане“, с 
участието на деца от детските градини;  
ретроспективна фотоизложба на детските заведения 
и изложба на детско творчество „Моят детски свят - 
фантазия и цвят”.  
 
130 години от откриването на първата детска градина 

 
Панорама на средното образование 

 
От 24 – 27 април  в зала 
„Възраждане“ се проведе Панорама 
на средното образование с участието 
на представители от училищата от 
Габровска област и бизнеса. В зала 
„Ритуална“ на Община Габрово се 
състоя дикусия на тема „Училище и 
бизнес – ръка за ръка“, на която 
присъстваха представители на 
МОМН, на Габровска-търговско 
промишлена палата, на Бюрото по 
труда и на бизнеса. 

На тържествен концерт в навечерието на 24 май бяха обявени, вписаните в Почетната 
книга „Дарования и постижения“ 151 ученици и техните ръководители, допринесли за 
престижното представяне на национални и международни състезания, конкурси и 
олимпиади в областта на науката, изкуствата и спорта. 
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През април 2012 година се проведе общинско Ученическо състезание „Защита при 
бедствия, пожари и извънредни ситуации“, като класираният отбор на първо място 
продължава участието си е областното състезание.  
 
С решение на Общинския съвет е създаден Общински консултативен съвет по 
въпросите за младежта, който обединява представители на институции, 
неправителствени организации, ученически и студентски съвети, спортни клубове и 
други, които подпомагат работата на кмета по различни проблеми, отнасящи се за 
младите хора. 
 
В  създадения Център за кариерно ориентиране учениците от V до XII клас от 
Габровска област се консултират относно избора на образование и кариера, получават 
информация относно профилите на обучение, професиите и специалностите в 
средните и висшите училища и се подпомагат във вземането на решения, свързани с 
професионална реализация и кариерно развитие след завършване на училище. 
 
През лятната ваканция всяко учебно заведение изготвя Програма за ангажиране и 
оползотворяване свободното време на учениците, която дава възможност за 
занимания с желани дейности, намаляване негативното влияние на улицата и 
предпазване на децата от извършване на противообществени прояви и престъпни 
посегателства. За подлежащите първокласници функционираха и „летни училища”.  
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
През 2012 г. на територията на община Габрово се предоставяха следните социални 

услуги: 

Център за обществена подкрепа при Сдружение SOS Детски селища България 

Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги в общността за  деца и 

семейства в риск, с цел трайно отглеждане на детето в семейството, превенция на 

изоставянето и настаняването в институция; подкрепа за реинтеграция. Центърът 

предоставя консултиране и подкрепа на семейството, чрез:  

- психо-социална подкрепа за деца и възрастни (индивидуални и групови 

консултации за правата и потребностите на детето; насилие и превенция на 

насилието; развитие на социални умения; справяне в конфликтни ситуации; 

подкрепа за осигуряване на екзистенциалните нужди на децата; стимулиране на 

детското развитие; подкрепа за достъп до медицински услуги; подкрепа за 

осигуряване на образователните нужди на децата; кандидатстване за социално 

подпомагане, за общинско жилище; планиране на семейния бюджет; семейно 

планиране; подкрепа и мотивиране за търсене на работа ;  

- консултации и работа с психолог за деца и възрастни: индивидуални и групови; 

- консултации и работа с логопед за деца; 

- психо-социална подкрепа за млади самотни майки: консултации за бременни; 

достъп до медицински услуги по време на бременността; развитие на 

родителски умения; достъп до социални услуги; 

- оценка и обучение на кандидати за приемни родители: подкрепа на утвърдени 

приемни семейства и поддържащо обучение; 

- обучение на кандидат-осиновители. 

Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков“ 

Домът за деца, лишени от родителска грижа „Христо Райков” в Габрово, е 
специализирана институция за социални услуги, делегирана от държавата дейност, 
като второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Габрово. Домът за 
деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” предлага постоянна грижа на 30 
деца, на възраст от 7 до 18 години включително, или до завършване на средно 
образование, но не повече от 20 годишна възраст. 
 
В групите за постоянна грижа са осигурени 3 места за спешно настаняване – за деца, 
настанени по реда на чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 
и за деца, на които е поставена мярка „полицейска закрила”.  
 
В Дома се предоставят социални услуги, свързани с дейности за задоволяване на 
ежедневни потребности - здравни и образователни, както и индивидуална подкрепа на 
децата. В институцията работи квалифициран персонал от педагози и социални 
работници, мотивирани да предоставят качествени грижи за обучението и 
възпитанието на децата без родители. 
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Във фокуса на вниманието на институцията е детето, на което се оказва индивидуална 
подкрепа и грижа, в съответствие с неговите потребности и желания, независимо от 
вероизповедание, пол, произход, етническа принадлежност, език. 
 
Настаняването в институцията се извършва само в случаите, когато са изчерпани всички 
възможности за оставане на детето в семейна среда.  
Домът представлява отворена институция за съвместна работа и с други организации, 
предоставящи социални услуги за деца. 

 
Дневен център за деца и младежи с увреждания 
 
Дневен център за деца и младежи с увреждания е социална услуга в общността, 
свързана със задоволяване на ежедневните здравни, рехабилитационни потребности 
на децата и младежите с увреждания.  
 
Дневен център за деца и младежи с увреждания е с капацитет 20 места. Потребители 
на услугата са деца на възраст от 3 до 18 години с различни видове увреждания – 
двигателни, зрителни, ментални и множествени.  
 
Социалната услуга предоставя следните дейности: 

- Рехабилитация и физиотерапия - Физиотерапевт и рехабилитатор определят 
рехабилитационната програма по вид и обем, съобразно специфичните 
проблеми на опорно-двигателния апарат на детето; 

- Психологична интервенция - Психологическо консултиране; диагностика на 
психичното развитие на детето; изработване на индивидуална програма за 
психологична помощ; фамилна и индивидуална психотерапия; 

- Логопедични занимания - определяне степента на езиково-говорните 
възможности на детето; провеждане на езикова и говорна терапия; 

- Педагогическо възпитание – на всяко дете се изготвя индивидуална 
образователна програма, съобразена с потребностите на детето и 
интелектуалното ниво;  

- Работа със социален работник; 
- Свободни дейности – организиране на занимания за свободното време - 

слушане на любима музика, рисуване, занимателни игри, разходки, екскурзии, 
лагери и др.; 

- Дейности, подпомагащи децата с увреждания при интегрирането им в масовите 
училища; 

- Работа с родители – организиране и провеждане на Семейно – групови 
конференции и групови срещи с родители; 

- „Монтесори” терапия – разширяване културата на детето, обогатяване на 
общите и специални способности, влизане във взаимодействие с други 
обекти от околната среда, дейности от ежедневието, самообслужване, лична 
хигиена; 

- Занимания по изкуства; 
- Културни мероприятия и масови изяви; 
- Провеждане на лечебна езда  -  конна база в село Костенковци;  
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- „Екскурзии в страната” – организиране на посещения до интересни и достъпни 
за децата места.  

 
По преценка и желание на семейството, детето може да посещава Дневния център 
целодневно или почасово. Центърът разполага с организиран транспорт за децата. 
 
Потребителите на социалната услуга в Центъра не заплащат месечна такса. 
 
Дневен център за деца и младежи с увреждания е делегирана от държавата дейност, 
управлявана от Фондация „Грижи за деца с увреждания” по сключен договор с Община 
Габрово за предоставяне на социалната услуга. 
 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър 
 
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър е 
социална услуга в общността, с капацитет 20 места. Потребители на услугата са деца от 
3 до 18 г. с нарушения от аутистичния спектър. Работата с децата е почасова, като 
посещенията при специалистите се извършват по предварително изготвен график. 
Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните 
потребности и възможности.  
 
Предоставяните в Центъра услуги са безплатни и включват: провеждане на 
консултации; терапевтични дейности с децата и техните семейства; консултации и 
насочване на деца, които не са диагностицирани; консултации със специалисти от 
други институции; информационна и популяризираща дейност. 
 
Центърът разполага с отлична материална база - зала по релационна психомоторика, 
зала за сензорна стимулация, зала за диагностика и наблюдение, както и 
индивидуални кабинети на отделните специалисти. 
 
Потребителите на социалната услуга не заплащат месечна такса.  
 
Услугата се  предоставя от Община Габрово. 
 
Дом за медико-социални грижи за деца 

Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ е лечебно заведение за 
профилактика, диагностика, рехабилитация и специфични грижи за деца до три 
годишна възраст с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми. Екипът 
подготвя децата за осиновяване или връщане в семейството. 
 
В ДМСГД е разкрит Дневен център за рехабилитация на деца с двигателни нарушения 
и/или психични увреди от гр. Габрово и региона. Приемат се и деца с временна 
задръжка в развитието. В Дневният център се осъществяват следните дейности: 
диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие 
на децата; изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и 
психопедагогическа рехабилитация; изготвяне на програма за работа в домашни 
условия; логопедични занимания; изготвяне на индивидуални програми за 
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психомоторно възстановяване на деца с интелектуални и физически затруднения; 
провеждане на индивидуална и групова психотерапия; рехабилитационни процедури; 
обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия, с цел 
подпомагане на терапията. 
 
Домът се намира на 4 км. от Центъра на Габрово, в зоната за активен отдих на града. 
Сградата е достъпна за хора с увреждания и деца.  
 
В съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
Република България”, и „Концепция за деинституционализация на децата от домовете 
за медико-социални грижи”, в рамките на Проект BG051РО001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: 
семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051РО001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент І „Подготовка за 
преструктуриране на ДМСГД” от ОПРЧР 2007-2013г., са предприети действия за 
промяна в статута на Дом за медико социални грижи за деца Габрово към Център, в 
който да бъдат развити и предоставяни  нови здравно-социални услуги за семейства и 
деца до 3 годишна възраст. 

Дневен център за стари хора 

Дневен център за стари хора е социална услуга в общността с капацитет 40 места. 
Потребители на услугата са хора в пенсионна възраст, живеещи на територията на 
Община Габрово. В Дневния център се предоставя комплекс от социални услуги в 
общността, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през 
деня. Услугите са свързани със задоволяване на ежедневните здравни и 
рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на 
свободното време и личните контакти. Основният акцент в работата на екипа е 
гарантиране равноправното положение и преодоляване на изолираността на 
възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Дейностите 
съответстват на желанията, възможностите и здравословното състояние на всеки 
потребител. В Дневния център се предлага храна и се осъществяват дейности като 
психологическа подкрепа, трудотерапия, социална и медицинска рехабилитация и 
осмисляне на свободното време. Организират се занимания по интереси и подкрепа на 
хоби, екскурзии, честване на различни национални, религиозни и лични празници.  
 
Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата 
за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.  
 
Центърът се ръководи от Сдружение "Слънчев Дом 2011" ЕООД, по сключен договор с 
Община Габрово. 

 
Дом за възрастни хора с физически увреждания 
 
Дом за възрастни хора с физически увреждания е специализирана институция за 
възрастни хора с физически увреждания на крайниците с определен процент трайно 
намалена работоспособност. Капацитетът на дома е 36 места.  
 
Специализираната институция е разположена в централна градска част в 
непосредствена близост до обществени учреждения и културни институции. Домът 
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разполага с дворна площ, подходяща за оформяне на градинки и алеи, което дава 
възможност за провеждане на трудово терапевтична дейност и свободни занимания на 
домуващите. Всяко лице разполага с личен постелен инвентар. Домът разполага с 
кухня и столова за хранене, като храната се приготвя и доставя от външен доставчик. 
 
Потребителите имат общ личен лекар, който извършва посещение два пъти месечно и 
при нужда. През останалото време се обслужват от медицинския фелдшер и 
медицинските специалисти на дома. За ангажиране на свободното време на 
домуващите и организиране на културни мероприятия се грижат социален работник и 
трудотерапевт. Социалният работник оказва съдействие на домуващите и при 
снабдяване с помощни средства. Осигурен е достъп на клиентите до информация – във 
всяка стая има радио и телевизор, осигурен е абонамент с вестници и списания има 
библиотека с художествена литература. 
 
За ползването на социалната услуга потребителите заплащат месечни такси, размерът 
на чиито е определен в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от 
републиканския бюджет, приета от Министерския съвет.  

 
Дневен център за възрастни хора с увреждания 
 
Дневен център за възрастни хора с увреждания е социална услуга в общността с 
капацитет 20 места. Потребители на услугата са лица над 18 годишна възраст с 
интелектуални затруднения.  
 
Работата с клиентите е насочена към придобиване на нови знания, умения и навици за 
по-добро справяне с нуждите на ежедневието. Дейностите се организират 
индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите им. 
Осигурен е достъп на клиентите до библиотека, интернет и други занимателни 
дейности. Услугите на Центъра могат да се ползват в рамките на целия работен ден или 
почасово, в зависимост от желанието и нуждите на потребителя.  
 
Дейностите в Центъра са организирани по Ателиета в различни направления: 
„Семейство, бит, култура, образование“; „Шивачество“; „Готварство“; 
„Дърводелство/тапицерство“; „Цветарство/Градинарство“; „Арттерапия“; Компютърна 
грамотност“; „Музикотерапия“; „Рехабилитация и физиотерапия“. 
 
Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата 
за таксите за социални услуги финансирани от републиканския бюджет.  
 
Центърът се ръководи от Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални 
затруднения”, по сключен договор с Община Габрово. 
 
Звено „Майка и бебе“ 
 
Звено „Майка и бебе” е социална услуга в общността, която предлага временна 
подкрепа и подслон за момичета и жени в последните месеци на бременността и/или 
майки с деца от 0 до 3 години, при които поради социални, психологически, 
медицински или други причини е идентифициран висок риск от изоставяне на бебето 
след раждане и са останали без подкрепа от близки хора.  
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Капацитета на Звеното е 6 места (двойка майка-бебе) и представлява комплекс от 
индивидуални и общи помещения, обзаведени с цел създаване на домашен уют и 
среда, близка до семейната.  
 
В Звеното се предлагат редица услуги на майките и децата: осигуряване на подслон, 
консултации, психологическа подкрепа, материална помощ (вещи от първа 
необходимост, в някои случаи и храна и др.), изготвяне на документи, подкрепа за 
социално включване, подпомагане за жилищно настаняване, помощ и посредничество 
за намиране на работа и др. Продължителността на престой на потребителите е 
индивидуален, като се определя на база на потребностите на клиентите.  
 
Дейността на звеното е съобразена с изискванията на Закона за социално подпомагане 
и Закона за закрила на детето. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна 
такса в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от 
републиканския бюджет. 
 
Доставчик на услугата е Община Габрово чрез Заведения за социални услуги – 
второстепенен разпоредител към общинския бюджет. 

 
Клуб  на инвалида 
           
Клуб на инвалида е социална услуга в общността. Потребители на услугата са лица с 
увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. 
Основна цел в работата на Клуба е създаване на условия за преодоляване 
изолираността на хората с увреждания и включването им в различни културномасови и 
други прояви като: 
 оказване на помощ при общуване и поддържане на социални  контакти; 
 консултиране и информиране по различни теми;  
 насърчаване на творчеството, чрез участие в различни форми на самодейност; 
 организиране честването на празници, изяви и др. 
 
Клубът на инвалида подпомага хората с увреждания при задоволяване на  духовните 
им потребности, обогатява и развива техния културен живот, съдейства за осигуряване 
на тяхната  информираност  по въпроси и проблеми, които ги вълнуват, свързани със 
социалното подпомагане, социалните и административни услуги и др. 
 
Потребителите не заплащат такса за ползване услугите на Клуба. 
 
Доставчик на услугата е Община Габрово чрез Заведения за социални услуги – 
второстепенен разпоредител към общинския бюджет. 

 
Общински съвет по наркотични вещества и превантивно информационен център  

 
Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово е орган за реализиране 
на националната и местна политика в областта на злоупотребата с наркотици. Основна 
задача на Общинския съвет е осъществяване на координация, ефективно 
взаимодействие и сътрудничество между институциите, Неправителствените 
организации, младежките сдружения и медиите в усилията им за ограничаване на 
разпространението и употребата на психо-активни вещества.  
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Превантивно-информационният център /ПИЦ/ към Община Габрово осъществява 
превантивни дейности и програми на общинско ниво. Превантивно-информационният 
център отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни 
институции, работещи по проблема „наркомании”, която е необходима за изготвянето, 
изпълнението и координирането на общинските програми за борба срещу 
злоупотребата с наркотици. 

 
Център за социална рехабилитация и интеграция 
 
Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността с 
капацитет 40 места. Потребители на услугата са лица с различни по вид и степен 
увреждания, живущи на територията на Община Габрово. Основна цел в дейността на 
Центъра е откриване и надграждане ресурсите от знания, умения и нагласи за успешна 
житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания. 
Мултидисциплинарният екип от специалисти предлага комплекс от стандартни и  
специализирани услуги: обучение в компютърна и брайлова грамотност; 
психологическа  помощ и подкрепа; зрителна, двигателна и социална рехабилитация; 
трудотерапия в ателиета по готварство, приложни изкуства, цветарство, шев и кройки, 
ръчно плетиво, арттерапия. Центърът разполага с богата фонотека от „говорещи” и 
електронни книги, зала за фитнес и кинезитерапия. Центърът предлага и атрактивни 
идеи за свободното време.   
 
Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата 
за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.  
 
Центърът се ръководи от Съюз на слепите в България, по сключен договор с Община 
Габрово. 

 
Клуб на пенсионера 
           
Клуб на пенсионера е социална услуга в общността, насочена към създаване на 
оптимални условия за пълноценно ангажиране и осмисляне свободното време на 
възрастните хора. Основната цел на Клуба е  гарантиране равноправно положение и 
преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, чрез създаване на условия 
за интегриране в обществото като: оказване на помощ в общуването и поддържането 
на социални контакти, подкрепяне, консултиране, информиране, културномасови 
прояви, чествания и други. 
 
Дейността на Клуб е насочена към възрастните хора в надтрудоспособна възраст, които 
имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. 
 
На територията на Клуба на пенсионера се организират и провеждат  различни игри, 
гледане на телевизия, четене на преса, беседи на различни теми, организиране  на 
празници  и изяви  и други културни дейности. 
 
Основни  принципи при извършване на дейността са: взаимно уважение; позитивно 
отношение към посетителите на клуба без оглед на пол, етническа и религиозна 
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принадлежност; създаване на добър микроклимат; уважение и разбиране към 
личността и изграждане на чувство, че всеки е потребен и значим в живота. 

 
Доставчик на услугата е Община Габрово чрез Заведения за социални услуги – 
второстепенен разпоредител към общинския бюджет. 

Център за настаняване от семеен тип 

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга в общността, резидентен тип, 
която осигурява подкрепа на деца и младежи, напускащи Дом за деца лишени от 
родителска грижа. 
 
Центърът е с капацитет 5 места. Потребители на социалната услуга са деца до 18 
годишна възраст, или до завършване на средно образование, но не повече от 20 
години.  
 
Жилището е общинска собственост и разполага с две спални помещения, хол, 
трапезария, кухненски бокс и санитарен възел. Услугата е 24 часова и се обезпечава от 
екип от специалисти - управител, психолог, социален работник, педагог и медицинско 
лице.  
 
Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и среда, близка до семейната, 
осигуряване на плавен преход от институцията към реалния живот, както и изграждане 
на взаимоотношения с институции, съседи и общността в подкрепа на процеса на 
социална интеграция на децата.  
 
С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с 
нуждите и потребностите на всяко от настаните деца. Работата на специалистите е 
насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения у децата за 
самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. Осигурява се училищна 
подкрепа при нужда, както и се създават навици и умения за търсене на работа и 
последваща реализация на пазара на труда. Формират се или се утвърждават 
упоритост, постоянство и стремеж за реализация в обществото като негови 
равноправни членове.  
 
Потребителите на социалната услуга не заплащат такса. 
 
Центърът се ръководи от Фондация за социална промяна и включване - София, по 
сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга. 
 

Домашен социален патронаж 
 
Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която предоставя 
комплекс от услуги в семейна среда на лицата, които са затруднени или не са в 
състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности. Потребители 
на социален патронаж са лица, придобили право на пенсия по възраст и лица с 
увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие.  
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Домашен социален патронаж предоставя следните услуги:  
- Доставка на храна;  
- Поддържане на лична хигиена и хигиената  в жилищното помещение, обитавано от 
ползвателя;  
- Битови услуги /закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, 
заплащане на ел.енергия, вода, телефон и др. със средства на потребителите /;  
- Съдействие за получаване на медицинска помощ и снабдяване с предписани 
лекарства, технически помощни средства при ползватели с увреждания;  
- Съдействие за снабдяване с вестници, списания, прочетна литература от местната 
библиотека и други източници по избор на ползвателя с цел по-добрата му 
информираност и самостоятелно запълване на свободното време;  
- Съдействие за осъществяване на лични контакти на потребителя с членове на 
семейството, близки, приятели, когато той желае това;  
- Подпомагане на потребителите при участието им в развлечения или занимания в 
къщи или мероприятия извън дома; 
- Административни задачи. 
 
Услугата се предоставя при изявено желание от страна на кандидат потребителя и след 
извършване на  социална оценка на потребностите. 
 
Потребителите заплащат такса съгласно Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово.  
 
Доставчик на услугата е Община Габрово чрез Заведения за социални услуги – 
второстепенен разпоредител към общинския бюджет. 
 
Център за обществена подкрепа при Община габрово 

Център за обществена подкрепа представлява комплекс от социални услуги, 
предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване изоставянето на децата и 
настаняването им  в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца. Центърът предоставя и 
обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и 
подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 
поведенчески проблеми и прояви.  
 
Видове услуги, предоставяни в ЦОП: 

 Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции; 

 Социално консултиране - подкрепа за изграждане на умения за автономност, 

повишаване социалната компетентност на потребителите; 

 Психологическо консултиране;  

 Семейна медиация – предоставяне на специализирана помощ за промяна в 

способностите за вземане на решения и тяхното реализиране  в контекста на 

семейните отношения; 
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 Посредничество и придружаване – предоставяне на информация и оказване на 

съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване 

на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членовете на 

семейството и др. 

 Образователна подкрепа; 

 Социална работа с деца от специализирани институции; 

 Социална работа със семейства в риск – планиране нуждите на детето при 

отглеждането и възпитанието му  в семейна среда; развиване на умения за общуване, 

подкрепа на родителите в реализирането им на трудовия пазар; 

 Социална работа с деца в риск – деца с противообществени прояви; 

 Професионално консултиране; 

 Педагогическа подкрепа по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и 

обучението на деца; 

 Психологическа работа с деца и жени, жертви на насилие; 

 Превенция и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните 

семейства; 

 Семейна групова конференция; 

 Приемна грижа и осиновяване; 

 Мобилна социална работа; 

 Кампании в общността, целящи информиране и разпознаване на актуални 

проблеми; превенця и предпазване; 

 
Потребителите на социалната услуга в центъра не заплащат месечна такса. Услугата се 
предоставя от Община Габрово. 
 

През 2012 г. дейността на Община Габрово в сферата на социалните дейности бе 
насочена към повишаване качеството на предоставяните социални услуги на 
територията на Община Габрово и подобряване на координацията между институциите 
за гарантиране ефективността на социалната политика.  
 
През 2012 г. бяха реализирани следните дейности в областта на социалните услуги: 
 
- Считано от 01.01.2012 г. капацитетът на Дом за деца лишени от родителска грижа 
„Христо Райков” е намален от 40 на 35 места, съгласно решение на Общински съвет 
Габрово и Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане; 
 
- На 22.02.2012 г. към Договор № 83-ЗСД-09/06.03.2009г., за възлагане на социална 
услуга Център за обществена подкрепа – ИМКА - Габрово, се сключи Анекс, с който 
горепосоченият Договор се удължава до месец 31.12.2013 г.; 
 
- През месец април 2012 г. с Решение на Общински съвет – Габрово бе приет План за 
развитие на социалните услуги на Община Габрово, съгласно изискванията на чл. 36б, 
ал. 4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане; 
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- През 2012 г. стартира процедура за определяне статут на Дом за възрастни хора с 
физически увреждания като второстепенен разпоредител и отделянето му от 
Заведения за социални услуги. През месец декември бе прието Решение на Общински 
съвет Габрово - считано от 01.01.2013 г. Дом за възрастни хора с физически увреждания 
е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на бюджетна сметка към Община 
Габрово. 

 
Извършени ремонтни дейности през 2012 г. в следните социални услуги: 
 
- Дневен център за стари хора – извършен е цялостен ремонт на санитарните 
помещения; обособен е офис за персонала; извършен козметичен ремонт в залата на 
Центъра; подмяна на старата мебелировка на Центъра; 
 
- Център за социална рехабилитация и интеграция – изградена и оборудвана зала 
за рехабилитация; 
 
- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния 
спектър „Келер” – по проект „Развитие и усъвършенстване на социалната услуга 
ЦДРИДАС „Келер” е извършен ремонт на три нови помещения на територията на 
Центъра - изграждане и обзавеждане на сензорна зала, зала за диагностика и зала за 
наблюдение. 

 
 
 
 

Център Келер  
 
зала за сензурна стимулация, зала за диагностика, логопедичен кабинет 
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Продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария”: 
 
- Ежедневно на 35 нуждаещи се лица, живущи на територията на Община Габрово се 
предоставя топла храна /супа, основно ядене и хляб/ - трапезарията е целогодишна и 
се финансира от частен дарител; 
 
- По проект „Обществена трапезария за нуждаещи се на територията на Община 
Габрово”, считано от 01.10.2012 г. всеки работен ден на 50 нуждаещи се лица се 
предоставя топла храна /супа, основно ястие и хляб/. Услугата има сезонен характер и 
се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. Срок на проекта 30.04.2013 г. 

 
През цялата 2012 г. продължава предоставянето на социалната услуга Личен 
асистент, реализирана по проект „Подкрепа за достоен живот” на Агенция за социално 
подпомагане, като Община Габрово е партньор. Към настоящият момент се обслужват 
56 потребителя от 56 лични асистенти. От началото на реализирането на дейностите, 
броят на обслужените потребители е 124 души. Създадена е Банка кадри от Лични 
асистенти, общо 122 на брой; 

 
Продължава предоставянето на социалната услуга приемна грижа, реализирана по 
проект  „И аз имам семейство”.  През 2012 г. в изпълнение на проектните дейности  в 
Община Габрово са постъпили общо 13 заявления от кандидати за приемни родители. 
От тях по време на проучване и оценка се отказват 2-ма от участие в проекта. От 
останалите 11 кандидати – 9 са за професионална приемна грижа, а 2-ма са изявили 
желание да бъдат доброволни приемни родители. От тези 11 кандидати - 7 са вече 
утвърдени приемни родители. В три от приемните семейства са настанени деца; 

 
През 2012 г. Община Габрово разработи процедура за издаване на „Карти за 
преференциално паркиране за хора с увреждания”, съгласно чл. 99а от Закона за 
движение по пътищата и изискванията на стандартизирания модел на общността от 
Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европейския съюз от 04.06.1998 г. 
Карти за преференциално паркиране се издават на лица и деца, жители на Община 
Габрово, с определена от ТЕЛК степен на увреждане; 

 
През 2012 г. Община Габрово, чрез Общински съвет, е дала предложения за съгласие 
или отказ за опрощаване на задължения към държавата на общо 6 лица, подали 
заявленията си и едно предложение за отпускане на персонална пенсия;    
 
През месец декември 2012 г. бяха направени социални оценки на домуващите в Дом 
за възрастни с физически увреждания в гр. Габрово – 36 лица. Оценките се извършват 
ежегодно като имат за цел да определят възможността на лицата от интеграция в 
общността, чрез ползването на социална услуга или евентуална реинтеграция на лица в 
семействата им или семействата на близки и роднини; 
 
Стартиране на дейности по изграждане на Център за временен подслон за бездомни и 
безпризорни лица на територията на Община Габрово – разработен е Правилник за 
вътрешния ред, Правила за постъпване в Център за временен подслон и Процедура за 
взаимодействие на заинтересованите страни. Предстой разработената вътрешна 
документация да бъде съгласувана с всички заинтересовани страни. Проведена е и 
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процедура за избор на изпълнител за реализиране на ремонтни дейности в 
предоставеното за целта помещение - кв. Лисец. При проведената процедура не е 
избран изпълнител, т.к. подадените оферти са надвишавали ценовия ресурс на 
Възложителя – Община Габрово.      

 
В рамките на проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане 
на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”, на стойност  
1 503 569,70 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ, се  
 

изграждат два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - новопостроени къщи, 
цялостно обзавеждане и оборудване на сградите  

 
Центровете ще бъдат разположени в кв. Борово и кв. Трендафила, гр. Габрово. 
Предвидено е помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, 
близки до семейните.  
 
В резултат на проекта ще се подобри социалната инфраструктура, предоставяща услуги 
за деца и младежи с увреждания; ще се осигури достъп до адекватни услуги и 
последващо социално включване на деца и младежи с увреждания; пряко изпълнение, 
с конкретни мерки, на националната политика за деинституционализация, предвид 
спецификата и стратегиите за развитие на местно ниво. 

Проектът е в процес на изпълнение. През 2012 година са сключени договори с 3-ма 
изпълнители след провеждане на 3 броя обществени поръчки.  

Изпълнен е проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата 
на Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово“ - Агенция за 
хора с увреждания, на стойност 42 030,52 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ; 
 

Изпълнява се проект „ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-

образователно консултиране и интегриране“ - проект за социално включване, 

финансиран от Световната банка, на стойност 1 515 832 лв., от които 127 618 лв. 

собствен принос на Община Габрово. Подписан договор за безвъзмездна финансова 

помощ с Министерство на труда и социалната политика. В рамките на проекта е 

предвидено:  

 - Изграждане на нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”. Изграждането на 
новата база ще създаде възможност за обособяване на помещения за три детски групи 
и салон за спортни,  музикални и творчески занимания; 
 - Разкриване на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и 
семейства, в помещение, находящо се на ул. „Ивайло” №13, кв. "Христо Ботев". Новият 
комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни, социални, здравни 
и образователни услуги. 
През месец декември 2012 г. е стартирана процедура за избор на изпълнител за 
строително – ремонтните дейности. 
 
Изпълнява се проект „Стъпки към самостоятелност“ - SOS детски селища Дания, с 
финансови средства, предоставени от  фондация Велукс, на стойност 6 344 лв. - 100 % 
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безвъзмездна финансова помощ. Проектът има за цел повишаване на ефективността на 
работата на действащите към момента социални услуги в Община Габрово и 
повишаване информираността на широката общественост относно съществуващите 
доставчици на услуги в общината. Предвижда се разработване и отпечатване на Карта 
на действащите социални услуги. Тя ще бъде тиражирана като печатен материал под 
формата на брошури, а табло с уголемена версия на картата ще бъде поставено в 
Центъра за информация и услуги за граждани на общината, намиращ се при партера на 
входа за граждани в сградата на Общината. През 2012 г. са проведени 2 обучения на 
тема „Менажиране на социалните услуги” и „Мобилна социална работа”. 
 

През месец ноември 2012 г. стартира изпълнението на проект: „ПОСОКА: семейство” 
Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, 
Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД”. Бенефициент по проекта е 
Министерство на здравеопазването.  
 
Основна цел на проекта е подготовка за преструктуриране на Домовете за медико-
социални  грижи за деца /ДМСГД/ от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на 
целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области, една от които е област 
Габрово. В тази връзка в рамките на проекта се предвижда да се планират подходящи 
социални услуги за осемте пилотните ДМСГД, както и да се извърши подготовка на 
децата за извеждане от специализираната институция. Във връзка с обезпечаване 
изпълнението на дейностите на местно ниво са сформирани мултидисциплинарни 
екипи от професионалисти. Участници в мултидисциплинарните екипи в целевите 
общини са: 
 - представители от Агенция за социално подпомагане от териториалните 
структури на отделите „Закрила на детето” в Дирекции „Социално подпомагане”; 
 - представители на Министерство на здравеопазването и регионалните му 
структури; 
 - със Заповед № 297/28.02.2012г. на Кмета на Общината са определени двама 
служители от Дирекция „Образование и социални деиности”; 

 
Края на месец февруари 2012 г. приключи изпълнението на проект „Предоставяне на 
висококачествена услуга „Домашен помощник” грижа в семейна среда за хора с 
различни видове увреждания и самотноживеещи”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-5.2-07-0232 - С-0001 – за периода на изпълнеие на проекта  
01.01.2011 г. - 28.02.2012 г. се предоставя социалната услуга „Домашен помощник”. 
Услугата се предоставяше от 30 домашни помощника наети на трудови договори;  общ 
брой обслужени  - 130 нуждаещи се лица.  

 
На 27 ноември 2012 г. е подписан договор по проект „Подкрепа в домашна среда за 
достоен живот“.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Основна дейност в рамките на проекта е предоставяне на услугата 
„Социален асистент” в домовете на потребителите. Продължителност на проекта: 16 
месеца, като реално услугата „Социален асистент” ще се предоставя 12 месеца. 
Предвидено е да бъдат обслужвани минимум 90 лица от социални асистенти срещу 
заплащане на такса, съобразно Методика за определяне на потребителската такса.  
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Планирана промяна в съществуващите социални услуги в общността и 
специализирани институции през 2012г.: 
 
   1. Стартирана процедура за намаляване капацитета на ДДЛРГ „Христо 
Райков” Габрово от 35 на 30 места, считано от 01.01.2013 г.; 
   2.  Предстоящо удължаване на услугата Личен асистент.  
       
Като част от социалната политика на Община Габрово през 2012 г. могат да бъдат 
отличени и следните дейности: 
 

1. Извършвани са периодични проверки на всички социални услуги, 
предлагани на територията на Община Габрово, както и на цялостната документация; 

2. Оказвана беше системна методическа подкрепа и съдействие при 
възникнали проблеми и въпроси в пряката работа на всички работещи в сферата на 
предоставяне на социални услуги. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
  
През 2012 г. продължи работата в посока ръководство и контрол над дейността на 27 
медицински специалисти, работещи в 29 здравни кабинета в училища и детски 
градини. Във всички детски и учебни заведения се извършваха дейности по 
профилактика на децата и учениците съвместно с органите на Регионалната здравна 
инспекция /РЗИ/.  
 
На територията на Община Габрово функционират три детски ясли с посещаемост от 
250 деца. През 2012 г. продължи дейността и на „Детска млечна кухня” – услугите на 
кухнята се ползват от 240 деца. Храната е разпределена за раздаване в 7 пункта. 
     
Извършени са ремонтни дейности в : 

 Детска ясла „Славейче” - монтирана охранителна система /СОД/, подмяна на 
осветителни тела и ремонтиране на две тераси. 

 Детска ясла „Първи юни” - основен ремонт на кухненски блок, подмяна на 
парна инсталация и дограма в детското заведение. 

 Детска ясла „Зора” - монтирана охранителна система /СОД/. 
 
По решение на Общински съвет Габрово ежегодно се отпускат средства за закупуване 
на медикаменти и консумативи за болните, провеждащи хемодиализно лечение – 26 
лица.    
 
През годината продължи изплащането на пътни разходи на пациенти с бъбречни и 
сърдечни трансплантации. И през 2012 г. продължи финансовата подкрепа на Община 
Габрово за  пациенти, ползвали услугите на Регионален хоспис ЕООД – Габрово, 
стационар Дряново. През годината в хосписа са обслужени 110 пациента. 
 
Съвместно с РЗИ на територията на Община Габрово се реализира втора фаза на 
Програма “Здрави деца в здрави семейства” – детска компонента на Общинска 
програма за борба с неинфекциозни заболявания „СИНДИ”, насочена към 
профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания. Проведено е обучение на  
медицинските специалисти, относно рисковите фактори, влияещи върху здравето на 
учениците. 
 
На заседание на Общински съвет Габрово през месец декември е приет „Правилник за 
финансово подпомагане на двойки и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово”. Същите ще бъдат 
финансово подпомагани през 2013 г. 
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КУЛТУРА. ТУРИЗЪМ. СПОРТ 
 
КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 
През 2012 г. Община Габрово продължи да работи за провеждане на политиката по 
създаване, разпространение и опазване на културните ценности.  
 
Усилията в ресора бяха насочени основно към: 
 

- утвърждаване на марката „Габрово”; 
- създаване на възможност за активен културен и социален живот на местното 

население чрез разширяването на кръга на целевите групи и привличането 
на нови такива; 

- подобряване състоянието на културната инфраструктура; 
- постигане на по-добра координация, качество и иновативност при 

организиране на културни събития; 
- подобряване управлението на културните институти и творчески формации с 

оглед създаването на съвременен културен продукт и увеличаване на 
собствените приходи; 

- постигане на устойчивост. 
 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАРКАТА „ГАБРОВО” 
 
Резултати от осъществените дейности: 
 
Обогатено фестивалното „пространство“ и тематика - за първи път в града се проведе 
фестивал на илюзионното изкуство „Златна котка” - единствен по рода си в България, 
възторжено приет от Габровската публика. В организацията му се включи нова целева 
група от млади хора. Поддържането и развиването на този фестивал утвърждава и 
развива десетилетните традиции на Габрово в хумора и сатирата. 
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Карнавал по никое време 
 
Успешно осъществяване на поредното издание на Габровския карнавал през м. май, за 
първи път „разпростряло се и градирало“ и през есента чрез Карнавал по никое време, 
реализиран по проект BG161PO001-1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска 
култура”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 
Настоящата година, с поредица от събития, включително и мащабен карнавал, 
проектът приключва. 
 
Габровският Карнавал 
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Засилено културно присъствие на зала „Възраждане”, приютила редица разнообразни 
прояви: музикални и танцови концерти, театрални постановки, кинопрожекции, 
конференции, читалищни изяви, презентации и др. „Възраждащото“ въздействие на 
тази модерна многофункционална зала върху културния и социален живот на града и 
региона се увеличава във времето, запълвайки важен сегмент за нашия град: 

 
Успешно поредно издание на фестивала 
„София филм фест”, радушно приет от 
габровската публика; 
 
Запомнящо се трето издание на «Смешен 
филм фест», като елемент от цялостната визия 
на града, основана на артефакта “Габровски 
хумор”. Програмата включваше 27 филма, от 
които 17 пълнометражни, 4 телевизионни 
серии и 6 анимационни филма. Игралните 
филми бяха разпределени в 4 модула: 
“Световен екран”, “Българско кино”, фокус 
“Балкани”, “Златни комедии”. Проведоха се 
срещи на публиката с известни режисьори и 
актьори.  
 
Двата кинофестивала доказаха, че широката 
публика не само не е загубила интереса си към 

седмото изкуство, но и че нейната кинокултура и художествени очаквания се 
увеличават. 
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София филм фест, Смешен филм фест - зала Възраждане 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Нови маркетингови подходи в популяризиране на културните събития: 
Експериментирано бе с включване на доброволци в популяризиране на предстоящи 
изяви, използване на интернет пространството чрез създаване на събития във Фейсбук, 
директно разнасяне на рекламни материали до фирми, организации, училища, 
здравни заведения, заведения за обществено хранене и пр. 
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Oбучителни инициативи на ДФА „Габровче”, Габровски камерен оркестър, оркестър 
„Габрово”, Регионален исторически музей, ХГ ”Хр. Цокев” и Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов” - Габрово. По проект „Габрово – индустрия за нова градска 
култура” започна дейността на работилници за изкуства, стимулиращи творчеството и 
иновативното мислене на младите хора.  
 
Културният календар беше наситен с множество събития, като в него могат да се 
отличат няколко основни акцента: 
 
Майски празници: Традиционният Габровски карнавал, Биг бенд парад, Национален 
карнавал-ревю и конкурс за красота на живи котки, Национален детски фестивал 
„Смехоранчета”, Детски мини карнавал, Открита сцена на пл. Възраждане, Парад на 
ретро автомобили, Изложби в Музей ДХС, Фестивал на спектаклите за един актьор и 
др. Тези събития по традиция са обичани и масово посещавани от габровци, както и от 
много гости на нашия град. 

 
Международен панаир на 
занаятите под патронажа на 
председателя на Народното 
събрание Цецка Цачева  
 
 
Есенни дни на културата: 
Международен пленер по 
живопис в АИР „Боженци”,  
 
Международен панаир на 

народните занаяти в АЕК „Етър”,  
 
Международна научна конференция „Занаятите – минало настояще и бъдеще”,  
 

 
 
 
Дни на камерната музика, Смешен филм 
фест 3, Празник на духовната музика.  
 
Тези културни събития обхващат както 
широки целеви публики, така и по-
специфични. 
 
Международен пленер по живопис в АИР 
„Боженци” 

 
Коледно - новогодишни празници: Културният афиш включваше театрални 
постановки, изложби, концерти, благотворителни изяви, детски празненства и др. 
Хиляди габровци имаха възможност да посетят предпочитани от тях събития и прояви, 
като премиерния спектакъл на Нешка Робева „Кармен от Факултето”, да чуят, след 
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церемонията по награждаване на 10-те най-изявени спортисти, популярните 
изпълнители Рафи, Метин и Скилър. По нов начин, като синтез на изкуства, беше 
осмислена и реализирана Годишната изложба на габровските художници. 
Традиционният Детски коледен град, през 2012 г. ремонтиран и освежен, остана 
любимо място за малки и големи. С нова допълнителна светеща украса заблестя 
коледната елха на пл. Възраждане. С изцяло нова украса се сдобиха улиците „Аврам 
Гачев”, „Брянска” и „Скобелевска”. Посрещането на Новата 2013 г. за първи път се 
състоя в пространството пред спортна зала „Орловец“, с много настроение и ефектни 
фойерверки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живата 
мартеница 

 
 
Културни институти на общинско подчинение 
 
ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ И ТВОРЧЕСКИ 
ФОРМАЦИИ С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕНЕН КУЛТУРЕН ПРОДУКТ И 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ 
 
Резултати от осъществените дейности: 
 
На база проучване възможностите на гореизброените културните институции – брой 
посетители, организирани собствени събития, гостуващи прояви и набелязаните мерки 
за оптимизиране на дейността им в края на отчетния период, статистиките сочат 
постигната устойчивост, нарастване на броя посетители и подобрено качество на 
услугите. 
 
Общият брой посетители за годината е 273 000 души. Ръстът спрямо 2011 г. е с около 
9000 души. Културните институти с най-голям дял посетители /73,73 %/ са АЕК „Етър”, 
Музей Дом на хумора и сатирата и АИР ”Боженци”. 
 
АИР „Боженци” – Собствени приходи за годината – 59 126 лв. Наблюдава се трайна 
устойчивост на посетителите. Интересът към чистата природа на резервата и 
възрожденската архитектура на балканджиите си остава голям, включително за 
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чуждестранните посетители. Предстои осъществяването на редица дейности, свързани 
с подобряването на инфраструктурата на резервата по спечеления „Интегриран проект 
за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него 
инфраструктура”. 
 
АЕК „Етър” – Собствени приходи за годината – 846 168 лв. Наблюдава се известен ръст 
на посетителите, включително чуждестранните граждани. Комплексът остава 
интересен за посетителите през цялата година, като възрожденската култура на 
балканджиите се представя чрез множество въстановки на обичаи, празници, 
демонстрация на занаяти, научни конференции и др. събития. Кулминацията на 
събитията през годината е провеждането на Международния панаир на народните 
занаяти, организиран от АЕК ”Етър”, Община Габрово и Министерство на културата. 
През тази година имаше значителен ръст на посетителите на панаира, който беше 
съпътстван от богата културна програма и демонстрации на автентични народни 
занаяти. 
 
Музей „Дом на хумора и сатирата” – Собствени приходи за годината  - 82 665 лв. 
Бележи ръст броят на посетителите през годината, особено на организираните групови 
посещения. Осъществени са множество самостоятелни изложби, „Весели четвъртъци”, 
представяния на книги, концерти, съвместни инициативи и др. През годината 
паралелно се работеше по окомплектоването на фондовете, издаването на каталози, 
международното сътрудничество. Фондовете на музея се обогатиха с нови дарения в 
сферата на хумористичното изкуство. 
 
Регионален исторически музей – Собствени приходи за годината – 1 182 лв. Има малък 
ръст на посетителите през годината. Амбицията на музейните специалисти е през 2013 
г. да се разкрие нова постоянна експозиция показваща ценни експонати от древността 
до наши дни, които да бъдат промотирани по атрактивен начин, за да увеличат рязко 
броя на посетителите и съответно собствените приходи. Да се използват по най-
оптимален начин възможностите на музея в сферата на образователните инициативи, 
привличането на млади хора и събуждане на интерес към историята на Габрово и 
региона. Търсене на възможности за осъществяване на интересни съвместни 
инициативи с други културни институти от Габрово и страната. През 2012 г., след 20-
годишно прекъсване, започнаха подготвителните дейности по възстановяването на 
археологическите разкопки в късноантичната крепост „Градище”. 
 
Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” - Собствени приходи за годината – 
17 164 лв. При издаването на читателските карти се забелязва лек ръст. Възрастните 
читатели са 3000, а децата – 800. Закупена е нова литература на стойност 25 000 лева. 
Осъществени са редица самостоятелни и съвместни инициативи. През 2012 г. беше 
изградена зала за събития и срещи, която започна активно да се използва за семинари, 
обучения на библиотекари, представяне на книги и др. Разшири се и пакетът на 
услугите за гражданите - библиотеката започна да извършва и обучителни курсове за 
работа с компютър на граждани, чрез получената техника по Програма „Глобални 
библиотеки”. През 2012 г. на регионалната библиотека беше присъдена наградата 
„Библиотека на годината” от Българската библиотечна асоциация. Успешно се 
реализира и проект по Програма „Култура”, наречен „Книгата като сетивен лабиринт“. 
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Художествена галерия ”Хр. Цокев” – Габрово. Собствени приходи – 557 лева. И през 
2012 г. художествената галерия си остана едно местата, желани за осъществяване на 
различни инициативи. Тук се проведоха и редица престижни музикални събития, като 
фестивала Дни на камерната музика, Празник на духовната музика, Концерти на 
Габровски камерен оркестър. Осъществени бяха и 25 бр. художествени изложби в 
залите на галерията. Галерията е мястото, където най-добре се представя т.н. синтез на 
изкуствата. 
 
ДК ”Ем. Манолов” – Собствени приходи – 32 816 лв. През годината голямата сцена на 
дома се наемаше за множество културни прояви – концерти, театрални спектакли и др. 
В тази емблематична за Габрово сграда понастоящем се помещават трите общински 
творчески формации, администрацията на ДТ ”Рачо Стоянов”, НЧ ”Габрово – 2002”, 
както и наематели. Една от основните задачи пред служителите на дома беше 
отстраняването на възникналите проблеми с покрива на сградата през предишната 
зима. ДК ”Ем. Манолов” се нуждае от основен ремонт, осъвременяване на зрителните 
зали и пространствата, както и преминаването му към отопление на газ. 
 
ДФА ”Габровче”, оркестър „Габрово”, Габровски камерен оркестър – усилията на тези 
творчески формации основно бяха насочени към разширяване на репертоара им, 
осъществяване на успешни концертни изяви в Габрово и страната, участие във 
фестивали и конкурси и др. От трите формации ДФА ”Габровче” е с най-много 
собствени приходи. За следващ период една от основните им задачи е увеличаването 
на собствените приходи, постигането на по-голяма популярност, разширяване на 
целевите публики и привличане на добри музиканти и специалисти в колективите на 
двата оркестъра. 
 
Засилва се тенденцията за партньорство между културните институции. Редица 
събития бяха реализирани със съвместни усилия и с успех, което показва израстване на 
вижданията им в посока на сътрудничество и общи действия в дългосрочен план. 
 
Съобразно принципа им на финансиране бе осигурен необходимият финансов ресурс 
за общинските културни институти и творчески формации, с цел нормално 
функциониране и осъществяване на дейностите им. 
 
Ежемесечно бяха координирани и актуализирани културните дейности на база 
приетите годишни планове на културните организации. 
 
Чрез инициативи на Община Габрово и габровските културни организации продължи 
да се развива успешно международното сътрудничество в областта на културата - 
Международен пленер по живопис в АИР „Боженци”, Международен панаир на 
народните занаяти, фестивал „Дни на камерната музика”, Празник на духовната 
музика, фестивал „Златна котка”, културен обмен с побратимените на Габрово градове 
и др. 
 
Реализирани бяха съвместни културни инициативи с различни творчески съюзи и 
организации с нестопанска цел - Съюз на българските художници, Дружество на 
писателите, Комитет „Памет Габровска”, „Планета Габрово”, „Габровско краеведско 
дружество”, Сдружение „Артерия”, Ателие „Габрово” и др. 
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Работеше се активно с читалищата на територията на община Габрово по отношение 
на осъществяването на съвместни културни инициативи, както и по отношение на 
счетоводния контрол по законосъобразното изразходване на годишните читалищни 
субсидии. 
 
На база на горепосоченото, може да се направи изводът, че през отчетния период в 
сферата на културата се запазва тенденцията за устойчивост и стабилност по 
отношение дейността на културните организации - движение на персонал, обогатяване 
на фондовете, брой на изявите и посетителите, собствени приходи от дейност и др. 
Габрово продължи приоритетно да се развива и като фестивален град.  

За развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на 
конкурентни и търсени атракции, които да допринесат за диверсификацията и 
териториалното разпространение на туризма, Община Габрово разчита предимно на 
възможностите на европейското финансиране, допълвайки го със собствен бюджетен 
ресурс, предвиден в инвестиционната програма и в частност - в Програмата за 
развитие на туризма на територията на община Габрово през 2012 г.  

За реализиране на дейностите по Програмата през 2012 г. са разходвани 34 546 лв.  

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТУРИСТИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Резултати от осъществените дейности: 
 
Подобрена туристическата инфраструктура в местността Узана чрез изработване на 11 
бр. указателни табели към туристически бази и обекти. През 2013 г. ще се извърши 
демонтаж на старите табели и монтаж на новите. 
 
Поддържане чрез почистване, полагане на нова и опресняване на съществуваща 
туристическа маркировка и ремонт на съоръжения са екопътеките „Витата стена”, 
„Боженци - Трявна”, „Боженци - Градище”, „Люляци - Дебел дял” и ”Боженци - 
Дряновски манастир”. 
 
Осъществено е закупуването на информационен терминал за работа на открито – 
КИОСК, чрез който ще се осигури по-модерен, атрактивен, вкл. и денонощен, достъп до 
информация на посетителите на Габрово. През 2013 г. ще се извърши монтажът му. 
 
Подобрена е видимостта и проходимостта в района на крепостта в местността Градище 
чрез почистване на треви и храсти. 
 
Монтиран и въведен е в експлоатация възобновяем енергиен източник в 
непосредствена близост до Посетителски информационен център «Узана»; Община 
Габрово бе партньор на Сдружение за устойчив туризъм „Узана” по проект 
„Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване 
на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на 
глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община 
Габрово”, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен 
фонд. 
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Изпълнява се проект "Интегриран проект за развитие на културно - историческия 
туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово", 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, на стойност  6 195 596,17 
лв., от които 275 704,03 лв. собствен принос на Община Габрово. Проектът предвижда 
развиване на туристически атракции в градската зона и на закрито; създаването на 
атракции, които използват съвременни технологии и представят динамично 
експозициите; създаване и въвеждане на нови програми за анимация; изграждане и 
реконструиране на съпътстващата туристическите обекти инфраструктура. Проектът 
обхваща АЕК Етара, АИР Боженци, Дечкова къща, създаване на виртуален музей на 
индустрията в бившата сграда на Историческия музей. През 2012 г. са избрани 
изпълнители на строителните дейности, строителен и авторски надзор.   
 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ТУРИСТИТЕ 
 
Резултати от осъществените дейности: 
 
Публично достъпен е електронен туристически портал www.visit.gabrovo.bg. 
 
Реализирана е баркодова туристическа информационна система - баркодовете са 
достъпни за посетителите на: АЕК «Етър», АИР «Боженци», Национален музей на 
образованието и Национална Априловска гимназия, Регионален исторически музей, 
Регионална библиотека «Априлов-Палаузов», Художествена галерия «Христо Цокев». 
 
ПОПУЛАРИЗИРАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГАБРОВО КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛНА 
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 
 
Резултати от осъществените дейности: 
 
Община Габрово е рекламирана като привлекателна туристическа и културна 
дестинация посредством публикации в специализирана туристическа печатна медия: 
„Черга БГ” и списание „ЕвроРегион”, бр. 18. 
 
Рекламиране на местата за настаняване на територията на община Габрово чрез 
изработване, отпечатване и разпространяване на листовка с информация за местата за 
настаняване. 
 
Изпълнява се проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически 
продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”, финансиран от Оперативна 
програма „Регионално развитие“, на обща стойност 470 000 лв., от които 23 500 лв. 
собствен принос на Община Габрово. Проектът предвижда разработване и 
популяризиране на комплексни продукти на дестинацията, които да повлияят 
положително върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и 
по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. Предвидени са 
разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, 
провеждане на рекламна стратегия, изработване и разпространение на 
информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, 
предоставяне на консултации, участие в събития (международни, национални и 

http://www.visit.gabrovo.bg/
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регионални туристически борси), организиране на събития, обществено осведомяване 
и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности. 
Резултати от проекта: увеличен интерес към конкурентноспособни туристически 
атракции на територията на общините Габрово - Севлиево - Трявна, които ще 
допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на 
териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. 
Чрез дейностите по проекта ще се разработят и популяризират на пазара комплексни 
продукти на дестинацията, които да повлияят положително върху диверсифицирането 
на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и 
сезонно разпределение на туризма. 
 

Оценен е приносът на Община Габрово в развитието на туризма на национално ниво: 
На 27.09.2012 г., в гр. Пловдив, на първия национален преглед-конкурс «Общините за 
развитието на туризма», Община Габрово и АЕК „Етър" са отличени за принос в 
развитието на туризма; АИР „Боженци" и Народно читалище "Габрово - 2002" са 
отличени с грамоти за принос в съхраняването на българските традиции; „Стефанина 
къща” в с. Боженци е отличена в категория „Гостоприемство” като най-добро място 
за настаняване за алтернативен туризъм; а механа „Габъра” е отличена в категория 
„Кухня” сред най-добрите заведения за обществено хранене. 
 
ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ГАБРОВО ПОСРЕДСТВОМ 
УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ КАТО ФЕСТИВАЛЕН ГРАД 
 
През 2012 г. в Габрово са реализирани следните по-мащабни изяви в културния, 
туристическия и спортния живот, привличащи все повече туристи и гости на Габрово от 
страната и чужбина:  
 

 първото издание на фестивал на илюзионното изкуство „Златна котка” (31 
март-1 април);  

 

 40-ти рожден ден на музей „Дом на хумора и сатирата” (1 април);  
 

 Международен фестивал на хумора и сатирата, чиято кулминация е 
традиционният Габровски карнавал (19 май);  

 

 Международен фестивал на спектаклите за един актьор „BGMOT” (15-18 
май);  

 

 София Филм Фест (14-17 юни);  
 

 Карнавал по никое време (6 октомври);  
 

 Международен панаир на народните занаяти „Етър” (6-9 септември); 
 

 Международен фестивал „Дни на камерната музика” (10-18 септември);  
 

 Международен пленер по живопис в АИР „Боженци” (септември); 
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 Международен фестивал „Празник на духовната музика” (16-17 октомври);  
 

 Смешен Филм Фест (23-29 октомври);  
 

 откриване на карнавалния сезон (11 ноември);  
 

 възстановки на народни обичаи в АЕК “Етър” и АИР “Боженци” 
(целогодишно); 

 

 културен обмен с побратимените на Габрово градове и др. 
 
В рамките на проект „Габрово - индустрия за нова градска култура”, на стойност 526 
243,60 лв., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, 
от които 26 312,18 лв. собствен принос на Община Габрово, се изпълняват комплекс от 
иновативни дейности, насочени към обогатяването на градската култура, чрез нова 
интерпретация на присъстващо в културния календар на Габрово събитие – Карнавал 
на хумора: организиране и провеждане на карнавално шествие, работилници по 
изкуства, Първоаприлски празник на стършела, архитектурно-художествено 
оформление на южната фасада на Дом на хумора и сатирата, доставка на 
специализирано оборудване, промотиране на събитията. 
 
Проектът е в процес на изпълнение. През 2012 г. бяха създадени и функционират 
Работилници по изкуствата (работилница за визуални изкуства, работилница за 
клоунада, площадни изкуства и stand up comedy, работилница за маски и костюми, 
работилница за танци, работилница за фотография, визуални комуникации и 
журналистика). Месец преди провеждането на „Карнавал по никое време" се 
проведоха четири празници по кварталите (Бичкиня, Етъра, Лъката и Младост), в които 
работилниците представиха дейността си. С тези празници беше оповестен и „Карнавал 
по никое време”. На 06.10.2012 г. на ул. „Аврам Гачев“ се състоя иновативно-културно 
събитие „Карнавал по никое време“ под мотото „Карнавалите по света“. 
 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС УЗАНА 
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗЯВИ 
 
Планинско състезание по автомобилизъм - Рали „Узана 2012” (23-24 юни) – 
състезанието е трети кръг от Националния планински шампионат по автомобилизъм. 
Организатори са Община Габрово, Българската федерация по автомобилен спорт, АСК 
„Ара Моторспорт" и СБА - Габрово. В състезанието взеха участие над 35 участника, в 
това число някои от топ пилотите на България, включително многократни бивши и 
настоящи шампиони с мощни и атрактивни автомобили. 
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Второ издание на фестивала «Узана поляна фест – зелените идеи в действие» - (13 до 
15 юли) в местността Узана. Фестивалът се организира от гражданско дружество “Узана 
Фест” в партньорство с Община Габрово, Министерство на околната среда и водите, 
Обществен дарителски фонд - Габрово, Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” и Фондация „Америка за България“. Във фестивала взеха участие над 200 
души от 60 различни организации, занаятчийски обединения и фирми. Фестивалът 
привлече над 2500 души, а легловата база на Узана бе изцяло ангажирана. 
Посетителите имаха възможност да видят Рециклиращ център за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки; да дегустират и закупят различни видове екологично чисти 
храни, билки и мед; да се запознаят с живи представители на редките български 
породи калоферска дългокосместа коза и каракачанска овца; да видят демонстрация 
на производство на битова гореща вода от слънчева светлина, строителство с 
естествени материали и много други дейности. 

 
Национален VW събор на открито (31 август - 2 септември) – проведе се за първи път в 
местността Узана. Организатори са "Клуб на привържениците на Фолксваген в 
България" и Община Габрово. Организирани игри и развлечения - футболен турнир, 
фотосесии, огнено шоу, гайдари, изпълнения на деца от фолклорен ансамбъл, детски 
кът и др. Връчени са награди за най-красивите и интересни автомобили на събора. 
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Национална екоинициатива „Узана 
2012” (15 до 23 септември) – инициатива 
на Община Габрово със съдействието на 
спортен клуб „Орловец-Екстремум”, 
футболен клуб „Янтра-Габрово”, 
колоездачен клуб „Исполин” - Габрово, 
Дирекция „Природен парк Българка” и 
Сдружение за устойчив туризъм „Узана”. 
В нея взеха участие около 400 участника. 
Основни дейности по програмата: 
спелеосъстезание за географско 
позициониране на пещери, колоездачен 

маратон и футболен турнир за деца. Съпътстваща програма за тези, които не са 
участници в спортно-състезателните модули: изкачване на връх Исполин, катерене по 
катерачна стена, спускане с „тролей”, лагерен огън, пешеходен преход по екопътека 
„Узана”, посещение на културно-исторически забележителности на територията на 
община Габрово. 
 
Маломащабни събития и мероприятия през цялата година, предлагащи интересни и 
креативни възможности за прекарване на свободното време на гостите на Узана, 
организирани и реализирани от Посетителски информационен център «Узана»:  

  март: Работилница за мартеници; 

  април: Великденска работилница - с изработените неща се направи изложба 
във фоайето пред Ритуалната зала в Община Габрово; 
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  май: “Природата – достъпна за всеки” – мероприятие за социално уязвими 
групи деца от града, основно от аутистичния спектър, чрез което им се предостави 
възможност за общуване с природата. Част от дейностите включват работа с 
природни материали и изработката на карнавални маски за участие в Габровския 
карнавал. 

  юни: Обучение „Приемна грижа” на доброволци от Български младежки 
Червен кръст – Габрово в местността Узана; 

  юли: „Природа, смехотерапия и здраве” – участници са Дамският клуб към БЧК, 
Център за взаимопомощ на онкоболни, Дом на хумора и сатирата, членове на 
дружество „Майчина грижа”. Дейностите включват: реализиране на кулинарна 
изложба, паневритмия, уъркшоп /декупажна техника/, смехотерапия и арт-терапии 
за здраве сред природата; 

  октомври: „Екология и здраве” – участници са членове на Сдружение „Пациенти 
с онкологични заболявания и приятели”. Дейностите включват изработка на 
екоторбички и екологични свещи от чист восък, с които е направена изложба-базар 
за събиране на средства за подпомагане дейността на сдружението; 

  декември: Коледно-новогодишна арт-работилница. 
 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ТУРИСТИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО 
 
През 2012 г. се наблюдава ръст в броя на реализираните нощувки на територията на 
община Габрово. Общият брой реализирани нощувки през 2012 г. е 83 620, като от тях 
74 282 (88,83%) са от българи, а 9338 (11,17%) от чужденци. Общият брой на нощувките 
през 2012 г. се е увеличил с 14,95 % спрямо 2011 г., като броят на нощувките от 
чужденци се е увеличил с 23,4%, а броят на нощувките от българи – с 13,96%. От 
осъществените нощувки за 2012 г. в общинския бюджет са постъпили 63 000 лв. 
туристически данък. 
 
Общият брой туристи, пренощували на територията на община Габрово, през 2012 г. е 
38 490, като от тях 33 681 (87,5%) са българи, а 4 809 (12,5%) – чужденци. Общият брой 
пренощували туристи през 2012 г. се е увеличил с 6,8% спрямо 2011 г. 
 
Ръст се наблюдава и в посещенията на културните институти и забележителности на 
територията на община Габрово. През 2012 г. общият брой на посетителите в 
културните институти е 273 609 души, като от тях 246 981 (90,27%) са българи, а 26 628 
(9,73%) са чужденци. Данните показват увеличаване на посещенията с 9009 души или 
3,4%, спрямо предходната 2011 г., като се наблюдава ръст на посещенията от българи, 
докато посещенията от чужденци запазват своите нива от 2011 г. Културните институти 
с най-голям относителен дял с брой посещения на туристи са АЕК „Етър”, музей „Дом 
на хумора и сатирата” и АИР „ Боженци ”, като общият дял на трите института е 73,73%.  
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Грамоти, връчени 
за принос на 
Община Габрово в 
развитието на 
туризма на първия 
национален 
преглед-конкурс 
«Общините за 
развитието на 
туризма», 
проведен на 
27.09.2012 г. в гр. 
Пловдив. 
 

 

                                                                 

СПОРТ 

  
Дейностите в направление спорт през 2012 г. се реализираха от екипите на общинска 
администрация, Общински спортни имоти, спортните клубове и други организации, 
имащи отношение към изпълнение на проявите от спортния календар. 
 
През годината се проведоха традиционните за града ни спортни прояви като:  
 

 ХХ турнир по футбол на малки врати в зала за мъже и юноши, 
 

 пети турнир по лека атлетика на писта за юноши и девойки в памет на „Никола 
Вълчанов”;, 

 
 лекоатлетически крос, посветен за Деня на българския спорт,  

 
 колоездачно състезание „Буката, Одрински, Чанлиев”, 

 
 кръг от републиканския планински шампионат по автомобилизъм, 

 
 турнири за подрастващи по футбол в памет на „Йордан Христов” и “Павел 

Бурмов”, 
 

 Х юбилеен аматьорски турнир по футбол за наградите на Каменица Фен купа,  
 

 държавно първенство по бокс за младежи, 
 

 национално първенство по карате шотокан, 
 

 национална купа „Габрово” по карате киокушин, 
 

 държавно студентско първенство по кикбокс, 
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 турнири по тенис, 
 

 международен турнир по волейбол за мъже, 
 

 турнир по баскетбол в памет на "Христо Донков" и др. 
 
Спортният празник с децата от Детските градини предизвика сред участниците много 
емоции и създаде приятна атмосфера, както сред тях така и сред публиката, дошла да 
подкрепя малките спортисти. 
 
През месец май на стадион „Априлов” се проведе традиционното състезание между 
общинските младежки противопожарни отбори “Млад огнеборец”. 
 
Спортните прояви и разходите свързани с провеждането им бяха обезпечени с 
планираните за тях 30 000 лв.  
 
Състезанията от Ученическите игри се проведоха в три възрастови групи, с участието 
на над 1100 ученици, обхванати в 111 отбора по 8 вида спорт /волейбол, баскетбол, 
хандбал, футбол, лека атлетика, тенис на маса, шахмат и бадминтон/. Градът ни бе 
домакин на финали от Ученическите игри по волейбол за  девойки, VІІІ-Х клас и 
хандбал за момичета, V-VІІ  клас.  
 
Във финалите на Ученическите игри габровските спортисти се представиха с 5 отбора. 
Шампион на Ученическите игри в групата за V-VІІ клас стана отборът по хандбал - 
момичета на СОУ „Отец Паисий”.  
 
Отборите девойки на Национална Априловска гимназия се класираха и вземаха участие 
във финалите на Ученическите игри в три вида спорт - волейбол  и лека атлетика за VІІІ-
Х клас и баскетбол за ХІ-ХІІ клас и лекоатлетическия отбор  на ПТГ „Д-р Василиади” 
юноши в групата  VІІІ-Х клас.  
 
Отборът по хандбал девойки на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” участва в Световните 
ученически игри, които се проведоха в Хърватска и достойно защити честта на 
габровския ученически спорт.   
    
През 2012 г. за изпълнение на спортни проекти по 129 ПМС бяха получени и 
изразходени финансови средства в размер на 14 965  лв. /11 535 лв.  за ученици и 3 430 
лв. за деца от ДГ за закупуване на спортни уреди и съоръжения, за учебно-
тренировъчна и спортно-състезателна дейност/. 
 
Три спортни клуба „Баскетболен клуб „Чардафон-Орловец”, Футболен клуб „Янтра 
1919” и Хандбален клуб „Бъки” спечелиха и реализираха дейности по Програма на 
Министерството на физическото възпитание и спорта – „Спорт за децата в свободното 
време” в направление „Начално обучение по вид спорт”. 
 
По програмата „Спорт за децата в детските градини”– клубовете по спортна 
акробатика и батут „Акро-Арт” и баскетбол „Чардафон-Орловец” започнаха реализация 
на проектите си с децата в пет габровски детски градини. 
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Дейността на лицензираните спортни клубове бе подпомагана с финансови средства, 
утвърдени от Общинския съвет в размер на 210 000 лв. Съгласно утвърдени критерии и 
правила същите бяха разпределени между 30 лицензирани спортни клуба. През 
годината се учредиха два нова спортни клуба: Футболен клуб “Янтра Габрово” и 
окончателно приключи със своята регистрация в Министерството на физическото 
възпитание и спорта Спортен клуб за хора с увреждания „Бялата лястовица”.   
 
ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ 

В съответствие с концепцията за развитие на спорта в град Габрово и реализиране на 

основната цел, а именно – разширяване и модернизиране на спортната база, и 

привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните и 

международни стандарти, през 2012-та година бяха реализирани следните дейности: 

Ремонтни дейности: 

1. Използвана беше възможността за кандидатстване по проекти към МФВС 

(Наредба Н1). Община Габрово спечели проект, насочен към цялостно саниране на 

„Зала хандбал“ в спортен комплекс „Христо Ботев“. Проектът беше успешно 

реализиран и приет от приемателна комисия на МФВС.  

2. Беше изготвен и входиран проект по Наредба Н1 към МФВС, като беше 

използвана възможността клубовете да кандидатстват и да получат средства насочени 

към реконструкция на ползваната от тях спортна база. Чрез хандбален клуб “Бъки“ бе 

входиран проект, касаещ част ОВ, който включва изграждане на отоплителна 

инсталация на „Зала хандбал“, „Зала вдигане на тежести“ и административна сграда. 

Същият е на стойност 220 хиляди лева. Одобрен е за финансиране от МФВС при 

наличие на финансов ресурс.  

3. По Наредба Н1 беше изготвен проект за открито баскетболно игрище в 

междублоково пространство на улица „Свищовска“. Техническата част на проекта е 

одобрена от МФВС и очакваме финансиране за неговата реализация.  

4. Община Габрово изготви проект за цялостно саниране и ОВ част на спортното 

хале в СК “Христо Ботев“. Същият е входиран за финансиране. 

5. Успешно бяха реализирани всички благоустроителни дейности, предвидени 

по проеткта за градска среда по ОП Регионалн развитие, на прилежащата територия на 

спортна зала „Орловец“.  

6. Със средства на Община Габрово беше възложено и реализирано енергийно 

обследване на спортна зала „Орловец“, необходимо за изготвянето на проект, касаещ 

мащабни ремонтни дейности на този значим спортен обект. 

7. След сключен договор с БФ Хандбал, Община Габрово получи дарение – 

настилка „Тарафлекс“, на стойност 150 хил. лева. Същата беше трайно монтирана в СЗ 

„Орловец“ и дава една нова, съвременна визия на спортното съоръжение.  
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8. „Общински спортни имоти“ реализира ремонт на сграда „Администрация и 

съблекални“ в СК“Христо Ботев“, обслужваща нуждите на футболните клубове, в това 

число ремонтни дейности на покрив, фасади, външно стълбище, ремонти по кулата, 

подмяна на дограма и частични вътрешни ремонти. 

9.  В спортна зала „Хандбал“ в СК “Христо Ботев“ бе извършен основен ремонт 

на ел. инсталация и подмяна на осветителните тела. 

10. В спортното хале в СК “Христо Ботев“ бе подменена амортизираната 

настилка на стрелбището.  

11. Извършен бе авариен ремонт ВиК (ремонт на шахти, подмяна на тръби и др.) 

на стадион „Априлов“, което наложи и частичен ремонт на тревната настилка на 

стадиона. 

12.  Обратният наклон и недобрата хидроизолация на служебен вход на СЗ 

“Орловец“ са причина за течове и проникване на вода в съблекалните, включително и в 

новоизградената по изискване на европейските федерации съблекалня №5. 

Извършени бяха необходимите вътрешни ремонти, а през 2013 г. се планира 

хидроизолация на компрометираната настилка.   

13. С работници на „Общински спортни имоти“ и закупуване на материали бяха 

покрити нуждите от текущи ремонти (в това число ел. и ВиК) по всички стопанисвани 

от ОСИ обекти. Сериозен разход е постоянната подмяна на осветителни тела в 

зрителната зала на СЗ “Орловец“, за да отговорим на завишените изисквания за 

осветеност при провеждане на състезания от националния и международен календар.  

14. Чрез инвестиционната програма на Община Габрово бяха закупени четири 

броя охранителни кабини, обслужващи дейност „Паркинги“. 

Спортни дейности и мероприятия на територията на „Общински спортни имоти“: 

1. В отговор на националната програма за развитие на спорта в България, 

Община Габрово и „Общински спортни имоти“ изработиха проект „Целогодишна 

междуучилищна лига“, насочен към целогодишната ангажираност на децата и 

системните им занимания със спорт. Същият обхваща колективните спортове и вече се 

реализира със съдействието на ръководството на РИО – Габрово, директори на 

училища и представители на спортните клубове. 

2. Спортните клубове на територията на град Габрово използваха 

възможностите за финансиране по програма на МФВС – „Спорт за деца в свободното 

време“. „Общински спортни имоти“ оказа помощ при изготвянето на проектите и 

голяма част от тях бяха финансирани. 
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3. Вследствие на добрия спортен мениджмънт на звеното, бяха реализирани 

следните прояви: 

В зала „Орловец“, при добра 

организация, се проведе 

международният хандбален турнир за 

жени IHF/EHF „Челъндж трофи“, с 

участието на Латвия, Молдова, 

Армения, Фарьорски острови, Израел, 

Малта, Естония и България. 

Българският национален отбор 

спечели купата и извоюва правото да 

представя Европа в 

междуконтиненталната надпревара през 2013-та;  

Зала „Орловец“ беше домакин на квалификации за Европейско първенство по хандбал 

при юношите до 18 години, с участието на Швеция, Унгария, Украйна и България;  

В зала „Орловец“ се проведоха 

Европейски квалификации по волейбол 

за девойки до 18 години, с участието на 

Франция, Финландия, Хърватия и 

България; 

СЗ “Орловец“ беше домакин на 

Балканско първенство по тенис на маса 

за юноши и девойки до 18 години; 

Представителният волейболен тим на 

града „КВК Габрово“ беше домакин на срещи от европейския клубен турнир "Челъндж 

къп", на международен турнир, както и на поредица двубои от Суперлигата на 

страната; 

Зала „Орловец“ беше домакин на Държавен 

финал по хандбал за момичета до 13 години, 

турнир за Купа България при девойките 

младша възраст и срещи от държавното 

първенство при жените;   

Градът ни беше домакин на финали на 

ученическите игри по хандбал за момичета 5-

7 клас;  

В СЗ “Орловец“ се проведоха: 

- Държавно лично-отборно първенство по бокс за младежи; 
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- Национално първенство по Карате Шотокан; 

- Държавно студентско първенство по кикбокс; 

- Национална купа „Габрово“ по карате киокушин;  

- Баскетболният турнир "Христо Донков"; 

- Детските футболни турнири „Тера мол“, „Малки лъвчета“ и „Павел Бурмов“; 

- XX традиционен турнир по минифутбол за купата на Община Габрово; 

- Квалификации от държавното първенство по футзал; 

- Награждаването на най-изявените спортисти и треньори на Община Габрово 

за 2012-та година; 

На терена с изкуствена трева в СК “Христо Ботев“ се 

проведе  

X-то юбилейно издание на най-големият футболен турнир 

за любители – „Каменица ФЕНкупа“ и  международният 

футболен турнир за деца в памет на Йордан Христов, в 

който участваха 10 отбора;    

За втора поредна година, в резултат на успешно 

партньорство между частен инвеститор и Община 

Габрово, жителите на града се радват на ледена пързалка; 

Прояви с културен характер:  

Концерт на ансамбъл "Пирин"; Два концерта на трупата на Нешка Робева; X-ти юбилеeн 

концерт на Читалище „Габрово“; Национален карнавал-ревю на котки. 

Прояви с благотворителен характер:  

Благотворителна футболна среща в подкрепа на Руси Пенчев; 

 Благотворителна футболна среща в подкрепа на Александър Маринов; 

Фолклорен концерт на Фондация „Сила за живот – Пламен Толев“, по повод 

отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията 2012 и 

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между 

поколенията 2012 в България; 

V-то издание на благотворителният концерт за деца със специални образователни 

потребности; 

Реализирани приходи от ОСИ за 2012 г. -  229 800 лева 
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- 124 хил. лева от дейност „Паркинги“;  

- 105 800 лева такси от почасово ползване на спортни обекти, билети за 

спортни мероприятия и др.; 

Разходи ОСИ 2012  

- Най-сериозните разходи на звеното, извън фонд „Работна заплата“, са 

разходите за ел.енергия, вода и ТЕЦ, които са приблизително 200 хил.лева 

на година;  

- Текущи ремонти, текуща поддръжка, аварийни ремонти, разходите за 

поддръжка на стадионите (торове, семена, препарати и др.) са на обща 

стойност около 100 лева годишно, която е крайно недостатъчна, с оглед 

амортизираната спортна база и нарастващите нужди от ремонтни дейности и 

поддръжка;  

Проведена бе 
Тържествена церемония 
по награждаването на 10-те 
най-добри спортисти и 
треньор на Община Габрово 
за 2012-та година. 
 
В спортна зала "Орловец"  се 
проведоха и събития с 
културен характер -  концерт 
на ансамбъл "Пирин"; Два 
концерта на трупата на Нешка 
Робева; V-то издание на 
благотворителният концерт за 
деца със специални 

образователни потребности; Фолклорен концерт на Фондация „Сила за живот – 
Пламен Толев“; Национален карнавал-ревю на котки и др. 
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ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
През 2012 г. основният акцент в работата на отдела бе реализирането на оригинални и 
нестандартни инициативи, които имаха за цел да привлекат вниманието на медиите и 
обществеността.  
 
Мисията на институцията и основните политики, които се провеждаха, са свързани с 
убеждението, че за Габрово трябва да се говори като за град, който не само успешно 
привлича европейски ресурс за реализацията на големи инфраструктурни и социални 
проекти, но и като за място, където човек спокойно може да отглежда своето дете, 
може да се забавлява, да посещава разнообразни и стойностни събития, и да се 
възползва от невероятната природа на региона. 
 
Традиционните инициативи, по които ежегодно се работи са: 
 

 

Тържествено отбелязване на 

националния празник на Република 

България на 3 март; 

 

 

 

С вицепрезидента на РБългария 

Маргарита Попова по повод честване 

на 3-ти март 

 

Кампания за пролетно почистване на града, която през 2012 г. се проведе под мотото 

„Пука ли ти за боклука“; 

 

Подготовка и провеждане на тържествената сесия на Общински съвет – Габрово, 

посветена на  Деня на града; 

 

Организация и участие в традиционния габровски карнавал – „Хора и животни“; 

Коледен прием на кмета. 
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Конкретни събития извън планирания календар: 
 

С вицепрезидента на 

РБългария  

Маргарита Попова по 

повод 135 години 

Шипченска епопея  

 

Национално честване на годишнина от боевете на връх Шипка под патронажа на 

Областен управител – Габрово; 

 

Откриване на карнавалния сезон на 11.11.2012г. и обявяване на мотото за следващия 

карнавал – съвместна инициатива с отдел „Култура“; 

 

Организиране на Екобазар на площад „Възраждане“; 

 

Провеждане на фестивала „Узана поляна фест“; 

 

Организиране на София Филм Фест и Смешен Филм Фест – съвместно с отдел 

„Култура“; 

 

Организиране на Магична среща 2012 - Габрово "Златна Котка". 
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Протоколно обслужване на администрацията 
  

През годината бяха осъществени редица 
посещения на дипломати в Габрово като 
част от тях имаха типично протоколен 
характер, а други бяха със съвсем 
конкретна цел: 
 

Посещение на Нейно превъзходителство 

Тересита Капоте Камачо, посланик на 

Куба; 

 

Посещение на Нейно превъзходителство Тове 

Скарстейн, посланик на Норвегия, по повод 

прощална обиколка преди отпътуването и от 

страната; 

 

 

 

Посещение на Негово превъзходителство 

Марк Михилсен, посланик на Белгия, по 

повод откриване на обновено отделение 

по инвазивна хирургия в габровската 

болница и изложба в ДХС; 

 

 

 

Посещение на Негово превъзходителство 

Микола Балтажи, посланик на Украйна, по 

повод анонсирането на старта на завод за 

автобуси ЛАЗ; 
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Посещение на Негово превъзходителство 

Герхард Райвегер, посланик на Австрия, по 

повод разговори за съвместно сътрудничество 

в областите на културата и туризма; 

Посещение на министъра на правосъдието на 

Република Азербайджан. 

 

Посещения от високо държавно равнище 
 
Посещение на министър – председателя на Република България по повод откриването 

на завод на касови апарати на „Дейзи Технолъджи“ и официалното прерязване на 

лентата на новоизградената крайречна улица „Аврам Гачев“; 

 

 

Посещение на министъра на физическото образование и спорта Свилен Нейков, по 

повод инспектиране на спортни съоръжения на територията на Габрово; 
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Посещение на министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма 

Делян Добрев, по повод „100 години 

памукотекстил“; 

 

                   Посещение на министъра на 

околната среда и водите 

Нона Караджова и 

министъра по управление 

на средствата от ЕС 

Томислав Дончев, по повод 

първа копка на проекта за 

водния цикъл на град 

Габрово и подписването на 

договор за изграждане на 

регионална система за 

управление на отпадъците в 

регион Габрово. 

Побратимени градове 
 
В сферата на международното сътрудничество продължиха започнатите вече проекти и 
съвместни инициативи между Габрово и побратимените му градове. Основният акцент 
бе подобряване на качеството и културата на живот чрез популяризиране и внедряване 
на чуждестранен  опит и обмен добри практики.  
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Аалст, Белгия 

През месец март в Дома на хумора и сатирата бе открита изложба „Пушене или 

здраве: Изборът е ваш“ с рисунки на деца от габровски училища. Наградите бяха 

осигурени от Фондация „Хората служат на България“ и Клуб „Приятели на Белгия“. 

 
Откриване на обновеното крило по инвазивна кардиохирургия в габровската болница. 

Леглата, матраците и нощните шкафчета в сектора са дарение от фондация „Хората 

помагат на България“ и болница O.L.V., както и двата ултрамодерни мобилни 

ехокардиографа. 

За нуждите на Дневния център за деца с увреждания бе дарен инвалиден стол-кантар 

и градински съоръжения, развиващи моториката на децата. За езиковата школа 

„Марсел де Бископ“ бяха предоставени 10 лаптопа. 
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 Тун, Швейцария  
 

Откриване на изложбите „Карикатури от Щройн” и „Светът в огледалото на 
НЕБЕЛШПАЛТЕР” в ДХС; 
 

Съвместен концерт на цигуларя Александер Дубах с габровския камерен оркестър в 

рамките на Есенния салон на изкуствата 2012; 

Доставка на учебна кухня за гимназията по 

туризъм в Габрово и карикатури за ДХС; 

Проект „Разширяване и усъвършенстване 

на социалната услуга Център за социална 

рехабилитация и интеграция на деца от 

аутистичния спектър Келер – Габрово”, 

чиито цели бяха да се доизгради 

материалната база на Центъра, да се 

въведат по-усъвършенствани методи в 

терапията на децата-аутисти и да се предлагат мобилни услуги с оглед обхващане на 

повече нуждаещи се деца. 

Нови Сонч, Полша 
 
В процес на реализация е проект с полския град Нови Сонч по Оперативна програма 
„Административен капацитет“. Проектът цели въвеждане на целенасочен и 
стратегически подход към управлението на човешките ресурси в Община Габрово, 
както и обмяна на опит и използване на добри практики за подобряване на 
партньорството между  Габрово и Нови Сонч. 
 
Мытищи, Руска федерация 
 
В рамките на честването на 10 години от установяване на партньорски 
взаимоотношения между двата града бяха подписани споразумения за сътрудничество 
в следните области:  
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Междуучилищен обмен между НАГ „Васил Априлов“ в Габрово и 17 гимназия в 

Мытищи; 

 

Обмен на медицински специалисти от двете болници в областите на ортопедията, 

офталмологията и УНГ; 

 

Размяна на символите на Мытищи и Габрово – гр. Мытищи дарява ладия, която ще 

бъде разположена на новоизградената крайречна улица „Аврам Гачев“, а гр. Габрово 

ще дари скулптура за паркова среда. 
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ОБЩИНА ГАБРОВО – ОБЩИНА РЕФОРМАТОР  

На Осмата годишна среща на местните власти, провела се в периода 14 – 16 октомври 
2012 г. в гр. Пловдив, кметът на Община Габрово бе отличен за кмет - реформатор. 
Годишната среща е уникално за местните власти събитие, което включва разнообразни 
форуми и дава възможност за споделяне на идеи, за обсъждане на бъдещите 
общински реформи с министри и народни представители. Всяка година форумът 
събира над 1000 общински лидери – председатели на общински съвети, съветници, 
кметове и ключови експерти, които дискутират тенденциите в развитието на местното 
самоуправление в България. На срещата присъстват и представители на централната 
власт – президентът на Република България и министър-председателят, много 
министри, представители на партньорски асоциации на общините от цяла Европа. 
Наградата Кмет – реформатор е определена чрез обработка на информацията, събрана 

в базата-данни на Националното 
сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) – за активно 
участие в живота на организацията, 
за принос при подготовката и 
отстояването на становищата на 
НСОРБ, както и за друга активна 
подкрепа от страна на Общината.  

На същия форум директорът на 
дирекция „Финансово-счетоводна” 
Христина Александрова бе 
наградена от НСОРБ с почетна 
грамота за цялостен принос в 
местните финанси. Община Габрово 
получи и награда за най-оригинално 
представяне на Оперативна 
програма „Околна среда” – за 
интерактивния сайт на 
„Интегрирания проект за водния 

цикъл на град Габрово”. 
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По време на срещата на местните власти кметът на Габрово изнесе презентация на 
тема „Европейски фондове за България в периода 2012 – 2014 г.” През 2012 г. 
акцентът на включените в тридневния форум прояви бе върху ефективността от 
използването на европейските фондове - равносметката пет години след 
присъединяването на страната ни към ЕС, както и приоритетите за следващия 
програмен период. Основните моменти в презентацията на габровския кмет, бяха 
визия и предвиждани реформи, цели и приоритетни инвестиции, достъпни за 
общините мерки, както и потребности и възможности. На форума присъстваха 
министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът и министър на вътрешните 
работи Цветан Цветанов, министърът по усвояване на средствата от ЕС Томислав 
Дончев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Специален гост бе и 
президентът на Република България Росен Плевнелиев. 
 
ОБЩИНА ГАБРОВО – ДЕЛЕГАТ В КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ   

През месец април 2012 г. кметът на 
Габрово бе предложен от 
Националното сдружение на общините 
и Министерски съвет за член на 
българската национална делегация в 
Комитета на регионите, който се 
провежда в Брюксел.  

На 96-та Пленарна сесия на Комитета 
на форума се дискутираха темите: 
„Градовете на бъдещето – градове, 
устойчиви в екологично и социално 
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отношение“; „Европейско териториално сътрудничество“; „Хоризонт 2020 - рамкова 
програма за изследвания и иновации“; „Творческа Европа“; „Механизъм за свързване 
на Европа“.  

От 8 до 10 октомври 2012 г. кметът на Габрово и ръководител на българската делегация 
взе участие 97-та Пленарна сесия на Комитета. Тази октомврийска сесия съвпадна с 10-
тото издание на Дните на отворени врати, който се организират от Европейската 
комисия и Комитета на регионите. По време на заседанието, посветено на 
откриването, основният дебат бе посветен на икономическото възстановяване, 
политиката на сближаване и Стратегия „Европа 2020”: Ролята на регионите и градовете. 

Кметът на Габрово взе участие в 98-та Пленарна сесия на комитета. В рамките 
на сесията председателят на Европейската комисия  Жозе Барозу представи работната 
програма на Комисията за 2013 г. В дневния ред бе включено и приемане на 
проекторезолюция относно „Политическите приоритети на Комитета на регионите за 
2013 г. въз основа на законодателната и работна програма на Европейската комисия", 
както и на проекторезолюция относно многогодишната финансова рамка. Като 
председател на Българската делегация в Комитета на регионите, Таня Христова взе 
участие в среща с останалите председатели на националните делегации. Поканата бе 
отправена от Председателя на Комитета на регионите Луис Валкарсел Сисо, като 
дискусията основно бе свързана с неформалния Съвет на министрите, посветен на 
политиката на сближаване и позицията на Комитета на Регионите по многогодишната 
финансова рамка. 

ОБЩИНА ГАБРОВО – НАЙ – 
ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР 
– 21 декември 2012 г.   

Кметът на Община Габрово бе 
номиниран за „Най-добър 
социален партньор” на 
Синдиката на българските 
учители /СБУ/ в заключителния 
етап на Шестия национален 
конкурс на СБУ за социален 
партньор – кмет през 2012 г. 

Наградите на отличените в 
Шестия национален конкурс за 

социален партньор – кмет, за социален партньор – директор, както и в конкурсите 
„Синдикалист на годината” и „Журналист на годината” бяха връчени на 21 декември 
2012 г. в София.  
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ФОРУМ ГРАДЪТ 2012  
– 02 октомври 2012 г.   

Кметът на Община Габрово взе 
участие във Форум Градът 2012, 
проведен на 02.10.2012 г. под 
патронажа на министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството.    

По време на събитието 
участниците  във форума 
дискутираха интелигентното 

управление на градовете чрез ефективно използване на техните ресурси. Форум 
“Градът” 2012  цели да подпомогне националните, местните власти и бизнеса да 
работят по-добре заедно за осигуряването на по-високо качество на живот и по-
благоприятна среда за инвестиции и създаване на нови работни места. 

7 - МА ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛСТВОТО  
– 03 декември 2012 г.   

На 3 декември 2012 г. се състоя Седмата Годишна среща на бизнеса с правителството, 
с участието на президента на Р България Росен Плевнелиев, министъра по управление 
на средствата от ЕС Томислав Дончев, регионалния министър Лиляна Павлова, 
транспортния Ивайло Московски, министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, комисаря по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и 
реакцията при кризи Кристалина Георгиева, изпълнителния директор на Българска 
банка за развитие Асен Ягодин, председателя на Центъра за либерални стратегии Иван 
Кръстев, кмета на Община Габрово Таня Христова и представители на бизнеса. 
Срещата на бизнеса с правителството бе организирана от вестник "Капитал" под 
надслов "Големите въпроси на 2013-а". Сред темите на форума са възможностите за 
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растеж на икономиката в страната през 2013 година, ролята и очакванията на бизнеса, 
възможностите за развитие през следващия програмен период на Европейския съюз. 
Темата на лекцията на кмета на Община Габрово Таня Христова бе „Новите пари от 
Европа – накъде след магистралите?“ 

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ 
ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 
ПСОВ“ - 03 декември 2012 г. 

Кметът на Община Габрово бе лектор на  
научнопрактическа конференция, на която 
бяха обсъдени актуалните проблеми във 
водния сектор, свързани с изграждане и 
експлоатация на пречиствателни станции 
за отпадъчни води. 

Форумът, който се състоя за втора поредна година, бе организиран от Камарата на 
строителите в България (КСБ) и Българската асоциация по водите (БАВ) с медийното 
партньорство на в. „Строител“. Конференцията бе открита от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов изрази надежда 2013-а да е годината на изработване на добри 
проекти и коректно проведени тръжни процедури, за да усвои страната ни максимален 
финансов ресурс от еврофондовете. Добрите практики при изграждането на 
пречиствателни станции за отпадъчни води бяха тема на презентациите на кмета на 
община Габрово Таня Христова, на инж. Сава Савов – управител на ВиК ООД – Русе, и на 
инж. Любослав Иванов от „Главболгарстрой“ АД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2012 г. е част от една 
амбициозна и последователна управленска програма.  
 
В никакъв случая не целя да провокирам усещането, че реализираните от Община 
Габрово инициативи претендират за всеобхватност или завършеност, доколкото се 
отнасят за систематично изпълнение на публични политики. Бързи и лесни политики, 
бих казала, почти няма. Не и в нашия обществен контекст. Сами по себе си обаче тези 
инициативи носят всички белези на институционална приемственост, споделена 
политическа воля и експертна ангажираност на ниво администрация. В този смисъл, ги 
приемам като част от една широкообхватна стратегия за последователно и ефективно 
развитие на нашата общност, преди всичко ориентирано към резултати.  
 
Все пак, позволявам си да приема за обективна личната ми равносметка, че 
изпълненото през 2012 г. обхваща в голяма степен целия спектър от развитието на 
социално – икономическия живот на града.  
 
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна 
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на 
финансовите възможности на външното финансиране, не на последно място - 
осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти, макар и трудна, 2012 бе 
силна година. Година, в която Община Габрово работи усилено по поетите 
ангажименти за реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни 
проблеми, свързани с базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската 
среда, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал 
на града.     
 
През 2012 г. завърши цикъл от интегрирани инвестиции за подобряване на социалната, 
образователната и градската среда. След дълги години на подготовка, стартира 
изпълнението на двата най – големи проекта в сектор околна среда за управление на 
води и отпадъци. Положиха се систематични и последователни усилия за подготовка 
на нови проектни предложения – следващи важни инвестиции в качество на живот, 
които  ще започнат своята физическа реализация през 2013 г.   
 
Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе истински 
ползотворна. Тя е солидната основа, на която бюджетната 2013 година ще разгърне 
пълния си потенциал.  
 
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за 
процеса на израстване на местното самоуправление.  
 
Благодаря на своя екип, който не позволи да изгуби отправната точка.  
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Благодаря на Общински съвет Габрово, който въплъти функцията си на висш орган на 
делегирана власт, ценен коректив и провокатор на конструктивен диалог.  
 
Благодаря на всички партньори, които защитаваха и се бореха за каузата Габрово. 
 
Най – вече, благодаря на своите съграждани, на Габровци, които придават истински 
смисъл на този документ. Вярвам, че всичко, което представихме в изложението на 
настоящия отчет, е достигнало до сърцата Ви и е създало усещане за нови възможности 
за лична и професионална реализация.  
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на община Габрово      
 
 


