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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Геостратегически позиции 
Благоприятно положение спрямо паневропейските транспортни коридори и националното пространство; Габрово е елемент от Мрежата 
на културните коридори на Югоизточна Европа; Наличие на Технически Университет (ТУ) Габрово. 

Геостратегически позиции 
Планински регион с ограничена достъпност от страна на железопътен, воден и въздушен транспорт; Изследователската и развойна 
дейност в СЦР е на изоставащи равнища спрямо европейските. 

Икономика 
Традиции в областта на индустрията, която е водещ сектор в икономиката и сравнително висока ефективност на фирмите; Безработицата 
и заетостта са на по-благоприятни нива от средните за страната; ръст на преките чуждестранни инвестиции. 

Икономика 
По-силен спад на икономиката в сравнение със средния за страната и ограничен брой структуроопределящи фирми; Несъответствия 
между нуждите на местния бизнес и подготовката на кадрите, завършващи ТУ Габрово. 

Социално развитие 
Добри показатели по отношение на смъртността и образователната структура на населението спрямо средните за страната, ниски нива на 
престъпност; Добре изградена база от обекти на здравеопазването, образованието и социалните услуги; Наличие на традиционни 
културни обекти и дейности, както и нови успешни събития с добър обществен отзвук; Положителен имидж на града в културно 
отношение - „Столица на хумора”. 

Социално развитие 
Броя на населението намалява с високи темпове, раждаемостта е ниска, емиграцията е висока, възрастовата структура е влошена; 
Затруднен достъп до някои обекти  на образователната инфраструктура; Затруднени условия за развитието и функционирането на 
гражданския сектор на всички нива; Липса на добър маркетинг и непривлекателен  начин на предлагане на традиционните културни 
събития и дейности, недостатъчна въвлеченост на населението; Липса на разнообразни места за развлечение. 

Градска среда 
- КН - Изявена идентичност и специфичен градски пейзаж с особено значение на симбиозата на КИН и природния фактор (реката); 
Емблематични обекти, някои от които от национално значение в рамките на града и неговите околности - Априловска гимназия, АИР 
„Боженци“, АЕК „Етъра“, ранновизантийска крепост в местността Градището.  
- Обитаване – Най-големият град в Балкана. 
- Труд - Наличие на обособени индустриални зони с изградена основна инфраструктура. 
- Обслужване - Наличие на обществени пространства, някои от които са в много добро състояние(в ЦГЧ). 
- Отдих - Наличие на достатъчно площи за отдих - паркове, градини, междублокови пространства. 
- Комуникации – Добро състояние на първостепенната улична мрежа и благоприятна градска структура за транспортното обслужване. 
 
 

Градска среда 
- КН - Лошо физическо състояние на обектите на културното наследство и липса на механизми за управлението и поддържането му. 
- Обитаване - Висока гъстота на обитаване, разнородна жизнена среда, неблагоприятно смесване на обитаването с чисто производствени 
функции и затруднен достъп в някои квартали; Наличие на необитаеми жилища и значителен брой сгради с недобри конструктивни 
и/или енергийни характеристики . 
- Труд – Наличие на голям брой индустриални терени в упадък. 
- Обслужване - Недостатъчно развити или неблагоустроени вторични центрове и общински пазари. 
- Отдих - Наличие на занемарени и неподдържани елементи на зелената система от общоградско и локално  значение и неизползван 
потенциал на реките. 
- Комуникации - Недоизградена транспортно-комуникационна инфраструктура; Незадоволително текущо поддържане на съществуващата 
уличната мрежа и подвижния състав и неефективен  вътрешноградски масов обществен пътнически транспорт (МОПТ). 

Техническа инфраструктура 
Наличие на надежден водоизточник, изградена ВиК и електропреносна  мрежа, както и ПСПВ и ПСОВ; Частично топлоснабдяване на 
града. 

Техническа инфраструктура 
Нужда от реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата; Влошено качество на централното топлоснабдяване; Липса на газопреносна 
мрежа. 

Околна среда 
Благоприятен микроклимат по отношение на екстремните климатични явления и задоволително качество на атмосферния въздух с 
положителна роля на реките; Изпълнение на проекти, водещи до подобряване състоянието на повърхностните и подземните води и по-
добро управление на отпадъците. 

Околна среда 
Голям дял на емисиите от битово отопление и транспорт; Наличие на точкови и дифузни източници на замърсяване на р. Янтра; Наличие 
на множество свлачища и нарушение на акустичната среда; Силна ресурна и енергийна зависимост и ниска ефективност в потреблението. 

Управление 
Проактивно местно самоуправление с множество постигнати успехи и осъществени пилотни инициативи; Развит капацитет за 
кандидатстване по програми на ЕС и други, много от които в подкрепа на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за ЕЕ;  
Значителна част от територията е покрита от актуални ПУП. 

Управление 
Недостатъчно собствени приходи и средства; Липса на кадастрална карта за части от територията на общината. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
Геостратегически позиции 
Интензивно развитие на елементите на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) – автомагистрала Хемус, Тунел под Шипка и 
Западен обход; Развитие на иновационен регионален клъстер. 

Геостратегически позиции 
Забавени темпове на развитие на транзитните пътища и TEN-T в следващите пет години; Значително спадане на интереса за обучение в 
ТУ Габрово поради засилената конкуренция на ВУЗ в ЕС и страната. 

Икономика 
Развитие на комплексен туристически продукт на базата на доброто съчетание на антропогенни и природни ресурси; Пълноценна 
подкрепа на малкия и среден бизнес и развитие на икономически дейности с висока добавена стойност; потребност от въвеждане на 
нови/иновативни продукти и услуги; Запазване и развитие на традиционните за общината сектори; Установяване на регионални 
партньорства и сътрудничества на местната власт и бизнеса; По-ефективно използване на трудовия потенциал на населението. 

Икономика 
Продължителна икономическа криза и свиване на стопанските дейности; Намаляване броя на малките  и средни предприятия и от там 
негативно влияние върху заетостта; намаляване броя на големите, структуроопределящи фирми; Неконкурентноспособност на местната 
икономика в по-широк регионален план; недостатъчна финансова децентрализация на местната власт. 

Социално развитие 
Благоприятно демографско развитие; Утвърждаване на Габрово като образователен център и създаване на условия за пълноценна 
реализация; Интерактивно промотиране на културните събития и дейности; Обогатяване на културната инфраструктура с нови елементи. 

Социално развитие 
Намаляване и застаряване на населението и работната сила и продължаваща емиграция на младежта; Недостойно заплащане и ниски 
доходи; Неактивен граждански сектор. 

Градска среда  
- КН - Културната идентичност като приобщаващ фактор и много добър потенциал в специфични сектори  - индустриална археология 
- Обитаване - Възможност за провеждане на жилищна политика и усвояване на съществуващи резерви; Подпомагана на етажните 
собственици за провеждане на „меки“ мерки за Енергийна ефективност. 
- Труд - Механизми за комасиране и конверсия на производствени терени в упадък.  
- Обслужване - Доразвитие и обживяване на вторичните центрове.  
- Отдих - Потенциал за изграждане на зелени коридори по протежение на река Янтра и притоците й и цялостно обвързване елементите 
на зелената инфраструктура; Увеличаване на възможностите за физическа активност на всички възрасти.  
- Комуникации - Изграждане на Източния обход и нови напречни връзки; Увеличаване използваемостта на обществения транспорт чрез 
по-ефективни и привлекателни услуги. 

Градска среда  
- КН - Обезличаване на идентичност, загуба на културни следи, изчезване на обекти на недвижимото културно наследство. 
- Обитаване - Задълбочаваща се амортизация на сградния фонд и нарастване броя на опасните сгради. 
- Труд - Невъзможност за изработване и прилагане на механизъм за обновяване на индустриалния фонд. 
- Обслужване – Намаляване ролята на вторичните градски центрове. 
- Отдих - Неизползваеми елементи на зелената система от локално и общоградско значение с риск от превръщането им в опасни места. 
- Комуникации – Дискредитиране на обществения градски транспорт и увеличаване на зависимостта от личния автомобил, респективно 
задълбочаване на проблемите с паркирането в жилищните квартали с най-голяма гъстота на обитаване и задръствания по „тесните“ 
места. 

Техническа инфраструктура 
Успешно изпълнение на проекта за Водния цикъл и изграждане на газопреносна мрежа на града. 

Техническа инфраструктура 
Липса на синхронизиране на плановете и СМР при изпълнение на проектите за техническата инфраструктура. 

Околна среда 
Намаляване на въглеродните емисии и увеличаване на ресурсната и енергийна независимост чрез: развитие на еколого-съобразен 
транспорт (тролейбусна мрежа, велосипедна мрежа), работещ модел за средно и дребно мащабна ко-генерация, внедряване на  
хибридни ВЕИ в градската среда, развитие на градско и крайградско земеделие, местна политика за намаляване (вкл. домашно 
компостиране), повторна употреба (вкл. развитие на солидарни хранителни кооперативи) и рециклиране (вкл. стимули за разделяне) на 
отпадъците; Внедряване на шумозащитни мерки. 

Околна среда 
Увеличена зависимост от твърди и фосилни горива за отопление и транспорт; Незначителен брой санирани жилищни сгради; Периодично 
нанасяне на големи щети от рискови природни явления (наводнения и свлачища), причинени както от екстремни климатични явления, 
така и от влошен дренаж и увеличаване на „запечатаните“ почви. 

Управление 
Ефективно планиране и усвояване на средствата от ЕС в следващия програмен период; Привличане на допълнителни средства в подкрепа 
на местната политика и „развръзване“ на ефективни механизми за ПЧП; РУС и ОУП. 

Управление 
Липса на ефективност на регионалната политика на страната; Липсата на реформи за децентрализация към местното самоуправление; 
Асинхрон между стратегическите и устройствени документи. 




