
Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 1 

 

           Годишен отчет на кмета на община Габрово 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

новата  

градска 

визия 

 

❷⓿❶❹ 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 2 

 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Въведение 

❶ 
Икономическо 
развитие 
 

❷ 
Общински 
финанси и  
собственост 
Стопански 
дейности   

❸ 
Общинска 
администрация 
Административно 
обслужване   

 

❹ 
Градоустройство 
Инфраструктура 
Благоустрояване   

❺ 
Образование 
Социални 
дейности 
Здравеопазване 
Спорт                            

❻ 
Култура и туризъм   

  ❼ 
Международно      
сътрудничество 
Протокол 

Връзки  
с обществеността    

 ❽ 
Община Габрово -
активна и иновативна   

Заключение 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 3 

 

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 2014 година. 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Габрово и ръководената от него 

общинска администрация, извършени в съответствие с: 

• Програмата за управление на кмета на община Габрово 2011 – 2015 г.; 

• Общинския план за развитие на община Габрово 2014 – 2020 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 2014 г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване 

на социално – икономическото развитие на общината.  

Цел на отчета 

Отчетът цели да представи подробна информация за предприетите 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 съгласно Стратегия  

Европа 2020; 

• Реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, 

осигуряващи благоприятни условия за развитие на икономиката и качествена 

жизнена среда за населението; 

• Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, 

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

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, 

ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите; 

• Провеждане на активна и последователна политика за създаване на качествен 

културен продукт и превръщане на Габрово в предпочитана територия за творчески 

индустрии и изяви; 

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

съвременна интерпретация; 

• 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; 

• Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 

алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. 
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Уважаеми госпожи и господа, 

Представям на Вашето внимание годишния отчет на кмета на община 

Габрово за 2014 г., съдържащ обзор и анализ на цялата дейност на 

общината за изминалата календарна година. Документът отразява 

основните структурни и функционални направления от работата на 

администрацията. Нейната дейност е отчетена по начин, който представя 

изпълнението през призмата на приоритетите и задачите на приетите 

планове, програми и бюджетни разчети във времевия хоризонт на 2014 г.   

След най-активната година на големите инвестиции – 2013, в началото на 

изминалата година подготвихме бюджет 2014 с амбициозната задача да завършим един цикъл 

от дейности за изграждане на новата градска визия. Това мото, натоварено с голям смислов 

заряд, бе свързано с изпълнение на европейски политики за благоустрояване на жизнената 

среда, за създаване на благоприятен бизнес климат, нова екологична инфраструктура, 

интегриран културно-туристически продукт и социална ангажираност. Основните акценти бяха 

поставени на физическия напредък и завършване в голяма степен на стратегическите 

инвестиции в околна среда – сектор води и отпадъци, както и инвестиции в градска среда - 

реконструкция на ключови транспортни връзки, централни улици и пешеходни зони, 

благоустрояване на централна градска част. Поехме ангажимент за изпълнение на множество 

разнообразни инициативи за утвърждаване на марката Габрово, създадохме интегрирани 

културни-туристически продукти, завишихме ресурса за подкрепа на творчески и иновативни 

културни проекти. Габрово бе единственият европейски град, включен в проекта за пилотни 

градове по програма на Комисията по култура към Световната организация на градовете и 

местните власти, което бе знак за ново, разпознаваемо място на Габрово на световната 

културна карта. Предвидихме реализация на богат спектър от социални услуги. Не на последно 

място, ангажирахме се с постигане на добра проектна готовност за новия програмен период 

2014 – 2020 чрез изготвяне на предпроектни проучвания, технически анализи и работни 

проекти за последващо благоустрояване и обновяване на ключови обекти. На тази база, 

бюджет 2014 г. бе разработен балансирано, при осъществен анализ на приходите и разчет на 

разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическите 

документи за развитие на община Габрово.   

Година по-късно, новата градска визия вече е факт.  

В Габрово функционира обновена ВиК система, която ще обезпечи високо качество на услугите 

и надеждна експлоатация. Положени са близо 120 км нови мрежи в 13 квартала на града. 

Изградени са основните съоръжения на реконструиращите се пречиствателни станции, 

съгласно модерни европейски технологии и най-добрите инженерни практики. Поставено е 

началото на модерното управление на отпадъците на регионален принцип, с нова 

чувствителност към проблематиката на разделното събиране. Цялостно преасфалтирани са над 

100 улици в града, изградено е кръгово кръстовище като основна пътна артерия, благоустроен 

е квартал VI участък. Изпълнена е дългоочакваната частна инвестиция - програмата за 
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газификация, в стриктна координация с останалите строителни дейности. В сърцето на Габрово 

отвориха врати първият интерактивен музей на индустрията и туристически информационен 

център като част от последователните ни усилия за развитие на интегриран културно-

туристически продукт в европейски град от съвременен тип.  

Реализацията на тези важни за местната общност инвестиции подобри видимо не само 

жизнената среда, но възпита отговорност и ангажираност на обществото, а оттам – устойчивост 

на процесите. Това повиши степента на толерантност, търпение, взискателност и активност, 

като издигнахме връзката с гражданите и взаимодействието между институциите на качествено 

по-високо ниво.  

Съумяхме да преодолеем държавната криза в управлението на европейското финансиране по 

оперативните програми, които поставиха под риск финансовата стабилност на общините -

бенефициенти и обслужването на паричните потоци по многомилионните строителни 

договори. Оперативна програма Околна среда бе замразена от Европейската комисия през 

ноември 2013 г., по-късно бе блокирана и програма Регионално развитие. Общо пет месеца 

общините изпълняваха проекти с напълно спрени плащания, включително и от държавния 

бюджет. Въпреки разстройването на работните графици и забавеното темпо на строителните 

дейности на терен, не допуснахме финансова задлъжнялост към изпълнителите, нито 

непреодолими последствия върху физическия напредък. Поради доброто финансово 

управление и ритмичното възстановяване на плащанията през 2013 г., избегнахме критичната 

ситуация, която да наложи продължително спиране на строително-ремонтните дейности. 

Успяхме да мобилизираме навременна и адекватна реорганизация на работата, като 

приоритизирахме нуждите. Балансирахме социалното напрежение, генерирано от 

повсеместните строителни площадки, чрез прозрачност, диалогичност и ежедневна 

комуникация с гражданите. Към днешна дата, ефективното справяне с предизвикателствата на 

европейското финансиране е една реалистична оценка, но и осъзнат процес, който ангажира в 

себе си много усилия, последователност, отговорност и градивна човешка енергия.  

Във финансово отношение, 2014 г. бе стабилна. Успяхме да оздравим състоянието на 

транспортното дружество, да започнем реформа в дейностите по благоустрояване и 

подобряване качеството на услугите, да създадем звено за поддръжка и развитие на зелената 

система на града. Усилията ни за оптимизиране на рутинните дейности на профилираните 

звена бяха системни и целенасочени.     

Екстремните климатични прояви на природата поставиха пред нас ясната задача да 

възприемем като приоритет постоянното подобряване на критичната инфраструктура и 

действията на институциите, в условията на драстично променящ се климат. Ангажиментът на 

местните власти към сигурността на хората по време на криза, както и превенцията на 

бедствени ситуации, доби нови измерения. 
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Следващите раздели от отчета представят добрите практики и социално значимите резултати, 

които постигнахме, както и анализ на онези аспекти от дейността ни, към които подхождаме с 

критична оценка.  

От една страна, постигнатите успехи представляват добрата основа за надграждането на 

реализираните ефекти и създаване на натрупване.  

От друга страна, предизвикателствата през изминалата 2014 година, независимо от тяхното 

естество – административни, природни или произтичащи от дефицити на държавно 

провеждани политики, създадоха важна отправна точка за оформянето на бъдещи ни задачи. И 

в двата случая механизмите за развитие действаха в синхрон и работиха системно спрямо 

целта, която сме си поставили - провеждане на активни политики за превръщане на Габрово в 

модерна европейска община.  

Така създадохме жизнена и стабилна основа за реализация на бюджет 2015 като година на 

интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.  

Таня Христова 
Кмет на община Габрово  
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Р  е  з  ю  м  е 

И през 2014 г. дейността на Община Габрово бе съобразена с изпълнение на основните 

стратегически документи. Предвид прехода към нов планов период, бе извършена последваща 

оценка на Общинския план за развитие на община Габрово 2005 – 2013 и бе приет 

разработеният нов план за следващия период 2014 – 2020. Усилията на общинска 

администрация Габрово, разпределени по съответните ресорни звена, бяха ориентирани към 

изпълнение на широк спектър от интегрирани дейности за устойчиво икономическо развитие и 

растеж, в контекста на приоритетите на Европейския съюз, залегнали в Стратегията Европа 

2020, както и националните приоритети на Република България. Основни политики намериха 

своето развитие с помощта на европейското финансиране, като за изминалия програмен 

период 2007 – 2013, към края на 2014 г., Община Габрово е бенефициент на общо 33 проекта, 

финансирани от оперативните програми, на обща стойност 185.8 милиона лева.  

Изминалата година даде старт на новия програмен период на европейското финансиране 2014 

– 2020. Европейската комисия сключи Споразумение за партньорство с България, определящо 

стратегията за оптимално използване на европейските фондове, като рамка за нови инвестиции 

в държавата. Споразумението отрази решимостта на партньорите за ефективно използване на 

финансирането, поемайки ангажимент към постигане на общоевропейските цели. В тази 

връзка, Община Габрово продължи да полага усилия за наличие на добра проектна готовност, с 

оглед многото възможности, произтичащи от новия програмен период и европейската 

солидарност. 

Следвайки тенденцията от предходните години, основните предизвикателства пред 
възможностите за устойчив растеж бяха свързани с макрорамката на структурните демографски 
проблеми, неблагоприятните икономически тенденции, амортизираното състояние на 
базисната инфраструктура, новите изискванията на пазара на труда, произтичащи от 
технологиите и иновациите, дисбаланса в развитието на териториите и необходимостта от 
системно повишаване на ефективното функциониране на публичните институции, в услуга на 
гражданите и бизнеса. Въпреки това, общинските политики бяха прилагани систематично и 
целенасочено, благодарение на действащите рамкови документи – Общински план за развитие 
и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Те бяха успешно въплътени с 
множество мерки за подобряване качеството на живот - развитие на техническата 
инфраструктурата и съвременния облик на града, утвърждаване на марката Габрово чрез 
множество инициативи в културата и туризма, засилване на социалното включване и 
интеграция на човешкия капитал чрез активна социална политика, подобряване на бизнес 
климата чрез взаимодействие с местните фирми и браншови организации.  

Раздел ❶   

Икономическо развитие 
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

Стратегическото планиране и разработените от Община Габрово стратегически документи са 

неразделна част от устойчивото управление на организацията. Те поставят основата и посоката 

на всички инициативи, гарантират техния интегритет, последователност, системност, логическа 

обвързаност, както и последващите процеси на мониторинг и оценка на ефективността.  

Още през 2013 г. стартира стратегическо планиране на новите планови и програмни периоди с 

разработването на Общински план за развитие на община Габрово /ОПР/ 2014 – 2020 и  

Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020. Тогава бе определена 

визията за Габрово като център на традиции и иновации, ангажиран с висок стандарт на 

жизнената среда, благоприятен за бизнес и инвестиции, развиващ интелигентни и креативни 

идеи, осигуряващ условия за пълноценна изява на личността, вълнуващ с уникална култура и 

природа, на на последно място - отворен към хората. 

Като естествено продължение, през 2014 г., акцентите на стратегическото планиране бяха 

свързани с извършване на последваща оценка на ОПР 2005 – 2013 и приемане от Общински 

съвет - Габрово на разработения нов план за следващия планов период 2014 – 2020.  

Предвид приключване на плановия период 2007 – 2013, за изпълнението на Общинския план за 

развитие и съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионално развитие, и Правилника за 

прилагането му, не по-късно от една година след изтичане на периода на неговото действие, се 

извършва последваща оценка на плана, тъй като той е елемент от йерархичната система от 

документи за стратегическо планиране и програмиране, регламентирани със Закона. В тази 

връзка, Община Габрово сключи Договор 540-УР-14/17.09.2014 г. с ЛЕГАПЛАН К.Г. ООД, гр. 

София, за извършване на последваща оценка на Общинския план за развитие на община 

Габрово 2005 - 2013. Оценката бе представена в Доклад и включи: оценка на степента на 

постигане целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси, изводи и препоръки относно 

провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 

 

Бидейки неразделна част от цикъла на стратегическо планиране, оценката имаше за цел да 

констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки, да оцени степента на 

цялостно въздействие върху развитието на община Габрово. Тя представляваше ценен коректив 

на цялостния процес на управление на територията и даде добра основа за качествено 

планиране и последващо надграждане, както и препоръки за актуализиране на плана за 

периода 2014 - 2020. Чрез нея бе направена рекапитулация на цялостната реализация на 

политиките, на получените резултати и осъществените въздействия. Оценката установи как са 

използвани обществените ресурси, каква е била ефикасността на извършените интервенции, в 

каква степен са постигнати предвидените в плана цели.  
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При извършване на последваща оценка бяха анализирани факторите за постигнатия успех (или 

неуспех), за устойчивостта на резултатите и въздействията. Направени бяха обобщени изводи, 

които могат да бъдат валидни и при реализацията на други сходни политики или програми.  

 

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси в Доклада от последващата 

оценка показа, че за изпълнението на целите на плана 2005 – 2013 бе планиран финансов 

ресурс на стойност над 579 милиона лева, като най - голям бе делът на инвестициите в 

техническа инфраструктура и физическа среда – 93%. От планираните средства най‐голям бе 

делът на привлечените от европейските фондове ‐ 42,56%. Средствата от държавния бюджет 

представляваха приблизително 25% от общата сума. Средствата от общинския бюджет 

възлязоха на 5,5%. За изследване на ефективността на планираните общински средства може 

да се проследи съотношението им спрямо привлечените средства. В случая това съотношение 

бе 1:17 или за 1 лев вложени средства от общинския бюджет бе планувано да се привлекат 17 

лева външно финансиране. 

 

По Приоритет 1 Устойчиво развитие на конкурентоспособна икономика на знанието, 

отговаряща на предизвикателствата на световния пазар, бе реализиран 1 проект от Община 

Габрово и 47 проекта на местни фирми, финансирани по Оперативна програма 

Конкурентоспособност. Близо 40% или 17, 495 хил. лева от средствата по тези проекти бяха 

свързани с въвеждането на иновации.  

 

По Приоритет 2 Осъвременена градоустройствена основа на населените места; модернизирана 

инфраструктура и сграден фонд; газификация; осъвременена система за управление на 

отпадъците, най‐големите проекти в този приоритет бяха за Западен обход на град Габрово, 

Интегриран проект за воден цикъл на град Габрово, Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Габрово, Интегриран проект за изграждане на 

привлекателна, достъпна и зелена градска среда, както и обновяване на сградния фонд. 

 

По Приоритет 3 Създаване на висококачествени и разнообразни социални услуги, отговарящи 

на интересите и потребностите на общността, бяха включени основно проекти в областта на 

публичните услуги, като тук следва да се отбележи, че освен инвестиции във физическата среда, 

бяха реализирани и неинфраструктурни мерки. 

 

По Приоритет 4 Оптимално използване на природните дадености и културно‐историческото 

наследство за развитие на туризма и утвърждаване на марката Габрово бяха реализирани 2 

проекта, като единият бе фокусиран върху подобряване на туристическата инфраструктура в 

ключови обекти, а другият бе реализиран на принципа на между-общинското сътрудничество и 

имаше за цел да създаде съвместен интегриран туристически продукт, обединявайки усилия и 

ресурси с общините Трявна и Севлиево. 
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Приоритет 5 Развитие на институционалния и административен капацитет бе напълно изпълнен 

чрез проекти, финансирани от европейските фондове, освен всички останали дейности, които 

Общината е реализирала в подкрепа развитието на административния капацитет. За сравнение, 

заложените средства бяха изпълнени три пъти повече спрямо планираните. 

 

Изводи от Доклада за последваща оценка на Плана: 

 

 В изпълнението на Общинския план за развитие на община Габрово 2005 ‐ 2013 местната 

власт се е съобразила с препоръките, направени в Междинната оценка на плана. Оценен 

е като правилен подходът да се залагат проекти, които са важни за развитието на 

общината и се изпълняват от трети лица, в това число бизнес, държавни ведомства и 

организации - Агенция пътна инфраструктура, МБАЛ д-р Тота Венкова, Регионален 

инспекторат по образование, Дирекция Социално подпомагане, неправителствени 

организации в сферата на социалните услуги, др. Предвижданията са оценени като 

адекватни и съобразени със стратегическите и оперативни документи на национално и 

регионално ниво, както към момента на създаване на първоначалния вариант на плана, 

така и към момента на неговата актуализация през 2008 г.; 

 

 В изпълнението на плана са преобладавали инфраструктурни проекти за мрежи, 

съоръжения и обекти, като свързаните с тях меки мерки не са така застъпени, с 

изключение на социалните услуги и сферата на образованието. В хода на осъществяване 

на плана, това е било компенсирано от няколко реализирани проекта, които инвестират 

в неинфраструктурни мерки. Дефинираните приоритети и специфични цели, с 

изключение на специфичните цели в Приоритет 3 (социални услуги), са били 

формулирани адекватно и са позволили изпълнението да включва широк набор от 

проекти. Слизайки на следващото ниво на целеполагане, дефинираните операции са 

определени като твърде конкретни като звучене, поради което, според оценката, са 

действали като ограничител. Въпреки това е оценено, че Община Габрово е реализирала 

множество проекти, които подкрепят осъществяването на целите и визията, без да се 

впишат или съотнесат към операциите; 

 

 Констатирано е, че в отчетите на плана 2005 ‐ 2013 липсват данни и/или детайли за 

дейности и проекти, реализирани от лица, различни от общинската администрация. 

 

Препоръките от Доклада за последваща оценка на Плана: 

 

 Концентриране на работата и усилията в развитие на човешките ресурси на ниво община 
в следните направления: квалификация и преквалификация, учене през целия живот, 
развитие на предприемачески умения, доброволчество, социално предприемачество, 
ценността и ползите от опазване и развитие на заобикалящата антропогенна и природна 
среда, иновациите в сферите на икономиката, в това число туризма, селското и горското 
стопанство; 
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 Пълноценно използване на разнообразни комуникационни канали в промотирането, 
управлението и реализирането на Общинския план за развитие 2014 ‐ 2020 и Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие на град Габрово, на пълния набор общински 
секторни стратегически и оперативни документи, чрез което ще се постигне 
утвърждаване на марката Габрово, реализиране на всички налични конкурентни 
предимства и генериране на нови такива; 

 
 

 Концентриране на работата и усилията в запазване и развитие на трайни партньорства 
на различни нива: с побратимени градове, други форми на трансгранично 
сътрудничество, междуобщински партньорства, с бизнеса и неправителствените 
организации, развитие на технологични клъстери; 
 

 Въвличане на бизнеса, неправителствените организации и местните общности в 
изготвянето/планирането, организирането и реализирането на ОПР 2014 ‐ 2020, 
включително и чрез насърчаване инициативи; 
 

 

 Въвеждане на система за отчитане на вложените ресурси за реализиране на ОПР 2014 ‐ 
2020, включваща регистриране на финансови, организационни, информационни и 
човешки ресурси. 

 
Предвид извършената последваща оценка на плана, Община Габрово е подготвила 
предложение до Общински съвет Габрово, на основание чл. 21, ал. 1, т.1 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 34 от Закона за регионално развитие, да приеме същата. 
 
През 2014 г. бе приет Общинският план за развитие на община Габрово за периода 2014 – 

2020, разработен съгласно изискванията, залегнали в стратегическите насоки и 

законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, като и в съответствие с 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012 - 2022, 

Регионалния план за развитие на Северен Централен район 2014 - 2020 и Областната стратегия 

за развитие на област Габрово 2014 - 2020. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА 

Политиката на Община Габрово, свързана с подготовка и реализация на интегрирани 

инвестиции, насочена към модернизиране на базисната инфраструктура, бе пряко свързана с 

подобряването на условията за развитие на бизнеса.  

С цел засилване на взаимодействието, Община Габрово продължи да организира регулярни 

посещения на фирми, бизнес срещи, тематични семинари, браншови срещи, анкетни 

проучвания сред представители на бизнеса на територията на общината.  

През 2014 г. се наблюдава висока активност на бизнеса за кандидатстване и изпълнение на 

проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност, основно свързани с енергийна 

ефективност и технологична модернизация. В тази връзка, Областният информационен център 

– Габрово проведе множество информационни кампании за предоставяне на актуална 

информация, ориентирана към фирмите, за подготовка на качествени проектни предложения 

по отворени схеми на оперативните програми. 

Община Габрово поддържаше на официалната си страница www.gabrovo.bg актуална 

икономическа информация, контактни данни за местните фирми, данни за налични свободни 

терени и сгради, във взаимодействие с агенциите за недвижими имоти и частните собственици 

на терени. Активната работа по проучване на налични свободни терени и сгради, с оглед 

тяхното промотиране и привличане на инвестиции, бе продължена. За тази цел, в рамките на 

разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, бе изготвено 

предпроектно проучване на Северна индустриална зона, което ще бъде използвано в рамките 

на новия програмен период за подаване на проектни предложения за изграждане на 

довеждаща техническа инфраструктура в терени, към които има проявен инвестиционен 

интерес.  

През 2014 г., в подкрепа на бизнеса, продължи да бъде поддържан специализираният 

икономически слой към Географската информационна система /ГИС/ на Община Габрово, 

който дава възможност за текущ анализ на състоянието на фирмите, с цел стимулиране на 

бъдещото им развитие. Специализираният икономически слой бе разработен като част от 

проект Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на 

иновационните политики с акроним KNOW-HUB, финансиран по Програма Интеррег IV на ЕС.  В 

рамките на този проект бяха направени анализ на иновационния потенциал на община Габрово 

и бе разработен план за насърчаване на иновациите в региона, който е част от икономическите 

приоритети в Общинския план за развитие на Габрово за периода 2014 - 2020 г. Целта му бе да 

се стимулират иновациите в местната икономика, чрез ефективно използване на капацитета на 

Техническия университет в града.  
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ПРИВЛИЧАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ РЕСУРС 

През 2014 г. основен приоритет в дейността на Община Габрово продължи да бъде активната 

работа по привличане на безвъзмезден финансов ресурс за решаване на проблеми в базисната 

инфраструктура, за повишаване качеството на образователната, социалната, културната, 

туристическата и градската среда.  

Община Габрово продължи да изпълнява проектите по сключените договори за безвъзмездна 

финансова помощ, стартирали през предходните години, като през 2014 г. зае челната позиция 

по обем на усвоените средства по европейски проекти спрямо останалите общини в България.  

През данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България /ИСУН/, поддържана от администрацията на Министерски съвет, 

към края на 2014 г. Община Габрово е бенефициент на общо 33 проекта, финансирани от 

оперативните програми, на обща стойност 185.8 милиона лева, като изплатените средства са в 

размер на близо 120 милиона лева. 

Акценти през 2014 г. от работата по проекти с външно финансиране:   

 Бяха завършени 2 големи проекта в областта на туризма, финансирани от Оперативна 

програма Регионално развитие: Интегриран проект за развитие на културно-историческия 

туристически продукт и свързаната с него инфраструктура и Подкрепа за развитие на 

регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево. В 

резултат на проектите бе подобрена инфраструктурата в АИР Боженци, АЕК Етъра, Дечкова 

къща. В Габрово отвори врати нова туристическа атракция – Интерактивен музей на 

индустрията. Бяха извършени множество дейности за маркетинг на дестинацията и 

популяризиране на регионалния туристически продукт;  

 

 През цялата 2014 г. продължи интензивният строително-ремонтен процес по екологичната 

инфраструктура, финансирана от Оперативна програма Околна среда. Акцентът бе 

поставен и върху възстановителните работи по настилки, в множество участъци от града, 

във връзка с изпълнението на един от най-мащабните проекти на територията на общината 

– Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Към края на годината физическият 

напредък на проекта достигна 94%, като общата дължина на положената ВиК мрежа бе 118 

км, а 95 улици бяха цялостно преасфалтирани. Бе отбелязан голям физически напредък по 

проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, която ще 

обслужва общините Габрово и Трявна с реконструкцията на клетката за депониране, 

изграждането на площадка за открито компостиране и сепариране на отпадъци,  

доставката на обслужващи машини и съоръжения. Физическите инвестиции в регионалното 

депо бяха допълнени с широко-обхватна кампанията относно смисълът и ползите от новата 

система за разделно събиране на отпадъците; 
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 С  инвестиция от над 7 млн. лв., финансирана от Оперативна програма Регионално 

развитие, Община Габрово продължи да подобрява градската среда чрез интегрирани 

мерки за благоустрояване на публични пространства – бяха извършени реконструкция на 

крайречна зона в централна градска част и развитие на нови транспортни комуникации – 

кръгово кръстовище на Консултативна поликлиника, бяха създадени места за отдих и бяха 

обособени нови паркоместа, бе реновиран кв. VI участък, а ключови улици в центъра на 

града бяха реконструирани; 

 

 Изпълняваха се дейностите по проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-

образователно консултиране и интегриране, финансиран от Световна банка, с което в 

Габрово бе построена първата детска градина тип Пасивна сграда в България;  

 

 Изпълняваха се дейностите по проект Модернизиране на уличното осветление в община 

Габрово, финансиран от Международен фонд Козлодуй, с който над 1 милион лв. се 

инвестират за подмяна на уличното осветление в 128 габровски села; 

 

 Във връзка със стартиране на новия програмен период 2014 – 2020, работата по проекти бе 

фокусирана и върху провеждане на процедури на обществени поръчки за избор на 

изпълнители за подготовка на последващи инвестиционни проекти за обекти, за които ще 

се кандидатства за финансиране след отваряне на новите оперативни програми през 2015 г. 

Във връзка с подготовката на проект за интегриран градски транспорт на град Габрово - 

един от най-големите инфраструктурни проекти през новия програмен период, бе 

извършено пред инвестиционно проучване, финансов анализ и анализ разходи-ползи на 

избрания вариант, на база на разработени и анализирани варианти за оптимизация на 

транспорта. Бяха подготвени задания за проектиране на инфраструктурни проекти в 

сферата на транспорта. Във връзка с разработване на План за устойчива градска мобилност, 

Община Габрово участва активно в целевата група на международния проект BUMP 

(Boosting urban mobility plans), като екип от експерти от общинска администрация се включи 

в обученията и получи сертификати в областта на градската мобилност. На основата на 

придобитите знания и с помощта на екип от експерти по проекта BUMP през 2015 г. ще 

бъде разработен и приет План за устойчива градска мобилност на град Габрово; 

 

 

 Спазвайки традициите за провеждане на активна политика за енергийна ефективност, 

Община Габрово възложи инвентаризация на газовете и продължи работата по изготвяне 

на План за устойчива енергия, като член на Конвентата на Кметовете. До пролетта на 2015 г. 

Община Габрово следва да има разработен и одобрен План за устойчива енергия; 

 

 През 2014 г. стартира подготовката на нов проект за ремонт на отоплителната инсталация 

чрез подмяна на вътрешна отоплителна инсталация (тръби и радиатори) в ПМГ Акад. Иван 

Гюзелев, изграждане на ново котелно помещение и закупуване на нов газов котел в Детска 

ясла Зора по Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, която се 
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финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014, въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и 

Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн; 

 

 Община Габрово защити проект по програма Horizon 2020, в рамките на която, в 

партньорство с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, ще участва в разработването 

на зелени поръчки; 

 

 През 2014 г. приключи 3-годишният проект KNOW-HUB, финансиран по програма Интеррег  

IVC на ЕС. На основата на разработения план за развитие на иновациите в рамките на 

проекта и изградения нов икономически слой към геоинформационната система на 

Община Габрово, ще се развива мрежата за иновации с участието на всички 

заинтересовани страни, както и ще се изгради система за наблюдение на местната 

иновационна политика. Идеята е да се подпомогнат дейности в областта на 

икономическото развитие и да се активизира взаимодействието между институциите, 

бизнеса, образователните заведения, неправителствените организации и Габровска 

търговско-промишлена палата.   

 

През 2014 г. в процес на изпълнение бяха следните проекти: 

2 ПРОЕКТА ПО ОП ОКОЛНА СРЕДА: 
 

 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово; 

 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. 
 
4 ПРОЕКТА ПО ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ: 

 

 Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда 
на гр. Габрово;  

 Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  
2014 – 2020; 

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

 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и 
свързаната с него инфраструктура /приключен/; 

 
5 ПРОЕКТА ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

 

 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в 
община Габрово; 

 И аз имам семейство;  

 Подкрепа за достоен живот /приключен/ 

 Подкрепа в домашна среда за достоен живот /приключен/ 
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 Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово 
/приключен/; 

 
2 ПРОЕКТА ПО ОП АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ: 

  

 Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация 
Габрово чрез обучения в страната /приключен/;  

 Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация 
Габрово; 

 
1 ПРОЕКТ ПО ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ: 

 

 Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово 
  

1 проект с финансиране от Министерство на труда и социалната политика със заем от 
Световната банка - проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно 
консултиране и интегриране; 

 
1 проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Цветен град; 
 
1 проект по ОП за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС - Повишаване на 
регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики с 
акроним KNOW-HUB. 
 
 

Предстоящо през 2015 г. 

 Предстои изпълнение на одобрен за финансиране от Национален доверителен екофонд 
– НДЕФ – проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, 
лека атлетика и бокс в спортен комплекс Христо Ботев, гр. Габрово на обща стойност 1 
366 964,11 лв.; 

 

 Предстои одобрение и сключване на договор по проектно предложение Норвежки опит 
зa Габровo в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ), финансиран по Програма 
Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансирана от ФИНАНСОВ 
МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014;  

 

 В процес на оценка е проект по програма Красива България – Благоустрояване на 
дворните площи на ЦДГ Перуника, База 2 – гр. Габрово; 

 

 Кандидатстване с проектни предложения по ОП Региони в растеж 2014-2020 и други 
оперативни програми, след тяхното одобрение и отваряне на схемите за финансиране. 
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Изминалата година даде старт на новия програмен период на европейското финансиране 

2014 – 2020.  

По данни, представни на интернет страницата www.eufunds.bg, поддържана от 

администрацията на Министерски съвет, над 16,5 млрд. лева са изплатени по програмите с 

европейско финансиране към края на 2014 г. за изтеклия програмен период 2007 – 2013 

(източник: http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/7491/1.) До края на 2014 г. по оперативните 

програми, програмата за развитие на селските райони и тази за развитие на сектор рибарство 

са инвестирани средства в размер на 75% от общия бюджет за периода 2007 - 2013 г.  

Съгласно данните, за последните два месеца на 2014 г. са били изплатени, верифицирани и 

сертифицирани достатъчно средства, за да компенсират забавянето по програмите Околна 

среда и Регионално развитие, причинено от временно преустановените плащания през 

изминалата година. Към декември 2014 г., по седемте оперативни програми, България е 

договорила над 18,1 млрд. лв. или над 113% от общата финансова рамка за изминаващия 

програмен период. 2015 г. е последната година, в която могат да бъдат извършвани плащания 

със средства от програмен период 2007-2013 г. Очаква се през следващата година да бъде 

усвоен съществен ресурс, като успоредно стартират първите реални възможности за 

кандидатстване по програмите за периода 2014 - 2020 г. 

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с Република България относно 

използването на структурните и инвестиционни фондове на ЕС за периода 2014 – 2020 г.  

Страната ни ще получи европейски средства в размер на над 10 млрд. евро, като 7,6 млрд. евро 

ще бъдат насочени по линия на политиката на сближаване, при следните стратегически 

приоритети:  

 Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж;  

 Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;  

 Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;  

 Добро управление и достъп до качествени административни услуги. 

Политиката на сближаване и регионалната политика на Европейския съюз се основават на 

принципа на солидарността, доколкото част от бюджета на Общността се насочва към по-слабо 

развитите региони и социални групи. За нейното провеждане ЕС отделя около една трета от 

своя бюджет. 

Одобряването на Споразумението бе сигнал за ангажимента на Европа към България. То е и 

ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и 

най-важното – повишаване качеството на живот на българските граждани.  

За тази цел държавата следва да извърши както хоризонтални (обществени поръчки, 

статистически системи), така и секторни (иновации, управление на риска, води, отпадъци, 

здравеопазване, образование, транспорт, администрация) реформи.  

http://www.eufunds.bg/
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На национално ниво бе извършен анализ на различията, потребностите за развитие и 

потенциала за растеж, и приоритетите за финансиране от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Анализът бе изготвен съобразно Общата стратегическа рамка на 

Европейския съюз, стъпвайки на социално-икономическите, макроикономическите и секторни 

анализи, изготвени за целите на Националната програма за развитие: България 2020, 

Националната програма за реформи, в изпълнение на Стратегия Европа 2020, актуализация 

2014, Конвергентната програма на Република България 2014 - 2017 г., Националната стратегия 

за регионално развитие 2012 - 2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 

2013 - 2025 г,. проектите на програми за периода 2014 - 2020 г., както и приложимите секторни 

документи. Анализът отчете и специфичните препоръки на службите на Европейската комисия. 

Предвидени средства за периода 2014 – 2020 г.: 

Оперативна 
програма  

Основни дейности Средства от ЕС 
/милиона евро/ 

Транспорт и 
транспортна 
инфраструктура 

ЖП транспорт – инфраструктура и подвижен 
състав, пътища – магистрали и 1-ви клас, метро 
(инфраструктура и подвижен състав), 
интермодални терминали 

1 604 

Околна среда  Води (пречиствателни станции и ВиК), 
отпадъци, Натура 2000 и биоразнообразие, 
защита от наводнения, опазване на въздуха 

1 505 

Региони в растеж Енергийна ефективност (публични и жилищни 
сгради), болници, ВУЗ-ове, училища, детски 
градини, благоустрояване, опазване и развитие 
на културно – историческите паметници, 
пътища – 1-ви, 2-ри и 3-ти клас, градски 
транспорт   

1 312 

Иновации и 
конкурентоспособност 

Бизнес и предприятия, иновации, нови 
технологии, енергийна ефективност, навлизане 
на международни пазари 

1 182 

Наука и образование 
за интелигентен 
растеж 

Развитие на науката, качествено образование 
на всички нива, намаляване на ранното 
отпадане от училище, интеграция на 
малцинствени групи, учене през целия живот 

596 

Развитие на 
човешките ресурси 

Мерки за заетост, мерки за качествени 
социални и здравни услуги, 
деинституционализация на деца и възрастни,  
подкрепа за институциите и партньорите в 
сферата на пазара на труда, социално 
включване, здравеопазване 

938 

Добро управление Комплексно административно обслужване и 
намаляване на административната тежест, 
управление на човешките ресурси в 
администрацията и съдебната система, 
електронна управление   

285 
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Информираността на широката общественост за процеса на подготовка и изпълнение на 

проекти с външно финансиране бе сред основните задачи за Община Габрово. Основна дейност 

на функциониращия Областен информационен център Габрово (ОИЦ) и през 2014 г. продължи 

да бъде осигуряването на лесен достъп до информация по отношение на политиката на 

сближаване на Европейския съюз, нейните цели и съществуващите в България възможности. 

ОИЦ Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Със своя екип от трима експерти центърът 

предоставяше пълен достъп до информация за всички социални, етнически и възрастови групи 

чрез широк набор от информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги. 

Центърът функционира вече трета година в сградата на Община Габрово, оборудван с първото в 

габровска област информационно устройство с мултитъч екран. През отчетния период ОИЦ 

Габрово е провел 32 информационни събития, срещи, общи инициативи, посетени от 1 519 

лица. Регистрирани са 61 посещения извън кампанийните, като са постъпили 733 запитвания.   

Основния кампании, организирани от ОИЦ Габрово през 2014 г.: 

Представяне на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС -  

на 25.03.2014 г. близо 50 представители на бизнеса, 

неправителствени организации и експерти към 

местните администрации в област Габрово участваха 

в срещата, провела се в Технически университет 

Габрово. Лекторът Георги Стратиев от дирекция 

Информация и системи за управление на средствата 

от Европейския съюз към Министерски съвет 

представи стъпка по стъпка етапите за работа в 

системата. Акцент в първата част на събитието бе електронното кандидатстване. От старта на 

електронната услуга Е-подаване чрез нея са постъпили над 300 проектни предложения. Втората 

част от събитието бе фокусирана върху електронно отчитане на проекти. Габрово е сред 

пилотните общини, които ще се отчитат електронно чрез системата за реализация на 

дейностите по проект Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Габрово. Изводът от срещата бе, че използването на електронните услуги улеснява 

комуникацията между управляващите органи и бенефициентите, спестява време и природни 

ресурси. По време на състоялата се оживена дискусия бяха направени конкретни предложения 

за подобряване функционалностите на системата, която през новия програмен период 2014 – 

2020 г. ще надгради съществуващата и ще носи името ИСУН 2020. Срещата бе оценена от 

всички като изключително ползотворна и навременна с оглед изискването след 2016 г. 

България да премине изцяло към електронно подаване и отчитане на проектите, финансирани 

от оперативните програми на ЕС. 
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Представяна на възможностите за енергийна ефективност през периода 2014-2020 - 

основните оперативни програми, по които ще се 

финансират проекти за енергийна ефективност през 

периода 2014-2020, бяха представени по време на 

Годишна конференция на Общинската мрежа за 

енергийна ефективност ЕкоЕнергия през март 2014 г. 

В представената тема „Как ще инвестираме в 

енергийна ефективност през периода 2014-2020 

година“ основен фокус бе отделен на бъдещите 

оперативни програми Региони в растеж и Иновации и конкурентоспособност. Около 30% от 

общия бюджет на тези програми ще бъдат инвестирани за енергийна ефективност. Годишната 

конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия се проведе под 

надслов „Реалните действия за енергийна ефективност се случват в общините“. Разгледана бе 

темата за обновяването на жилищните сгради, поуките от досегашните проекти и как общините 

и държавата могат заедно да помогнат за ускоряването на процеса. Бяха дискутирани и 

плановете за устойчиво енергийно развитие и внедряването на почти нулевоенергийни сгради. 

Представители на общините Бургас и Габрово представиха своите виждания, постигнати успехи 

и дългосрочна визия за енергийната ефективност. 

Представяна не възможностите за финансиране в сферата на образованието и науката – през 

март 2014 г. над 100 представители на 

образователни организации от област 

Габрово проявиха интерес към 

информационната среща за представяне на 

Оперативна програма Наука и образование за 

интелигентен растеж и програмата за 

образование, обучение, младежи и спорт 

Еразъм +. На събитието присъстваха 

директори на училища и детски градини от областта, представители на Регионален инспекторат 

на образованието, Технически университет, читалища, НПО и спортни клубове. Оперативната 

програма бе представена от Илиян Томов от главна дирекция Структурни фондове и 

международни образователни програми на Министерство на образованието и науката. В 

презентацията си той подробно разясни приоритетните оси, допустимите бенефициенти и 

дейности по новата за България програма. Финансирането, нормативната рамка, допустимите и 

недопустими разходи бяха представени от финансовия експерт Радосвета Димитрова. 

Срещата продължи с представяне на програмата за образование, обучение, младежи и спорт 

Еразъм +. Представителите на Центъра за развитие на човешките ресурси Венета Куйова и 

Невена Иванова разясниха възможностите на новата програма, начините за кандидатстване, 

стъпките за намиране на подходящи партньори и изготвяне на успешен проект. В подробности 

бяха представени ключовите дейности по програмата, а онлайн бе показано на присъстващите 

как да направят своята регистрация в системата и да попълнят формуляра си за кандидатстване. 
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Представянето на двете нови програми бе последвано от оживена дискусия с много конкретни 

въпроси. Тя бе оцененя от присъстващите като изключително полезно и необходимо с оглед 

навременната подготовка за кандидатстване, възможността за задаване на въпроси към 

лектори със специфичен опит по програмите и практичната информация по попълването на 

формулярите, което затруднява част от потенциалните бенефициенти. 

Първите 7 години на Габрово в Европейския 

съюз - над 100 гости и участници събра 

събитието „Първите 7 години на Габрово в 

Европейския съюз“, което се проведе на 30 

май 2014 г. в Габрово. Гости на 

информационния ден бяха Огнян Златев, 

ръководител на представителството на 

Европейската комисия в България, Моника 

Димитрова-Бийчър, ръководител на 

Управляващия орган на оперативна програма 

Административен капацитет, Зорница 

Русинова, ръководител екип на Българо-

швейцарска програма за сътрудничество към Министерство на труда и социалната политика,  

Тамара Кулева,  началник отдел Северен централен район към Министерство на регионалното 

развитие, експерти от управляващи органи на оперативните програми и други общини. В 

емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена „Една история за хората“, Община 

Габрово представи пред присъстващите постигнатото за първите 7 години от членството на 

страната ни в Европейския съюз. Според анализ на Института за пазарни изследвания към 

31.01.2014 г. Габрово е сред областите, които в най-висока степен усвояват европейски 

средства и е една от 26-те, в които финансирането по европейски проекти възлиза на над 1 000 

лева на човек от населението. В края на презентацията кметът на Габрово Таня Христова 

благодари на всички, ангажирани с процеса на управление на проекти, и най-вече на габровци, 

които изпълват историите със смисъл. 

„Какво постигнахме и какво не успяхме в първите 7?“ - отговор на този въпрос търсиха 

участниците във втория панел на събитието. В интересна и провокативна дискусия те очертаха 

приноса на европейската солидарност по отношение развитието на страната ни чрез 

реализираните множество проекти и изградени политики. Акцент бе поставен и на допуснатите 

грешки, както и на поуките, извадени от тях. Направен бе и преглед на това, което е 

необходимо за подобряване на процеса по оползотворяване на средствата от ЕС, не само по 

отношение на оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните 

инструменти, публично-частни партньорства и други. 

Поглед към бъдещето бе отправен в третия панел на събитието - „7 след първите 7 или 2014-

2020 – очаквания, предизвикателства и възможности“. В него експерти от управляващите 

органи представиха новите оперативни програми Добро управление, Развитие на човешките 
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ресурси, Региони в растеж и Иновации и конкурентоспособност. Специално внимание бе 

отделено на ролята на Областните информационни центрове в работата с европейски средства 

и перспективите пред мрежата за периода 2014 - 2020 г.  

Събитието бе съпътствано от изложба „Първите 7 години на Габрово в ЕС“, разположена на 

централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на Община 

Габрово, реализирани с европейски средства. 

Насърчаване на културния и творческия сектор 

като ключови фактори за повишаване на 

местната и регионална конкурентоспособност и 

привлекателност - през юли 2014 г. Община 

Габрово, ОИЦ Габрово и Комитета на регионите 

отбелязаха първа съвместна инициатива - над 

200 участници взеха участие в организираната 

изнесена конференция на комисията по 

образование, младеж, култура и научни 

изследвания на Комитета на регионите на 

Европейския съюз, която се проведе на 1 юли 2014 г. в Габрово. Темата „Насърчаване на 

културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална 

конкурентоспособност и привлекателност“ провокира дискусии, творчески представяния и 

откровени разговори за културата като инструмент за интелигентен, приобщаващ и устойчив 

растеж. Събитието бе открито от кмета на Община Габрово Таня Христова и министъра на 

културата Петър Стоянович. В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за 

постигане на регионален растеж дискутираха Стюърт Максуел, член на Шотландския 

парламент, Стефан Георгиев, представител на бюро Творческа Европа, Диана Андреева, 

директор на Обсерватория по икономика на културата, Светлана Ломева, директор на 

Асоциация за развитие на София и Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ. 

„Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие“ бе темата на втората тематична 

сесия, която събра заедно представители на градовете финалисти в конкурса за европейска 

столица на културата 2019. Участие в нея взеха и Лорета Красаускиене,  представител на 

партньорския на Габрово град  Паневежис в Литва, Станка Желева, председател на фондация 

EASY ART, Ивелина Янгьозова, представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема 

„Жаби в гардероба“ изнесе Мартина Винкел, артист и драматург, част от екипа по 

кандидатурата на град Линц, Австрия, избран за Европейска столица на културата за 2009 г. 

Представено бе и Културното предприятие Клъстер Творческо Габрово. С интересни идеи и 

креативни подходи към присъстващите, в краткото време на конференцията, Габрово бе 

представено през призмата на традициите и духа, които носят неговата история и култура. 

Събитието бе оценено като изключително полезно с оглед на представените теми, избрани 

лектори, интересни и творчески поднесени презентации. То позволи на участниците не само да 

споделят помежду си добри практики, да дискутират начини за намиране на решения, но ги 

вдъхнови и роди нови идеи за съвместни инициативи и сътрудничество. 
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Стъпки по пътя към програмен период 2014 

– 2020 - през ноември 2014 г. ОИЦ Габрово 

проследи стъпките по пътя към програмен 

период 2014 - 2020 на област Габрово, като 

ги подреди в изложба и организира 

поредица от срещи във всяка една от 

общините на областта. Събитията бяха част 

от националната инициатива на 28-те 

информационни центъра за популяризиране 

на политиката на ЕС в България за 

сближаване, която се реализира под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 

2020“ и целеше да отличи успешните проекти и насърчи повече бенефициенти да се възползват 

от възможностите на европейското финансиране. В рамките на кампанията екипът на центъра 

претвори в изложбени пространства оживени места в централните градски части на Габрово, 

Дряново, Севлиево и Трявна. Организираните изложби привлякоха любопитството на 

посетителите с цветни фотографии и информация за успешно реализирани с европейски 

средства проекти във всеки един от  градовете на областта. В различни дни от седмицата 

екипът на центъра гостуваше на общините и с информационни щандове. „Кога реално ще 

стартират новите оперативни програми?“ бе най-често задаваният въпрос, който бе отправян 

към експертите на центъра по време на срещите. Това на практика показва, че гражданите 

познават ефекта от реализирането на проекти с европейски средства и очакват реалното 

отваряне на новите схеми по оперативните програми. Задавани бяха въпроси и относно 

отварянето на конкретни схеми, свързани с подкрепата на социални дейности и различни 

инструменти, насочени към бизнеса. Експертите информираха за индикативните графици на 

отделните оперативни програми за 2015 г., раздадоха материали за добрите практики. 
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Р  е  з  ю  м  е 

През 2014 г. Община Габрово продължи провежданата разумна политика за бюджетна 

стабилност, спазвайки принципите на добро финансово управление - всеобхватност, отчетност и 

отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и 

законосъобразност.  

Бяха предоставени публични услуги в номенклатура, обем и качество, съответстващи на 

потребностите, при оптимално вложен финансов ресурс. 

Чрез бюджета, бе осигурен необходимият финансов ресурс за съфинансиране по проекти за 

създаване на съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, 

атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически 

атракции, висока степен на социална чувствителност и толерантност.  

Инвестиционните разходи по проекти за 2014 г. възлязоха на над 42 милиона лв. (с 12 милиона лв. 

повече от разходите за 2013 г. - 29.8 милиона лв., а инвестиционните разходи от общинския 

бюджет бяха над 5 милиона лв.    

Приходите от продажби на имущество бяха реинвестирани. 

Дружество Общински пътнически транспорт ЕООД бе управлявано при спазване на строга 

финансова политика, с цел подобряване на финансовото му състояние. Бяха закупени 12 броя 

модерни и икономични автобуса, което повлия положително на качеството на транспортното 

обслужване и оптимизиране на експлоатационните разходи.  

Общинско предприятие Благоустрояване технологично подобри част от предоставяните услуги, 

особено по отношение на зимното поддържане на уличната мрежа. Въпреки организационните 

промени, бе осигурена непрекъсваемост на услугите, адекватна поддръжка и навременно 

изпълнение на необходимите ремонтни работи. 

През отчетната година Община Габрово постигна добра събираемост на приходите, чрез 

нововъведен програмен продукт, даващ възможност за анализ в различни аспекти, както и 

различни по своя характер мерки за събираемост. 

Бюджетната 2014 година бе приключена без просрочени задължения. 

 

 

Раздел ❷   

Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности 
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ 

Общ размер на бюджета и отчета 

 

Приходи по видове 

 

 

Отчет 2013 Първоначален 
бюджет 2014 

Окончателен 
бюджет 2014 

Отчет 2014 по 
предварителни 

данни 

32 093 589 лв. 
34 956 168 лв. 39 050 896 лв. 34 298 766 лв. 

Данъчни приходи Неданъчни приходи Трансфери от и за бюджета 

Oтчет към   31.12.2013 г. 

Oкончателен бюджет за 2014 г. 

Oтчет към 31.12.2014 г. по  предварителни данни 

Група 

приходи 

Отчет 2014 

спрямо 

бюджет 

2014 г. 

Отчет към  

31.12.2013 г. 

Окончателен 

бюджет за 

2014 г. 

Отчет към 

31.12.2014 г. по  

предварителни 

данни 

Отчет 2014 

спрямо отчет 

2013 г. 

Данъчни 

приходи 
95.93% 3 401 832 лв. 3 475 000 лв. 3 333 622 лв. 98.00% 

Неданъчни 

приходи 
91.79% 8 326 773 лв. 9 322 009 лв. 8 556 695 лв. 102.76% 

Трансфери 

от и за 

бюджета 

99.82% 20 846 680 лв. 22 707 825 лв. 22 667 693 лв. 108.74% 
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Инвестиционни разходи за 2014 г.: 

 

 

 

 

План Изпълнение План Изпълнение 

Инвестиционни разходи Бюджет 2014 Инвестиционни разходи Проекти 2014 

5 879 692 лв. 5 084 927 лв. 

85 955 953 лв. 

42 014 323 лв. 

Инвестиционни 
разходи Бюджет 

2014 
5 084 927 лв. 

Инвестиционни 
разходи Проекти 

2014 
42 014 323 лв. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

проекти бюджет 
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Изпълнението на местните данъци и такси е 96 %, като изпълнението на двата основни данъка 

- данък недвижим имот е 99 % или 1 293 759 лв., а данък върху превозно средство е 97 % или 

1 360 479 лв. Събраните средства включват текущи задължения за 2014 г. и просрочени 

задължения. За добрата събираемост през годината дирекцията е съставила и изпратила 1 588 

бр. актове за установяване на задължения на стойност 735 323 лв. Изпратени са 4 950 

съобщения за просрочени задължения, образувани са 248 преписки за принудително 

производство на стойност 249 557 лв. През дирекция са преминали 149 653 лица, които са 

подавали декларации за движимо и недвижимо имущество, подадени удостоверения и 

издадени приходни квитанции. През 2015 г. размерът на местните данъци и такси се запазва 

същият. Промяна има в старта на кампанията, която ще бъде още през месец януари. 

Събрани приходи: 

№ 
по 
ред 

Вид приход План 
2014 

Отчет 
31.12.2014 

Отчет в 
% 

Отчет 31.12.2013 

1 Патентен данък 130 122 776 
главница   118 332 
лихва              4 444 

91 155 
главница    145 
лихва            10 

2 Данък недвижим 
имот 

1 300 1 342 092 
главница 1 293 759 
лихва             48 333 

99 1 346 
главница 1 302 
лихва             44 

3 Данък превозно 
средство 

1 400 1 413 846 
главница   1 360 479  
лихва               53 367 

97 1 381 
главница 1 316 
лихва             65 

4 Данък придобиване 600 520 717 87 591 

5 Други данъци  490  1 

6 Туристически данък 45 39 842 88 47 

7 Такса битови 
отпадъци 

3 940  3 921 449 
главница   3 751 641 
лихва            169 808           

95  3 933 
главница 3 800 
лихва           133 

 Общо 7 415 7 361 212 
Главница  7 085 260 
лихва             275 952 

96 7 454 

8 Глоби и санкции  27 445  32 

9 Такси технически 
услуги 

 3 416  4 

10 Такси адм. услуги  51 882  57 

 Всичко  7 443 955  7 594 513 

 

В събрани приходи до 31 декември 2014 г. се включват: текущи данъци 2014 и просрочени 

задължения /минали години/, както следва: 
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Приети декларации и издадени удостоверения: 

№ Вид декларация/удостоверение брой 

1 Декларация чл. 14 от ЗМДТ – недвижим имот  3 688 

2 Декларации чл. 54 от ЗМДТ – МПС за придобиване 5 066 

3 Декларации чл. 61 н за облагане с патентен данък 601 

4 Туристически декларации 60 

5 Декларации по чл. 15, ал. 5 от НОАМТЦУ 2 817 

6 Декларации по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ 91 

7 Изготвени удостоверения за данъчна оценка 5 210 

8 Други удостоверения 2 780  

9 Издадени приходни документи 129 340 

                                                                                                                       Всичко 149 653 

 

 

№  Вид приход Текущи 

данъци 2014 

 

Просрочени 

задължения 

- минали 

години 

Лихви Общо 

1 Патентен данък 94 844 23 488 4 444 122 776 

2 Данък недвижим имот 1 022 387 271 372 48 333 1 342 092 

3 Данък върху превозно 

средство 

1 112 977 247 502 53 367 1 413 846   

4 Такса битови отпадъци 3 012 778 738 863 169 808           3 921 449 

5 Данък придобиване 520 717   520 717 

6 Туристически данък 36 354 3 488  39 842 

7 Други данъци  490  490 

  5 800 057 1 285 202 275 952 7 361 212 
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Действия по събиране на просрочени задължения: 

№  Вид дейност брой стойност 

1 Съставени актове за установяване на задължения 1588 735 323 

2 Изпратени съобщения за просрочени задължения 4950  

3 Предадени преписки на ЧСИ 248 249 557 

4 Издадени протоколи за давност чл. 171, 173 от ДОПК 636  

5 Съставени актове за прихващане/възстановяване 48  

6 Изпратени писма за използвани имоти по декларации чл. 

15, ал. 5 от Наредбата 

92  

7 Съставени фишове 608 19 125 

8  Съставени актове за административни нарушения 91  

9 Издадени наказателни постановления 77 11 260 

 

Входяща и изходяща кореспонденция: 

№  Вид кореспонденция брой 

1 Писма ЧСИ 888 

2 Писма НАП 128 

3 Писма КУИППД 52 

4 Обща кореспонденция 2686 

5 Жалби 16 
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ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2014 г. се 

осъществи съгласно изискванията на нормативната уредба – Закон за общинската собственост 

/ЗОС/, Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закон за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, специалните закони в 

съответната област и др.  

За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. са съставени 248 броя актове за общинска 

собственост, от които 231 за частна общинска собственост, 17 броя за публична общинска 

собственост. 

В изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2014 г. са изготвени 10 броя доклади на комисията по чл. 52, ал. 3 от НРПУРОИ на 

Общински съвет - Габрово и са възложени 63 броя оценки на недвижими имоти и актуализации 

на извършени оценки.  

Обектите за разпореждане бяха активно презентирани чрез специализирани електронни 

портали за сделки с недвижими имоти. Подготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет 

– Габрово са 101 броя предложения. Проведени са 71 броя публични търгове за продажба на 

имоти – частна общинска собственост. Извършени разпоредителни сделки и приходите от тях: 

№ 

 

Видове разпоредителни 

сделки 

  План 2014 г. 

  Стойност 

  /лв. с ДДС/ 

Отчет 2014 г. Изпълнение 

 

Брой  

Стойност 

/лв. с ДДС/ 

 

 % 

1. Продажби на самостоятелни 

обекти в сгради, в т.ч. жилища 

600 000 7 290 351,12 48,39 

1.1 Продажба  на сгради   3 210 888,01  

1.2 Продажба на жилища  4 79 463,11  

2. Продажби на земя / земеделска 

земя и терени в м. Узана/, в т.ч. 

продажба на урегулирани 

поземлени имоти и 

ликвидиране на съсобственост  

200 000 23 

 

 

113 939.65 56,97 

2.1 Продажба на терени м. Узана 120 000 - -  

2.2 Продажба на земеделски земи  80 000 17   39 887.00  
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При анализа на състоянието на общинска собственост се откроява следното:  

Рискове и слаби страни: 

 Неприключил и бавен процес на идентификация и актуване на земеделските земи; 

 Намален брой на атрактивните обекти общинска собственост; 

 Лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и опазване на 
собствеността; 

 Чувството на несигурност, в резултат на икономическата криза, което възпрепятства 
пазара. 

 

Политики и задачи: 

 Увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на земеделски 
земи; 

 Осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови инструменти за 
подобряване състоянието на имотите; 

 Премахване на сгради и постройки, освидетелствани като опасни; 

 Промяна в характера на собствеността на сгради, загубили предназначението си на 
публична общинска собственост в частна общинска собственост, с цел дългосрочното 
отдаване под наем или ползване. 

 

Повлияна от европейските програми, през 2014 г. продължи тенденцията за нарастване на 

сделките със земеделски земи. Цените на земеделските земи през изминалата година се 

повишиха, но въпреки това интересът към тях беше голям.  

При урегулираните поземлени имоти и сгради, както и при сградите с отстъпено право на строеж, 

имаше активност относно огледи и запитвания, т.е повече проучвания, и не голям обем от 

сключени сделки. 

Община Габрово безвъзмездно придоби собственост по чл. 54, ал. 1 и 2 от Закона за държавната 

собственост - имота на Дом за медикосоциални грижи за деца, намиращ се в кв. Велчевци, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 14218.520.173 по одобрените ККKP на гр. Габрово 

с площ 8 612 кв. м, заедно с построените в него сгради, съгласно  договор Рег. №ДС-25-69 от 

2.3 Продажба на урегулирани 

поземлени имоти 

 5   50 712.65  

2.4 Ликвидиране на съсобственост  1 23 340.00  

3. Учредяване право на строеж  

върху общински терени 

120 000 8 104 659.26 87.22 

 Всичко: 920 000  508 950.03 55.32 
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19.08.2014 г. на Областна администрация-Габрово и Рег.№530-ОССД-14 от 11.09.2014г. на Община 

Габрово. Имотът е необходим във връзка с разкриването на четири нови социални услуги. 

Ефективното управление на общинската собственост се изразява в оптимизиране на контролните 

функции по отношение събираемостта на приходите от отдадени общински имоти, земеделски 

земи и от рекламна дейност. Въпреки въвеждането на строги мерки относно събираемостта на 

задълженията, за едногодишния период са събрани наеми от нежилищни имоти, земеделски 

земи и рекламно-информационни елементи в размер на 472 581 лв. при планирани 631 000 лв. 

Проведени са 68 броя тръжни процедури за отдаване под наем на помещения – общинска 

собственост /включително и за обекти в Дом на културата Ем. Манолов и Общински спортни 

имоти/, от които са сключени договори за наем – 40 броя и 53 броя тръжни процедури за 

отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост, от които са сключени договори 

за наем – 32 броя. 

Липсата на интерес към наемане на част от нежилищните имоти – общинска собственост, 

промяната на пазарните условия и намаляване на наемите на единица площ за аналогични имоти 

частна собственост, водят до намалението на приходите от наеми на нежилищни имоти.  

          

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

Дружества 

Общински пътнически транспорт ЕООД се управлява при спазване на строга финансова политика, 

с цел подобряване на финансовото състояние на дружеството. През периода, чрез 

инвестиционен кредит, дружеството закупи 12 броя автобуси, които са значително по-модерни и 

икономични. Последното повлия пряко и положително на качеството на транспортното 

обслужване и оптимизиране на експлоатационните разходи.  

С  решение № 155 от 24.07.2014 г. на Общински съвет - Габрово е определено да се отпише 

вземането на Благоустрояване ЕООД Габрово - в ликвидация, от Евротрейси ООД в размер на 

6724.63 лв., като несъбираемо. 

С решение № 181 от 28.08.2014 г. на Общински съвет - Габрово бе взето решение за 

приключване на ликвидацията на Благоустрояване ЕООД.  

Общинско предприятие Благоустрояване придоби специализиран мултифункционален 

автомобил. През периода предприятието технологично подобри част от предоставяните услуги, 

което е най-видимо по отношение на зимното поддържане на уличната мрежа. Въпреки 

организационните промени, се осигури непрекъсваемост на услугите, адекватна поддръжка и 

навременно изпълнение на дребни ремонтни работи, както и бърза и адекватна реакция при 

възникване на непредвидени обстоятелства. 

Диагностично консултативен център - 1 ЕООД и Регионален хоспис ЕООД постигнаха добри 

икономически резултати. Сравнително ниските и несигурни доходи на населението водят до 
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намаляване на притока на пациенти към Регионален хоспис ЕООД и предпочитанието към 

социалните домове, които са с по-ниски такси. Това може да усложни финансовото състояние на 

дружеството. Необходимо е дейността да се организира в сграда от Общинския сграден фонд, с 

необходимите характеристики и подходящо състояние, с цел избягване на разходите за наем.  

През годината по отношение на двете дружества са взети следните решения: 

С решение № 153 от 24.07.2014 г. на Общински съвет - Габрово бе подновен срокът на договора 

за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център I Габрово ЕООД - Габрово. 

С решение № 205 от 25.09.2014 г. на Общински съвет - Габрово бе приета Програма за 
развитието и дейността на Диагностично-консултативен център I Габрово ЕООД - Габрово. 
 
С решение № 222 от 23.10.2014 г. на Общински съвет - Габрово бе подновен срокът на договора 

за възлагане на управлението на Регионален хоспис ЕООД - Габрово. 

През периода бяха проведени 45 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 са издадени 291 броя разрешения за ползване на терен - общинска собственост, за 

извършване на търговия на открито и поставяне на маси и столове за сервиране на открито. 

Проведени са 21 комисии по категоризация на туристическите обекти, съгласно Закона за 

туризма, като са категоризирани и прекатегоризирани 66 бр. заведения за хранене и 

развлечения, средства за подслон и места за настаняване. След като категоризацията на 

туристически обекти от безсрочна се променя в срочна и ще е валидна 5 години, очакваните 

приходи за 2015 г. ще бъдат по-големи. 

Проведени са 7бр. заседания на комисията по рекламна дейност, като на 11 фирми са 

съгласувани и разрешени проекти за разполагането на рекламно-информационни елементи. 

Приходи от стопанска дейност: 

№ ВИД ПРИХОД Отчет 2013 

 

План 2014 

 

Приходи от 01.01 

до 31.12.2014 г. (в 

лв.) 

1 Такса ползване на общински терени 62 615.00 65 000.00 69 056.10 

2 
Разрешения за сеч на дървета и 

удостоверения за превоз  
545.00 700.00 364.00 

3 Категоризация на туристически обекти 9 505.00 14 000.00 10 020.00 

4 Разрешение за таксиметрова дейност 26 240.00 27 000.00 47 600.00 

5 Паркоместа пред офиси и фирми 5 352.00 4 600.00 5 256.00 
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№ ВИД ПРИХОД Отчет 2013 

 

План 2014 

 

Приходи от 01.01 

до 31.12.2014 г. (в 

лв.) 

6 
Заверка регистър за търговия с цветни 

метали 
- 100.00 - 

7 
50 % наеми от търговски дружества и 

др. приходи от наеми 
856.50 - 4 198,00 

 ВСИЧКО: 105 113.50 111 400.00 136 494.10 

 

Земеделие, земеделски земи и гори 

Съгласно приетия с Решение №30/27.02.2014 г. на Общински съвет – Габрово и одобрен от кмета 

на Община Габрово годишен план за ползване на дървесина, за 2014 г. бяха заложени 2006 куб. 

метра дървесина на стойност 86 052 лв. с ДДС. Отсечени и продадени са 1302 куб. метра на 

стойност 54 869.51 с ДДС. Неизпълнението в натура и приходи се дължи на неблагоприятните 

природни условия – честите и обилни валежи през годината и ограничения достъп за работа на 

част от сечищата - граничещи с частни земеделски земи – сенокосни ливади. Действията по 

отношение на неусвоената дървесина ще продължат през 2015 г. 

През 2014 г. бе възложено и изработено Задание за изработване на горскостопански план за 

горските територии, собственост на Община Габрово. 

Управление на жилищни имоти 

Община Габрово разполага със солиден жилищен фонд, но по-голяма част от него е въведена в 
експлоатация в периода 1960 - 1990 г., което обуславя неговото морално и физическо 
остаряване. 
 
Към края на 2014 г. Община Габрово притежава 403 броя апартаменти, 71 броя самостоятелни 
стаи със сервизни помещения и 87 броя къщи.  
 
Броят и предназначението на самостоятелните жилищни обекти по групи са показани в 
таблицата по-долу. 

  

№ Групи общинските жилища по предназначение На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. 

1. 
І-ва група Жилища за настаняване на граждани с 

установени жилищни нужди 
540 537 

2. 
ІІ-ра група Жилища за продажба, замяна и обезщетяване 

на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени 
5 4 
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3. ІІІ-та група Ведомствени жилища 16 16 

4. ІV-та група Резервни жилища 8 8 

 Общ брой: 569 565 

  
Основната цел на политиката, която община Габрово провежда по отношение управлението на 

общинския жилищен фонд, се изразява в извършването на всички действия, които са по 

финансовите й възможности, за осигуряване и предоставяне под наем на общински жилища - за 

разрешаване и задоволяване жилищните нужди на самотни родители, на млади семейства и на 

такива с ниски доходи. Липсата на финансов ресурс за поддържане и полагане грижите на добър 

стопанин при ползване на жилищата от страна на наемателите им и минималните средства, 

които община Габрово може да отдели за поддържането на жилищния фонд, са съществена 

пречка за осъществяване целите на тази политика. 

Независимо от ограничените възможности, през 2014 г. бе извършен ремонт в 20 броя общински 

жилища и сгради на обща стойност 41 006.57 лв. с ДДС, а за ремонт на общи части на жилищни 

сгради, в които общината е съсобственик, са изразходвани 2 654.98 лв. с ДДС. 

През 2014 г. бяха финализирани сделките за продажба на 4 бр. общински жилища, намиращи се 

в гр. Габрово. 

Начислените наеми от жилищни имоти, обезщетения за ползване, лихви за просрочване на 

плащането и такси, платени от наемателите на общински жилища за периода от 01.01.2014 г. до 

31.12.2014 г., са показани в следващата таблица. 
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№ Наименование 
Отчет  

2014 г. 

План  

2014 г. 

Отчет  

2013 г. 

І Наеми, обезщетение за ползване, присъдени вземания 

1. Дължими на 01 януари 169 621.81  160 346.10 

2. Начислени за периода 01 януари - 31 декември 209 461.35  207 705.64 

3. Платени към 31 декември 201 247.23 200 000.00 198 439.93 

4. Дължими към 31 декември 177 835.93  169 621.81 

ІІ Лихви 

1. 

По наеми:    

- дължими на 01 януари 1 674.17  544.97 

- начислени за периода 01 януари - 31 

декември 
3 562.61  2 571.99 

- платени към 31 декември 1 782.73  1 442.79 

- дължими към 31 декември 3 427.27  1 674.17 

2. 

По обезщетение за ползване:    

- дължими на 01 януари 531.91  150.47 

- начислени за периода 01 януари - 31 

декември 
584.31  398.02 

- платени към 31 декември 10.71  16.58 

- дължими към 31 декември 1 105.51  531.91 

ІІІ Дължими такси 

1. Дължима такса „Битови отпадъци” на 01 януари 9 028.34  7 176.73 

2. Начислена за периода 01 януари - 31 декември 20 527.74  20 971.35 

3. Платена към 31 декември 21 658.75  19 119.74 

4. 
Дължима такса „Битови отпадъци” към 31 

декември 
7 897.33  9 028.34 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 38 

 

 

През периода месец януари - месец декември 2014 г. са разгледани общо 454 бр. искания, 

молби, жалби и сигнали от граждани и наематели на общински жилища, в т. ч. искания на 226 

семейства за продължаване на наемните им правоотношения, 93 семейства за картотекиране 

като нуждаещи се за настаняване в общинско жилище. На 23 семейства е отказано определяне 

на жилищна нужда. В картотеката са включени 68 семейства. На основание чл. 45 от ЗОС в 

общинско жилище от резервния фонд е настанено 1 семейство, а след решение на Общински 

съвет – Габрово, 1 семейство е настанено в жилище от ведомствения фонд. Пренастанени в 

други общински жилища са 6 семейства. Прекратени са наемните правоотношения с 28 

наематели на общински жилища. 

В утвърдения Списък за настаняване под наем на граждани в общински жилища през 2014 г. са 

включени 28 семейства и домакинства. От тях през 2014 г. в общински жилища са настанени 18 

семейства и домакинства. 

В заключение следва да отбележим, че въпреки трудната обстановка, съвместната работа на 

Общински съвет - Габрово и общинската администрация, допринесоха за ефективно 

управление и разпореждане с общинската собственост.   
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

Р  е  з  ю  м  е 

През 2014 г. Община Габрово продължи да работи за непрекъснатото подобряване на дейността 

на общинска администрация за реализиране на ефективни местни политики и качествено 

обслужване на гражданите и бизнеса.  

Бяха положени системни усилия за повишаване на професионализма и изпълнение на политики, 

ориентирани към резултати, в различните направления. 

Бе повишена прозрачността и отчетността в работата, както и използването на съвременни 

информационни технологии, чрез подобряване на възможностите на разработената и внедрена 

географско - информационна система на Община Габрово, системна актуализация на наличния 

базов софтуер и подсистема Общинска собственост. 

Стремежът към ефективно управление и развитие на човешките ресурси наложи надграждане и 

повишаване на квалификацията, мотивацията и ефективността на общинските служители, като се 

работеше по изпълнение на мерките, залегнали в разработената Стратегия за управление на 

човешките ресурси. 

Повишаване на ефективността на административното обслужване продължи да бъде основен 

приоритет. Община Габрово премина надзорен одит, в резултат на който организацията получи 

потвърждение за ефективността на внедрената Система за управление на качеството и 

сигурността на информацията. 

Бяха въведени 5 нови електронни услуги по гражданска регистрация и административно 

обслужване.  

Измерването на удовлетвореността на клиентите на Община Габрово бе извършвано  

посредством електронно анкетиране на гражданите чрез интернет страницата на институцията. 

През 2014 г. Община Габрово, в конкуренция с тридесет и шест общини, стана първи подгласник 

в категорията „Най – прозрачна общинска администрация“, с което бе демонстриран стремежът 

към прозрачност и отчетност в административното обслужване. 

 

 

 

Раздел ❸ 

Общинска администрация. Административно обслужване   
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2014 г. Община Габрово продължи да работи за оптимизиране на дейността на 

общинската администрация, с оглед работата й да бъде съобразена с всички потребности на 

гражданите и бизнеса, както и да е максимално ефективна при провеждането на планираните 

политики.  

 

Основните акценти бяха свързани с пълноценно използване на капацитета на служителите и 

подобряване на управлението на човешките ресурси, чрез повишаване на тяхната 

квалификация и мотивация. Това бе осъществено в рамките на провежданите обучения и при 

изпълнението на Стратегията за управление на човешките ресурси, подобряване на 

административното обслужване, посредством внедряване на нови електронни услуги. 

 

В своята работа общинската администрация запази високото ниво на прозрачност, чрез 

информиране за решенията и действията си в реално време - основно чрез интернет 

страницата на Общината, чрез местните и регионални медии, печатни материали и др. В 

резултат на тази политика, през 2014 г. Община Габрово, в конкуренция с 36 общини, стана 

първи подгласник в категорията „Най – прозрачна общинска администрация“. 

 

В изпълнение на своите задължения, общинската администрация бе ръководена от 

приложимото законодателство, свързано с осъществяване на ежедневните функции. При 

разходването на публичните средства бяха спазват строгите нормативните рамки, както и 

утвърдените от Кмета на Община Габрово правила за условията и реда за планиране, 

организация, подготовка, провеждане, изпълнение, мониторинг и архивиране на обществените 

поръчки с възложител Община Габрово. 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА 

 

Процесът на възлагане на обществени поръчки се осъществяваше от отдел Обществени 

поръчки, концесии и публично - частни партньорства. През 2014 г. Община Габрово, като 

възложител по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки, проведе 73 бр.  

обществени поръчки, при спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и 

лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

 

От горепосочения общ брой се разграничават, както следва: 

 

 обществени поръчки, възложени чрез открита процедура по реда на чл. 16, ал. 4 и 
Глава пета от Закона за обществените поръчки – 29 бр. 

 процедури на договаряне без обявление при спазване разпоредбите на чл. 90 – чл. 
93 от Закона за обществените поръчки – 15 бр.; 

 публични покани по реда на Глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки – 29 
бр.; 
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 конкурс за идеен проект – 1 бр.; 
 

Подписани са договори по обществени поръчки, обявени в края на 2013 г. и през 2014 г., по  

обекти, както следва: за доставки – 37 бр.; за услуги – 36 бр.; за строителство – 17 бр.   

 

При възлагане на обществените поръчки Община Габрово се стреми към осигуряване на 

максимална публичност, респективно постигане на най-добри резултати, както за възложителя, 

така и за изпълнителите, като провежда процедури, които позволяват осъществяване на 

контрол върху разходването на средства.  

 

През 2014 г. са възлагани обществени поръчки, финансирани с бюджетни средства, както и с 

европейски средства по оперативни програми Развитие на човешките ресурси, Регионално 

развитие, Административен капацитет, Техническа помощ и Околна среда.  

 

С Указ №119 от 10.05.2014 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки. Промяната в нормативната уредба в областта на обществените поръчки 

породи необходимостта от извършване на актуализация на практиката по подготовка на 

документация и провеждане на процедури от Община Габрово. В изпълнение на 

нормативните разпоредби, Община Габрово като възложител, прилагаше мерки за постигане 

на пълна публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки, както 

и по изпълнение и приключване на сключените договори, с оглед гарантиране на обществения 

интерес. 

 

От месец октомври 2014 г. стана активен новият електронен профил на купувача на 

електронната страница на Община Габрово. На публикуване в него подлежи информация, 

свързана с обществените поръчки на Община Габрово. Създава се досие на всяка обществена 

поръчка, което съдържа цялостна информация по откриването, избора на изпълнител и 

изпълнението й, в това число: всички решения по хода на процедурата, публични покани, 

документация за участие, писмени разяснения по документацията, протоколи на комисии, 

обявяване на дата и час на отваряне на оферти, договор и анекси към него, договори с 

подизпълнители, доказателства за извършени плащания и др. 

 

През отчетния период са подадени жалби срещу решения за избор на изпълнител по три 

обществени поръчки: 

 

 Открита процедура с предмет: Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на 
ОП Благоустрояване гр. Габрово по две обособени позиции: обособена позиция №2 - 
Доставка на пясък -  завърши с решаване на спора с влязло в сила Решение на Комисия за 
защита на конкуренцията в полза на Община Габрово; 

 Открита процедура с предмет: Текущо поддържане на озеленени площи за обществено 
ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, дейности по премахване и 
подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово - 
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завърши с решаване на спора с влязло в сила Решение на Комисия за защита на 
конкуренцията в полза на жалбоподателя; 

 Открита процедура с предмет: Основни строителни дейности по проект Интегриран 
проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово 
по 3 (три) обособени позиции  - в частта по трета обособена позиция: „Благоустрояване 
на парк Маркотея – гр. Габрово“ – след връщане за преразглеждане на процедурата с 
Решение на Върховен административен съд Решението на възложителя за избор на 
изпълнител влезе в сила и в края на 2014 г. бе сключен договор за изпълнение.  
 

Извършени действия по концесионни процедури: 

 

Във връзка с изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост през 2014 г., приета с решение № 4/ 06.02.2014 г. на Общински съвет – 

Габрово, се реализираха действия по предоставяне на концесия за управление и експлоатация 

на услуги със спортно-възстановителен характер в обект Плувен басейн, находящ се в СОУ Отец 

Паисий. В резултат на извършените подготвителни действия бе внесено предложение пред 

Общински съвет - Габрово за откриване на процедура за предоставяне на концесия. 

Процедурата бе открита с решение № 233/ 23.10.2014 г. на Общински съвет - Габрово. 

Обявлението за откриване на процедурата бе обнародвано в електронната страница на 

Държавен вестник от 03.11.2014 г. под № 1 и е вписано в Националния концесионен регистър с 

пореден № A – 000652. В обявения срок за подаване на оферти няма получени оферти за 

участие в обявената процедура.   

 

По предложение на комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, на 

основание чл. 46, ал. 7 и 8 от ППЗК, със заповед на Кмета на община Габрово са удължени 

сроковете за получаване на оферти, документация за участие и отваряне на офертите. 

Обявлението за удължаване на срока е обнародвано в електронната страница на Държавен 

вестник от 16.12.2014 г. под № 1 и на страницата на Националния концесионен регистър. 

 
ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ 
 
През 2014 г. Общински инспекторат продължи да изпълнява своите основни функции, насочени 
към контрола по услуги, възложени от страна на Общината; контрол по изпълнение на 
наредбите на Общински съвет - Габрово и национални и нормативни уредби в направленията 
околна среда, чистота и икономически дейности; охрана на общинска собственост и общински 
мероприятия; охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с ОД на МВР Габрово). 
 
През 2014 г. служителите на Общински инспекторат извършиха 4265 проверки. Констатирани 

бяха 820 нарушения на наредбите, приети от Общински съвет – Габрово. Съставени бяха 760 

писмени предписания, 665 от които бяха изпълнени.  
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С актове за установяване на административни нарушения (АУАН) бяха констатирани 70 

нарушения, издадени бяха 60 наказателни постановления (НП), 19 бяха изпратени за 

принудително събиране от публичен изпълнител (НАП).  

 

Общият размер на определените глоби по издадени НП бе 7 040 лв. От тях бяха платени едва 

680 лв. Изготвени бяха 692 писмени отговора по жалби, молби и писма от граждани.  

 

Констатирани нарушения: 
 

 по Наредба за чистотата в Габровска община – 23 бр. АУАН; 

 на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Габрово – 5 бр. АУАН;  

 по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на 
община Габрово – 11 бр. АУАН; 

 на текстове от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на 
община Габрово – 10 бр. АУАН; 

 по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на 
община Габрово – 9 бр. АУАН; 

 по Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията 
на община Габрово – 10 бр. АУАН; 

 по Наредба №2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, 
парковете, лесопаркове на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН. 

 

Извършени бяха 35 проверки по сигнали на граждани, касаещи сметосъбиране и поддържане 

на чистотата, по които е взето отношение, и 42 проверки по жалби, постъпили в общинска 

администрация. 

 

По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха 

констатирани 1 613 нарушения. На част от нарушителите бяха съставени предупредителни 

протоколи, а на 981 водачи на МПС бе наложена глоба с фиш. През отчетния период за 

принудително събиране от публичен изпълнител /НАП/ бяха изпратени 600 преписки. Общата 

стойност на фишовете за отчетния период е 23 270 лв. От тях бяха платени 551 фиша на 

стойност 13 194 лв.  

 

На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани за периода са постъпили 2 218 

сигнала,  за: 

 Замърсяване на публични площи - 21 бр. 

 Проблеми,свързани с бездомни кучета - 224 бр. 

 Улично осветление - 1026 бр. 

 Радио точки - 826 бр. 

 Сметосъбиране и сметоизвозване - 16 бр. 

 Зимно поддържане - 22 бр. 

 Проблеми, свързани с шахти - 24 бр. 

 Проблеми, свързани със строителните дейности по проекта за воден цикъл - 36 бр. 
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 Други - 23 бр. 
 

По тях бе взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, бе върната обратна 

информация до подателите. 

 

Събраните такси за ползване на пазари за отчетния период са в размер на 62 950.5 лв. 

 

На територията на град Габрово са регистрирани общо 1 370 домашни кучета. През 2014 г. 

инспекторите извършиха 495 проверки, свързани с реда и условията за притежаване и 

отглеждане на кучета на територията на община Габрово. Написани са 230 предписания на 

собственици на домашни любимци и са съставени 10 акта за установяване на административно 

нарушение. Заплатените такси от собственици на домашни кучета за отчетния период са на 

стойност 1 315 лв. 

 

През октомври и ноември 2014 г. общинският инспекторат извърши 2 100 проверки за 

изясняване на обстоятелствата, касаещи освобождаване на физически и юридически лица от 

такса битови отпадъци за техни имоти, които не се използват. Резултатът от проверките показа, 

че част от лицата са попълнили декларации с невярно съдържание. Информация за същите бе 

подадена до Дирекция Местни данъци и такси – Габрово за предприемане на действия по 

компетентност. 

 

Чрез системата за видеонаблюдение на територията на град Габрово, през 2014 г., бяха 

установени 10 нарушения и престъпления. Във връзка с установяването на извършителите, на 

органите на ОД на МВР бе предоставена информация под формата на видеозаписи. 

 

През 2014 г. служителите от Приюта за безстопанствени животни са заловили общо 670 кучета, 

оставени от собственици са 12. От общия брой 267 бяха кастрирани, 128 кучета бяха предадени 

на собственик /осиновени/, под надзор на общината са 131, а 162 бяха евтаназирани.  

 

Съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност на всички кастрирани 

кучета бе поставен микрочип и същите 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. 

 

 

 

 

 

 

http://gabrovo.bg/index.php?c=380&i=1544
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АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

 

През 2014 г. продължи стремежът към усъвършенстване и подобряване на знанията и 

компетенциите на общинската администрация, като продължиха обученията, насочени към 

подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията с цел по-

ефективно изпълнение на служебните им задължения. 

 

Служителите преминаха обучение както по изготвения годишен план, съобразно изискванията 

на Закона за държавния служител, така и по приключилия през 2014 г. проект Инициативи за 

повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез 

обучения в страната, както и по стартиралия през месец август 2014 г. нов проект Обучения за 

повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово, с който се 

цели надграждане и разширяване на придобитите знания и умения от страна на служителите. 

Двата проекта са осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

Административен капацитет, финансирана от Европейския съюз. 

 

Проектът Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска 
администрация Габрово, на стойност  196 900 лв., допълва и надгражда политиките за 
развитие на административния капацитет, като освен служители на Общината, обхваща 
кметове на кметства и кметски наместници. През 2014 г. бяха осъществени 32 обучения в 
Института по публична администрация от общо предвидените 41 броя. Обучени бяха 111 
служители на общинската администрация от заложените 141 души.  

През 2015 г. предстои да бъдат реализирани три обучения по ключови компетентности за 90 
лица по темите „Високоефективните хора“, „Скоростта на доверието“ и „Социалната 
интелигентност в човешките взаимоотношения“. От специализирани обучения в страната ще 
могат да се възползват 27 служители по темите „Развитие на земеделието в планински и 
полупланински райони“, „Възобновяеми източници на енергия и инверганизация на 
парниковите газове“, „Инвеститорски контрол на строежи и ремонти“, „Работа, вкл. групова с 
родители и близки на деца и младежи в риск“, обучение по информационна сигурност 
„Certified Ethical Hacker (CEH) v 8.0“. В рамките на проекта 6 лица ще преминат шестмесечно 
обучение по френски език за начинаещи. 

В резултат на проведените обучения служителите постигнаха следното: 

 

 Запознаха се с иновативни и добри практики, придобиха практическа подготовка в 
конкретната област, в която работят; 

 Придобиха по-добри умения за оптимизиране обработката на информацията, 
използвайки информационните технологии; 

 Подобриха работата в екип; 

 Придобиха по-добра нагласа за откритост, толерантност, отзивчивост и приоритетно 
отчитане на потребителските интереси и предпочитания; 

 Подобриха умението си за практическо прилагане на нормативните актове. 
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През 2014 г. общо 117 служители преминаха обучение за повишаване на професионалните 

умения и компетентности в различни области. От тях 67 служители бяха включени в едно 

обучение, а 50 – в две и повече. Съобразно изискванията на Закона за държавния служител, 6 

служители посетиха задължителните обучения за държавна служба. 

 

Разпределение по области на обучение, брой проведени обучения и обучени служители  от 

Института по публична администрация и други обучаващи институции: 

 

 

Област на обучението 

Брой 

проведени 

обучения 

Брой обучени 

служители  

 

Правни аспекти на административната дейност 14 23 

Превенция и противодействие на корупцията 2 3 

Управленски умения 8 36 

Управление на човешките ресурси 10 39 

Финансово и стопанско управление 5 7 

Други обучения по информационни технологии 7 23 

Базисни компютърни умения 2 7 

Управление на проекти-усвояване на средства от ЕС 9 15 

Електронно управление 5 6 

Регионално и местно развитие 1 2 

Опазване на околната среда 1 1 

Чуждоезиково обучение 4 11 

Тясно специализирано обучение 2 76 

 

7 служители преминаха обучение в обучителни институции на страните членки на ЕС – 

Холандия, Испания, Белгия по теми, свързани с управление на европейски проекти. 

 

Освен от Института по публична администрация, обучения са проведени и от други обучаващи 

организации в България като: Национално сдружение на общините в Република България, ДЗЗД 

Обединение Прозрачност без граници, Консорциум Дикон-ДЕМА, Институт по социални 

дейности и практики, Служба по трудова медицина ТИЙМКОНД, СиКон Груп Консулт ЕООД и 

др. 

 

В Община Габрово през 2014 г. започна изпълнение на мерките, предвидени в приетата 

Стратегия за управление на човешките ресурси. Устойчивостта на постигнатите резултати се 

гарантира от започналото приложение на системи от Стратегията и въвеждане на подобрения в 

процесите по управление на човешките ресурси.   

 

Към настоящия момент са разработени и утвърдени Вътрешни правила за управление на 

човешките ресурси, Система за управление и контрол на човешките ресурси, Наръчник на 
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новопостъпилия служител, Наръчник на интервюиращия и Комуникационна стратегия на 

Община Габрово.   

 

В процес на анализ и утвърждаване са Стажантска програма на Община Габрово, Система от 

ценности на Общинска администрация – Габрово и Методика за определяне на ключови 

длъжности. Създадена е папка Online library /Онлайн библиотека/, която се намира във 

вътрешна мрежа на Община Габрово, и до която имат достъп всички служители на общинска 

администрация. Онлайн библиотеката събира информация от всички проведени обучения с 

цел споделяне на добри практики с всички колеги от администрацията и във връзка с 

приоритетни области от разписания план за изпълнение на Стратегията.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

През 2014 г. Община Габрово подобри съществуващата си инфраструктура, свързана с 

информационните технологии, както следва: 

 

Чрез обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване по четири обособени позиции, по 

обособена позиция №1: Доставка на оборудване за нуждите на Община са закупени 8 

компютъра, 8 монитора, 8 преносими компютъра, 5 мултифункционални устройства, 2 

матрични принтера, със средства, планирани в бюджет 2014 на Община Габрово, на стойност 

17 475 лв. без ДДС. 

 

Чрез обществена поръчка, с предмет Доставка на сървър за нуждите на Община Габрово, с 

обща стойност 18 127 лв. без ДДС, бе доставен нов сървър и комуникационно оборудване, с 

което бе модернизирана мрежата на Община Габрово. 

 

През 2014 г. Община Габрово продължи да развива и надгражда възможностите на гео-

информационната система чрез създаване на приложения и инструменти, разшири 

възможностите на съществуващите към момента приложения, като реализира следните 

компоненти: 

 

• Осъществено беше ъпгрейдване на географско информационната система от 

версия ArcGIS 10 до версия ArcGIS 10.2.2. чрез обществена поръчка с предмет 

Актуализиране на наличния базов ГИС софтуер на Община Габрово, на стойност 

24950 лв. без ДДС и чрез обществена поръчка с предмет Миграция на ГИС 

подсистема Общинска собственост на Община Габрово за работа в среда на 

ArcGIS 10.2 на стойност 23 950 лв., съответно бе мигрирана и подсистема 

Общинска собственост. 

 

• Надграден е икономически гео-пространствен модел на активните фирми 

регистрирани в града чрез добавяне на база данни от НСИ за 2012г. и създаване 
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на допълнителни инструменти и алгоритми за визуализация на анализа на 

данните за сравнение на информацията от 2011г. и 2012г. на територията на гр. 

Габрово. 

 

• Реализирано е визуално представяне чрез пространствени модели на културни 

мероприятия и събития на територията на града. 

 

• Създадена е структура на гео-база данни за изграждане на ГИС модел на 

електронни регистри (слоеве), отнасящи се към дървесни видове и цветни фигури 

от зелената система на територията на гр. Габрово, като ще може да бъде 

въведена подробна характеристика за всички обекти, чрез която да се подържа 

актуална информация за текущото му състояние. 

 

• Започна изграждането на гео-пространствен модел за нуждите на ОП 

Благоустрояване, в който ще бъдат нанесени маршрутите на всички налични 

транспортни средства, участващи в сметосъбирането и снегопочистването. 

 

• Положено е началото на изграждането на картни услуги (map services – WMS, 

WFS), отговарящи на ODC международни стандарти, които да ни позволяват да 

импортираме данни от глобално позициониращи системи (GPS). 

 

• Започна изграждането на пространствена база данни, съдържаща информация и 

местоположение за наличните на територията на Община Габрово съдове за 

битови отпадъци. 

 

• Създадено е уеб приложение за нанасяне местоположението на избирателните 

секции  и информация за тях. 

 

• Положено е началото на уеб-приложение за публикуване на обновленията по ЗУТ 

чрез ГИС модел, чрез който да се информират гражданите за състоянието на 

промяната на подробните устройствени планове. 

 

• Започна привеждане на мета данните за гео-пространствена информация на 

Община Габрово във вид отговарящ на изисквания на Директива 2007/02/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура от 

пространствена информация в Европейската общност от 14.03.2007 г. (INSPIRE). 

 

През 2014 г. Община Габрово продължи да акцентира на определянето, спазването и 

удовлетворяването на изискванията на гражданите, ползващи предоставяните 

административни услуги. От особена важност бе определянето на нуждите и очакванията на 

клиента, превръщането на тези потребности в изисквания, както и изпълнението на тези 
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изисквания, за постигане удовлетворяване на заинтересованите страни /потребители на услуги, 

партньори, общество/. Свидетелство за това са и постигнатите резултати. 

 

Сертифициращата организация RINA, на 28.02.2014 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 Община Габрово бяха насочени към ефективно 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 СУКСИ. 

През 2014 г. Община Габрово стана първи подгласник в категорията „Най-прозрачна общинска 

администрация” от годишния национален конкурс на Фондация за прозрачни регламенти. Със 

сумарен брой точки 37,25 и в конкуренция с 36 общини, участвали в конкурса, габровската 

администрация бе класирана за постигната висока степен на прозрачност в своите действия 

през 2013 г. След 8-ото място за 2009 г. и 15-ото място за 2012 г., през 2014 г. Община Габрово 

бе класирана на второ място. Това е свидетелство за упорит труд, възходящи резултати и добро 

управление. Участието в конкурса предостави възможност на администрациите да 

демонстрират пред широка публика стремеж към прозрачност и отчетност в обслужването, 

прилагане на иновативни подходи за партньорство и подобряване на работните процеси, както 

и желание за взаимодействие с други администрации. 

 

Посредством внедреното електронно анкетиране на гражданите чрез уеб-сайта на Община 

Габрово, бе продължен процесът по проучване и установяване нивото на удовлетвореност на 

гражданите от предоставяните от Община Габрово услуги. Целта бе обхващане на по-голям 

процент анкетирани потребители и в тази връзка получаване на по-обективна и независима 

оценка за дейността на администрацията. 

 

През 2014 г. Община Габрово, водена от стремежа си непрекъснато да подобрява 

административното обслужване за гражданите и бизнеса, внедри 5 нови електронни услуги по 

ГРАО. В този случай водещо бе да се изберат тези услуги по гражданско състояние, които са 

едни от най-често заявяваните от страна на гражданите и да се осигури възможност те да бъдат 

заявявани по електронен път, без да е необходимо притежаването на електронен подпис.  
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През 2014 г. в официалния сайт на Община Габрово в меню WEB Услуги, подменю Е-услуги - 

Гражданско състояние, бяха внедрени и работят следните електронни услуги по гражданско 

състояние: 

 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес; 

 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат; 

 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак-дубликат; 

 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори или следващ път. 
 

Цел при въвеждането на тези е-услуги бе Община Габрово да бъде максимално полезна и в 

услуга на клиентите, както и да осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и 

бизнеса, по-добри условия и възможности за тяхното използване. 

 

През 2014 г. подадените актуализационни съобщения от отдел Гражданска регистрация и 

административно обслужване, свързани с промени на информацията за гражданското 

състояние на лицата с постоянен адрес в община Габрово, бяха 19 378 броя. Издадените 

удостоверения по искане на граждани през годината бяха 14 925 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 

лични регистрационни картони на населението, като за краен срок беше посочена 2016 г.  

 

През 2014 г. Община Габрово и кметствата са изпълнили по голямата част от работата, като са 

въвели и подписали 49 025 броя от общо 67 893 броя лични регистрационни картона.  
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Р  е  з  ю  м  е 

През 2014 г. Община Габрово изпълни широк спектър от публични инвестиции за модерно 

градустройство, нова базисна инфраструктура и благоустроителни мерки за привлекателна 

жизнена среда. Те бяха реализирани, съчетавайки възможностите на европейското финансиране 

и собствените ресурси, съгласно предвижданията на бюджет 2014, като интегрираният подход 

при осъществяването им оформи новата градска визия на Габрово.    

В сектор устройство на територията бе продължена тенденцията за създаване на съвременни 

устройствени планове като основен инструмент за подобряване на инвестиционния климат и 

цялостния архитектурен облик на града. 

В сектор инфраструктура в голяма степен бяха завършени стратегическите за града инвестиции в 

околна среда, с които започна функционирането на надеждна ВиК система и модерно 

управление на отпадъците на регионален принцип. С асфалтирането на над 100 улици, 

реконструкцията на ключови транспортни връзки и пешеходни зони, извършеният текущ ремонт 

на пътната мрежа, както и с целенасочената грижа за зелените площи, голяма част от градския 

център и кварталите бяха изцяло благоустроени към нов естетически облик. Бе създадено и 

общинско звено Озеленяване с функция да изгражда и поддържа зелената система на 

територията на общината, с което качеството на услугата бе оптимизирано, а оперативността на 

работата – значително подобрена.  

Бе изпълнена дългоочакваната частна инвестиция за изграждане на газоразпределителна мрежа 

през публична общинска собственост, с което над 100 битови, промишлени и публични абоната 

обезпечиха енергийните си нужди с алтернативно и екологично чисто потребление. Интензивна 

инвестиционна дейност по окабеляване бе развивана и от кабелните оператори на територията 

на града. Концентрацията на множество строителни фирми на обща строителна площадка, 

създаде динамично темно на работния процес и наложи стриктна координация за постигане на 

ефективност и интегритет на действията – задача, с която Община Габрово се справи успешно.      

Предизивикателствата на природните стихии наложиха изпълнението на множесто 

възстановителни мероприятия, като поставиха важни приоритети за превенция на риска и 

подобряване състоянието на критичната инфраструктура. Големи усилия бяха положени за 

работа на терен, обхващане и остойностяване на щетите, подготовка на административна и 

проектна документация до компетентните държавни структури в посока подкрепа за справяне с 

бедствените ситуации.  

 

Раздел ❹   

Градоустройство. Инфраструктура. Благоустрояване     
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ГРАДОУСТРОЙСТВО 

СЪЗДАВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ ПЛАНОВЕ 
 
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 на кв. Борово - Велчевци в 
цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 – площ 170 ха; 

 

 Процедирани бяха 144 частични изменения по устройствените планове на територията на 
града и селата. Броят на преписките бе увеличен спрямо предходната година. Част от 
проектите за изменения за общински имоти бяха изработени служебно, тъй като са 
свързани с последващи разпоредителни действия; 

 

 Дирекцията участва активно в изработването на всички необходими документи, свързани 
с процедурите по одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за 
част от строителния полигон на кв. Радецки, гр. Габрово, в обхвата на Път ІІІ – 5004, обход 
на гр. Габрово, Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение 
на действащия застроителен и регулационен план в част регулационна за част от кв. 
Чехлевци и кв. Хаджи Цонев мост, гр. Габрово, в обхвата на Път ІІІ – 5004, обход на гр. 
Габрово, както и във всички документи, свързани с отчуждителните процедури. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 
 
Освен с промени в подробните устройствени планове, през 2014 г. бяха извършени 3 710 
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 подробен устройствен план, обявяване на проекти на 
собственици и заинтересувани страни, преписки по узаконяване на незаконни строежи, 
изпращане на преписки в съда и др. – общо по 43 вида услуги.  
 

Ежедневно бяха предоставяни консултации по прилагането на Закона за устройство на 

територията, наредбите към него, ЗС, ЗОС, ЗДС, ЗСПЗЗ и други нормативни уредби в областта на 

устройство на територията и собствеността. 

През 2014 г. общият брой на извършените услуги бе завишен с около 10% спрямо предходната 

година. Бяха завишени извършените проверки по незаконно строителство, както и узаконяване 

на незаконни строежи, съгласно сроковете на §127 от ЗИД на Закона за устройство на 

територията. 

Броят на услугите, свързани с разрешителния режим за строителство – одобрени проекти и 

разрешения за строеж бяха почти в същия обем, както в предходната 2013 г. Увеличен бе броят 

на преписките по издаване на различни по вид удостоверения с около 10%. 
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 изчертаване и обработка на скици – копия от кадастралните и регулационни 
планове на населените места - 931 бр.; 

 издаване на необходимите документи за продажба, ипотеки, делби, снабдяване 
с нотариални актове, отваряне на завещания и др. за недвижими имоти – 290 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 Общински експертен съвет за устройство на територията, 
издаване на заповеди за одобряване на измененията, обявяване за обжалване 
пред съда, комплектоване на преписки за съда - 232 бр.; 

 комплектоване на преписки по параграф 8 от ПЗР на Закона за устройство на 
територията, включително служебно изработване на проектите за изменения на 
ПУП, обявяване на заинтересованите собственици, издаване на заповеди за 
одобряване на измененията на ПУП, обявяване за обжалване пред съда, 
комплектоване на преписки за съда – 94 бр.; 

 нанесени съгласно изискванията на изменения на подробните устройствени 
планове - 113 бр. 

 издадени визи за проектиране – 233 бр.; 

 съгласувани и одобрени инвестиционни проекти - 236 бр.  

 одобрени екзекутивни чертежи –  6 бр.; 

 издадени  разрешения за строеж –  218 бр.; 

 издадени заповеди на главния архитект, във връзка с чл.149, ал.5 от ЗУТ – 37 бр.; 

 уведомления за заверени заповедни книги за строежи – 51 бр.; 

 регистриране на технически паспорти на сгради – 103 бр.; 

 извършени проверки на място и издадени удостоверения за въвеждане в 
експлоатация на строежи – 101 бр.; 

 издадени удостоверения за обстоятелства и факти по териториално и селищно 
устройство – 211 бр.; 

 издадени удостоверения за търпимост на сгради – 79 бр.; 

 издадени актове за узаконяване –  32 бр.; 

 освидетелствани самосрутващи се сгради –  8 бр.; 

 издадени удостоверения за нанасяне на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ – 15 бр.; 

 издадени  удостоверения за степен на завършеност на строеж – 31 бр.  

 изготвени констативни актове и протоколи за незаконно строителство – 17 бр.; 

 проучване и отговор на молби и жалби на граждани - 380 бр.;  

 разгледани жалби за незаконно строителство –  108 бр.; 
 
Одобрени бяха инвестиционни проекти и бяха издадени разрешения за строеж за следните 
по-големи обекти:  
 

 Цех за производство на компоненти и части за индустриални батерии;  

 Семеен хотел; 
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 Изграждане на подземна тръбна мрежа за телекомуникационни кабели /по 
одобрена специализирана схема/;  

 Изграждане площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци 
от регион Габрово; 

 Депо за неопасни отпадъциот производството на топлофикация Габрово – клетки 
за сухо депониране; 

 Офис-сграда; 

 Склад за дърводелски и металорежещи машини и инструменти; 

 Производствена сграда за преработка на кожи и склад; 

 Преустройство на бивша детска градина в дневен център за деца и младежи с 
увреждания; 

 Газоснабдяване на Община Габрово: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово 
– етап 2014 – ТРС 24С 1.2014; 

 Интегриран проект за водния цикъл на град  Габрово - Реконструкция на 
пречиствателна станция за питейни води Габрово, подобект 5 - Сграда филтри и 
КПП. 

 
РАБОТА НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 
През отчетния период са проведени 39 заседания, в които са: 

 разгледани молби за допускане на ПУП – 89 бр.; 

 разгледани ПУП и РУП – 133  бр.; 

 изготвени оценки за съответствие на инвестиционни проекти – 120  бр.; 

 разгледани възражения  по преписки – 18  бр.; 

 разгледани други искания – 16 бр. 
 
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, изготвяне на задания за 
проектиране, участие в работата на различни комисии, свързани с общинската собственост.  
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ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

 

ОКОЛНА СРЕДА – СЕКТОР ВОДИ 

През 2014 г. бе постигната висока степен на завършеност на инвестиционната програма на 
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, финансиран със средства от Кохезионния 
фонд на Европейския съюз и държавния бюджет по Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2013 г.“.   

Основната цел на проекта е да създаде инфраструктурни подобрения по целия цикъл на водата 
– пречистване на питейната вода (с реконструкция на пречиствателна станция за питейни води), 
разпределение на питейна вода (с рехабилитация на 120 км водопровод, ремонт на 4 помпени 
станции и изграждане на 1 нова), събиране и отвеждане на отпадъчни води (с рехабилитация и 
ново изграждане на 40 км канализация) и пречистване на отпадъчни води (с реконструкция на 
пречиствателна станция за отпадъчни води).    

В процес на изпълнение бяха 5 строителни договора – 3 за ВиК мрежата и 2 за 
пречиствателните станции, на обща стойност 84 млн. лв., за постигане на важни резултати, 
свързани с намаляване на авариите и водните загуби, ограничаване на инфилтрацията на чиста 
вода в канализацията, създаване на висока надеждност на експлоатацията и услугите, 
оптимизиране на пречиствателните процеси съгласно съвременни технологии и инженерни 
практики, автоматизация на контрола на работата на съоръженията. 

И през 2014 г. инвестициите във ВиК бяха успешно съчетавани с ремонт на пътната 
инфраструктура чрез осигурения от Фонд ФЛАГ кредит за цялостно асфалтиране на улици на 
стойност 3 770 000 лв.  

Като цяло, 2014 г. бе високо ефективна с оглед на проектното изпълнение, което отбеляза 
голям физически напредък – 94%, въпреки наличието на възпрепятстващи планирания темп 
външни обстоятелства.  

Строителният договор за етап 1 от линейната част бе завършен, обектите бяха приети от 
възложителя и въведени в експлоатация.  

На 14 октомври 2014 г. се състоя финалната конференция по повод приключването на 
строителните дейности по етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата. По 
договора с фирмата изпълнител на етапа Драгиев и Ко ООД бяха изградени 36 км водопровод и 
14 км канализация, включително сградни отклонения. Инвестицията бе разпределена в 9 
подобекта и обхвана 8 квартала на Габрово. Ремонтирани бяха помпени станции Баждар, 
Гачевци и Тончевци и изградени нови помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци. 
На 13 октомври обектът бе приет от държавна приемателна комисия и тече едногодишен 
период за мониторинг на експлоатацията на новите съоръжения.  

В конференцията участваха Яна Георгиева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна 
програма Околна среда, Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд 
ФЛАГ, Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите, Благой Козарев, 
председател на секция ВиК към Камарата на строителите в България, Владимир Василев,  
управител на ВиК ООД Габрово, екипите за изпълнение на водни проекти в Габрово, Бургас, 
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Враца и Костинброд, проектантският екип Водеко Габрово, строителният надзор на обекта КИГ-
Л КГВ ООД, както и представители на институции, ангажирани с проектното изпълнение.  

Управителят на фирма Драгиев и Ко Цанко Драгиев представи предизвикателствата при 
изпълнението на мащабния строителен договор и изрази увереността, че инвестициите във 
водните проекти ще продължат да се изпълняват пълноценно и ефективно.  

По време на дискусията бяха 
представени проблемите, пред които се 
изправят екипите за изпълнение на 
водните проекти, както и гледните 
точки на ангажираните в сектора. 
Ръководителят на Управляващия орган 
на Оперативна програма Околна среда 
Яна Георгиева акцентира на ключовите 
моменти при реализирането на 
екологичните инвестиции през новия 
планов период, като подчерта важната 
роля на общините и операторите при 
осъществяването им по места. 

Новопостроената по проекта ВиК инфраструктура по мрежите започна ефективно да работи с 
нова, подобрена функционалност. Изпълнените възстановителни работи по настилките 
промениха цялостния облик на града, в съчетание с други публични инвестиции за 
благоустрояване на градската среда. Благодарение на повсеместните подобрения на 
състоянието на уличната мрежа и реконструкцията на основни пътни участъци, през 2014 г. 
Габрово доби своята нова градска визия.    

В края на отчетната 2014 г. не бяха завършени отделни подобекти от интегрирания воден 
проект, по които бяха възложени допълнителни строителни работи, наложили се в хода на 
изпълнението. Тези допълнителни работи произтекоха от силно влошеното експлоатационно 
състояние на прилежащи на основния проект проводи, което компрометираше изпълнението 
на предвидените трасета и следваше да бъдат рехабилитирани с цел постигане на 
експлоатационна надеждност, завършеност на инвестицията и висока добавена стойност при 
управление на европейския ресурс.    

Поради непредвидени обстоятелства извън контрола на страните по договорите, изпълнението 
на част от предвидените строителни дейности по трите етапа за ВиК мрежата и за 
пречиствателната станция за питейни води през 2014 г. бе временно възпрепятствано. По тази 
причина участниците в строителния процес подписаха актове за временно преустановяване на 
строителството за отделни под обекти. Наложи се изпълнението на допълнително проектиране 
и строителство извън планираното в основния инвестиционен проект.  

Интензивните валежи през пролетта и лятото, както и тежкият снеговалеж в края на м. 
октомври 2014 г. оказаха изключително неблагоприятно влияние върху инвестиционния 
процес: компрометирана бе работата по изкопни дейности, полагане на съоръжения, 
изпълнение на конструкции, монтаж на технологично оборудване; налице бе преовлажняване 
на почвите и наводняване на площадките на строителните обекти, свличания на земни маси, 
затрупване на площадките с паднали дървета; силно затруднен до невъзможен бе достъпът за 
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работа; невъзможно бе изпълнение на основни технологични процеси. В тази връзка бяха 
подготвени, процедирани и одобрени 4 бр. искове на изпълнителите за удължаване на 
времето за завършване на двете пречиствателни станции поради наличие на изключително 
неблагоприятни климатични условия през строителен сезон 2014 г. – 3 бр. искове за 
пречиствателна станция за отпадъчни води и 1 иск за пречиствателна станция за питейни води. 
Сключени бяха допълнителни споразумения към договорите за удължаване на времето за 
завършване. 

Всички непредвидени обстоятелства на терен разстроиха строителните програми на 
изпълнителите и първоначално определените дати за завършване бяха актуализирани във 
времето съгласно процедурите по строителните договори. Благодарение на адекватната 
мобилизация на всички страни предизвикателствата бяха посрещнати без съществени 
прекъсвания на строителния процес. 

Към края на 2014 г. - последната активна година от ремонтните дейности, общият физически 
напредък по проекта достигна 94%. Изградени бяха общо 119 км ВиК мрежи в 13 квартала на 
града. Цялостно асфалтирани бяха 95 улици.  

Напредък на изпълнението по строителни договори: 

ЕТАП 1 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата: 

Изпълнението на строителните дейности е приключило. Напредъкът на изпълнението е 100%. 

Изградени бяха 54 км ВиК мрежи. Цялостно асфалтирани бяха 43 улици. Обектът бе приет от 

възложителя Община Габрово с образец Акт 15, издаден бе сертификат за приемане от 

строителния надзор. Проведено бе заседание на Държавна приемателна комисия и бе 

издадено разрешение за ползване. Проведена бе финална конференция по повод 

приключването на договора на 14.10.2014 г.   

Изпълнени бяха всички обекти от ВиК мрежата (в т.ч. изградени, хидравлично изпитани, 

преминали проверка за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция /РЗИ/ 

и превключени към действащата мрежа): Връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и 

Горнокрайски мост; Кв. Баждар – водопроводи по улици Баждар, тласкател 1 и 2, Емануил 

Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор 

Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, 

водоеми висока зона; Кв. Варовник – водопроводи по улици Варовник, Ангел Кънчев, 

Стръмнина, Васил Друмев, Обзор, Хаджи Димитър; Кв. Голо Бърдо – водопроводи по улици 

Свищовска, Венера, бул. Могильов. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на 

канализационната мрежа по ул. Свищовска, Венера; Кв. Трендафила – водопроводи по улици 

Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, 

Венец; Кв. Русевци – водопроводи по улици Найден Геров, Морава, Брегалница, Селимица, 

Емине, Околчица, Цветарска, Вишеград, Щастие, Дрен, Охрид, Зорница; VI участък – 

водопроводи по улици Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Никола 

Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Опълченска, Козлодуй, Еким Цанков, Пенчо Славейков, 

Радион Умников, Мусала. Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици 

Еким Цанков, Радецка, Първи май, Опълченска, Пенчо Славейков, Марин Дринов, Калоян, 
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Никола Палаузов, Извора, Петко Бочаров; Кв. Стефановци и Златари – водопроводи по улици 

Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Русалка, Минка Стефанова, Котел, Липница, 

Ямбол, тласкател Стефановци, Хвойна, Просвета, Златарска, Златен дол, бул. Бойката. 

Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици Георги Стефанов, Котел, 

Липница, Ямбол, Русалка, Минка Стефанова, Етрополе, Златарска, Златен дол, Зов, бул. 

Бойката. Изпълнен е ремонтът на помпени станции Баждар, Тончевци, Гачевци. Изпълнени са 

нови помпена станция и напорен резервоар на кв. Стефановци. Извършена е рехабилитацията 

на дерета Топлика, Хлебозавода и Пазара. Изпълнен е главен колектор II десен в северна 

индустриална зона.  

Изпълнени бяха възстановителните работи по цялостно асфалтиране на улици (в рамките на 

проектния обхват): Кв. Баждар – улици Баждар, Хаджи Димитър, Омуртаг, Алеко Богориди, 

Тодор Бурмов, Тракия, Ал. Константинов, Добруджа; Кв. Варовник – улици Васил Друмев, Ангел 

Кънчев, Варовник, Стръмнина, Цанко Церковски, Обзор; Кв. Голо Бърдо – улица Венера; Кв. 

Трендафил – улици Тота Венкова, Никола Рязков, арх. Атанас Донков, Люлякова градина; Кв. 

Русевци – улици Морава, Емине, Селимица, Брегалница, Найден Геров, Охрид, Висшеград, 

Зорница; Кв. VI участък – улици Орлово гнездо, Св. Йоан Предтеча, Марин Дринов, района на 

пазара; Кв. Стефановци и кв. Златари - бул. Бойката, улици Златарска, Василка Бенева, Георги 

Стефанов, Георги Илиев, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Зорница, Зов, Златен дол, Хвойна. 
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Квартали Баждар и Варовник 
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Квартали Тренфадил и Русевци 
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Квартали Стефановци и Златари 
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   Център  
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ЕТАП 2 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата: 

Договорът бе изпълнен на 99%: в Централна градска част бяха изградени, хидравлично 
изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към 
действащата мрежа всички водопроводи от обхвата – по бул. Априлов, улици Юджийн 
Скайлър, Македония, Дончо Пашов, Кукуш, Лале, Република, Вардар, Подуево, Бялката, Кирил 
и Методий, Лазар Донов, Съзаклятие, Ванче Михайлов, Добри Карталов, Иван Вазов, Драва, 
Чардафон, Ивайло, Скобелевска, кръстовище на Консултативна поликлиника, Брянска, Пенчо 
Семов, Успех, кръстовище на Консултативна поликлиника, Стефан Караджа, Емануил Манолов; 
в кв. Лъката и кв. Камъка - по улици Орловска, Любен Каравелов, Градище, Иван Димов, 
Острец, Хан Крум, Александър Керков, Донка Костова, Захари Стоянов, Петър Берон, Роден 
Край, Радецка, Дунав, Никола Василиади, Шипка, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Орлово 
гнездо, Народна воля, Камъка, Извора, Кръгозор, Турист, тласкател Камъка. Остава да се 
изпълни: част от главен колектор 2 десен - от Импулс до мост Христо Ботев. Действителният 
прогрес е 99%, което произтича от възлагане на допълнителни работи в хода на изпълнението и 
оставаща за изпълнение част от главен колектор 2 десен - от Импулс до мост Христо Ботев - 0.30 
км, както и възстановителни работи по улици Роден край, Иван Димов, Александър Керков, 
Мир, Орловска. Поради голямата степен на завършеност бе стартирано извършването на 
финална инспекция на изпълнените подобекти. 

Цялостно възстановени бяха настилките по улици: МАКЕДОНИЯ, ЛАЗАР ДОНКОВ, ИВАН ВАЗОВ, 

ДРАВА, ДОБРИ КАРТАЛОВ, КУКУШ, РЕПУБЛИКА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, ШИПКА, СТЕФАНА БОГДАН 

ГЕНЧЕВА, СКОБЕЛЕВСКА, ВАСИЛ АПРИЛОВ,  БРЯНСКА, КИРИЛ И МЕТОДИЙ, РОДЕН КРАЙ, 

НАРОДНА ВОЛЯ, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, РАДЕЦКА, ДОНЧО ПАШОВ, УСПЕХ, ПЕНЧО СЕМОВ. 

Остава да се изпълни цялостно възстановяване на настилки по улици: ИВАН ДИМОВ, МИР, 

РОДЕН КРАЙ, ОРЛОВСКА.   

Център, квартали Лъката и Камъка 
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ЕТАП 3 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата: 

Договорът е изпълнен на 98%: в кв. Радичевец и Йонковото - изградени, хидравлично изпитани, 
преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата 
мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Лиляна, Гимназиална, Иван Тончев, 
Климент Охридски, Тотю Иванов, Цанко Дюстабанов, Пенчо Постомпиров, Стара планина, 
Константин Иречек, Първи май, Априловска, Радецка, Перущица, Неофит Рилски, Николаевска, 
Лиляна, Екзарх Йосиф, Ясен и Славянска. В кв. Радичевец е изпълнена канализационната мрежа 
по ул. Климент Охридски, Ясен и Славянска; в кв. Любово – изградена е водопроводната мрежа 
по бул. Столетов. Остава да се изпълни: главен клон до ПСПВ по ул. Марин Дамянов; кв. 
Беленци – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната 
вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата - по 
улици Коста Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Жълтешка, Габрака, Арчар, Чучура, 
Гусла. От изграждането на канализационната мрежа са изпълнени проводи по улици Коста 
Евтимов, Жълтешка, Каменоломна, Ведрина, Беленска, Северна и Слънчева; кв. Лисец – 
изпълнена е канализацията по улици Топлеш, Тодорчетата, Свежест, Зеленика, Моровежки 
скали, Орехите, Васил Петлешков, гл. колектор 1 ляв - Никола Вапцаров, Въдичарска, Спортна, 
Ягода. Остава да се изпълни: водопровод и канализация по ул. Дружба. Изпълнена е 
рехабилитацията на всички дерета - ВиК, Маркотея, Хаджицонев мост, Стадиона и Бялката. 

 

Действителният прогрес е 98%, което произтича от възложените допълнителни работи с 

подписаните актове образец 10 за спиране на строителството по три подобекта. Остава да се 

изпълнят 1.2 км мрежи по улици Дружба и Марин Дамянов, както и възстановителни работи по 

улици Ясен, Славянска, Дружба, Сините скали и Иглика. Поради голямата степен на 

завършеност се извършва финална инспекция на изпълнените подобекти. 

До момента цялостно бяха възстановени настилките по улици: НИКОЛАЕВСКА, НЕОФИТ 

РИЛСКИ, ЕКЗАРХ ЙОСИФ, ИВАН ТОНЧЕВ, ЛИЛЯНА, ГИМНАЗИАЛНА, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОТЬО 

ИВАНОВ, ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ, ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ, ВЕДРИНА, БЕЛЕНСКА, ГАБРАКА, 

ЧУЧУРА, ВЪДИЧАРСКА, СПОРТНА, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ, ТОДОРЧЕТА, ТОПЛЕШ, ЛИСЕЦ, ЗЕЛЕНИКА, 

ОРЕХИТЕ, СВЕЖЕСТ, МОРОВЕЖКИ СКАЛИ. 

Остава да се изпълни цялостно възстановяване на настилки по улици: ЯСЕН, СЛАВЯНСКА, 

ДРУЖБА, СИНИТЕ СКАЛИ, ИГЛИКА. 

Център  
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Кв. Радичевец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кв. Беленци 
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Кв. Лисец  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ 

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на 

съвременно технологично оборудване: изграждане на нова сграда за сито на вход станция с 

вградени отклонения за главен бай-пас и директно зареждане на резервоарите за пречистена 

вода; монтаж на нов провод за прецедена сурова вода от сито до първичен утаител, монтаж на 

нов дебитомер; осигуряване на връзка от новия провод със съществуващата линия за директно 

захранване на пясъчните филтри; изграждане на първичен утаител – ламелен; оптимално 

разполагане на инсталациите за съхранение, приготвяне на работни разтвори и дозиране на 

реагенти и полимери; реконструкция на 5 бр. бързи пясъчни филтри с нови входно-изходни 

устройства, регулатори на филтърна скорост, дъна, стени и пясъчен пълнеж; доставка и монтаж 

на оборудване за промивка на филтрите; съоръжения за третиране на технологични отпадъчни 

води с линия за обработка на водите и механично обезводняване на получените утайки до 

готов за транспортиране извън площадката краен продукт, годен за използване на градското 

депо; ремонт на административни и технологични сгради; автоматизация на процесите, 

позволяваща минимум разход на енергия и работна ръка при поддръжката.  

Напредъкът на изпълнението е 85%: завършени бяха подобектите третиране на утайки, 

първично пречистване, съоръжения на вход, сгада филтри, площадкови комуникации. Остава 

да се изпълнят довършителни работи, сухи камери към резервоари, довеждащ път и 

трафопост.   

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на 

съвременно технологично оборудване по механично стъпало, биологично стъпало и утайково 

стопанство. Основната цел е да се модернизира това мащабно съоръжение, въведено в 

експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството 

на пречистените води. Освен ремонта на съществуващите конструкции се предвижда 

въвеждане на съвременни технологии по пътя на водата и утайките, както и доставка на 

модерни механични и електрически съоръжения за оптимално подобряване на технологичния 

процес. Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ще има хидравличен 

капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. с отстраняване 

на елементите азот и фосфор. 

Напредъкът на изпълнението е 98%: завършени бяха механично стъпало, биологично стъпало, 

утайково стопанство. Извършени бяха проби и тестове. Предстои изграждане на допълнително 

възложена обезмирисителна инсталация. 
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Финансово изпълнение на проекта възлиза на 72.15%. От м. февруари на 2014 г. Оперативната 

програма преустанови да възстановява средствата, поискани от Община Габрово след 

извършени разходи по проектни дейности. През м. август 2014 г. Оперативната програма 

възобнови плащанията по проекта. Въпреки всички трудности, произтичащи от проблемите на 

държавно ниво, свързани с оперативната програма, проектът продължи да се изпълнява 

ефективно. Нямаше прекъсване на строителния процес, нито просрочени плащания към 

изпълнителите поради невъзстановяване на средства от програмата. Община Габрово 

ритмично обслужваше финансовите си задължения по строителните актове, които се 

процедираха ежемесечно.  

През първата половина на 2015 г. ще бъдат завършени: 

 оставащите строителни работи по ВиК мрежите, свързани с наложилите се 
допълнителни дейности по проектиране и строителство извън планираното в основния 
инвестиционен проект в няколко участъка – център: част от Главен колектор II десен; кв. 
Лисец - полагане на водопровод и канализация по ул. Дружба;  кв. Радичевец: полагане 
на водопровод и канализация по ул.  Марин Дамянов; 

 възстановителните работи по настилки на улиците ИВАН ДИМОВ, РОДЕН КРАЙ, МИР, 
ОРЛОВСКА,  СИНИТЕ СКАЛИ, ЯСЕН, СЛАВЯНСКА, ДРУЖБА, ИГЛИКА, МАРИН ДАМЯНОВ 
(довеждащ път до Пречиствателна станция за питейни води); 

 изграждане на допълнително възложена обезмирисителна инсталация на 
пречиствателна станция за отпадъчни води; 

 довършителни работи, сухи камери към резервоари, довеждащ път и трафопост на 

пречиствателна станция за отпадъчни води. 
 

 

Изпълнението на проекти във водния сектор е сред най-трудните и социално отговорни 
инвестиции, които се реализират в нашата страна, благодарение на европейската солидарност 
и финансовата помощ на Общността. Това важи особено за големите, интегрирани водни 
проекти, които си поставят амбициозната задача да предложат цялостни решения за 
подобряване на екологичната инфраструктура по целия цикъл на водата.   

За кратък период от време бе изпълнена мащабна по обем инвестиция при множество 
ограничителни условия. Само в рамките на две предходни години – 2013 и 2014, в Габрово бяха 
изградени близо 120 км ВиК мрежи в градска среда, в 13 квартала. Градът бе превърнат в 
повсеместна строителна площадка - паралелно извършване на изкопни дейности на десетки 
точки, организирани от различни строителни фирми. В допълнение, тези инвестиции бяха 
съвместявани с други благоустроителни мероприятия, което наложи ежедневна координация с 
изпълнители на други важни инфраструктурни проекти в града като газификация, ремонт на 
улична мрежа, благоустрояване на публичните терени и други. Работихме в условията на 
неблагоприятен терен - тесни и стръмни улици, на места при висок процент на скални почви, 
при силно влошени климатични условия. Неточният подземен кадастър, което без съмнение е 
общ проблем, наложи вземането на бързи и ефективни технически решения за избягване на 
колизия със съществуващи комуникации под земята. Аварирането на старите проводи по време 
на ремонтните дейности бе естествено явление предвид силно компрометираното им 
състояние и недостиг на информация за точното им местоположение.  
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Въпреки безспорните неудобства и трудности по време на строителството, водният проект се 
доказа категорично като положителна инвестиция. Само за Габрово, тя гарантира 
безвъзмезден финансов ресурс, благодарение на европейската солидарност, който никога не 
би бил по силите на общинския бюджет. Тя създава генерални подобрения за десетилетия 
напред – средната възраст на водопроводите е 40 – 50 години, а канализацията датира от 18 
век. Ако инвестиционната програма не бе изпълнена в тези кратки срокове, много скоро 
мрежата щеше да достигне фазата на своя колабс, тъй като бе на ръба на физическите си 
възможности. Затова, преди всичко, тази инвестиция бе свързана с надеждност на 
експлоатацията и подобрено качество на живот. 

За изпълнението на проекта за водния цикъл, кметът на община Габрово Таня Христова получи 
специалната награда "Добри европейски практики" в конкурса "Кмет на годината". Наградата 
бе връчена от министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 

През 2014 г. продължи работата и по други дейности, свързани със системата на ВиК. Бе 
извършено почистване и рехабилитация на Помпена станция за канални води в Северна 
индустриална зона. Двете работещи помпи бяха демонтирани, почистени, отново монтирани и 
пуснати в режим на работа. Проверени и ремонтирани бяха ел. таблото и цялата ел. инсталация 
в сградите. Извършени бяха актуални измервания. Изработен бе Окончателен доклад от 
надзорната фирма и обекта бе подготвен за въвеждане в експлоатация. 

През 2014 г. бяха издадени 18 бр. заповеди за право на прокарване на отклонения от общите 
мрежи на техническата инфраструктура през общински имоти.  
 
Разгледани бяха 106 бр. проекти в част ВиК за съответствието им с нормативните изисквания. 
Издадени бяха 2 бр. разрешителни с титуляр Община Габрово за водовземане от р. Паничарка 
за поливане на зелените площи и измиване на улици, както и за водовземане от подземен 
водоизточник за водоснабдяване на Посетителски информационен център Узана.  
 
През отчетната година бе удължен срока на разрешително за водоснабдяване на Регионално 
депо за твърди битови отпадъци.  
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ОКОЛНА СРЕДА – СЕКТОР ОТПАДЪЦИ 

През 2014 г. Община Габрово продължи изграждането на нова модерна система за 
управление на отпадъците, в рамките на проект, финансиран със средства от Европейски фонд 
за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет по Оперативна програма 
Околна среда 2007 – 2013 г., на стойност над 26 млн. лв.  

 
Основна цел на тази система е да замени старото градско сметище и постепенно да промени 
начина за събиране на отпадъци в регион Габрово - общините Габрово и Трявна. 
Новоизграденото депо ще обслужва общините Габрово и Трявна, които имат създадено 
регионално сдружение за управление на отпадъците в съответствие със Закона за устройство 
на територията. Периодът на експлоатация на съоръжението ще бъде 30 години.  
 

В градовете Габрово и Трявна ще бъдат 
разположени два типа контейнери - един за 
всички, подлежащи на рециклиране материали 
(стъкло, пластмаса, хартия, метал) и втори кафяв – 
за отпадъците от домакинството (обелки от 
плодове и зеленчуци, зелена маса от градините, 
хранителни отпадъци и др). Така отпадъкът от 
първия контейнер ще бъде отлична суровина за 
рециклиране, а биоразградимите отпадъци от 
втория ще се превърнат в качествен почвен 
подобрител – компост. В селата на двете общини 
и в по-отдалечените квартали вместо кафяв 

контейнер са предвидени съдове за домашно компостиране.  
 
Получената суровина домакинствата могат да използват за повишаване на почвеното 
плодородие. 
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Важна част от изпълнението на проекта са публичните кампании, свързани с промяна на 
отношението към отпадъка и осъзнаване на обществения ангажимент за намаляване на 
неговото количество, чрез разделно изхвърляне на годните за рециклиране отпадъци и 
компостиране на биоразградимата суровина.  
 
През 2014 г. на всички домакинства в селата на община Габрово и частично в община Трявна 
бяха раздадени компостери. Община Габрово закупи нови съдове за отпадъци, като 
финансирането бе осигурено от натрупаните отчисления по Закона за управление на 
отпадъците. 

 
2014 г. бе период на интензивно изпълнение на сключените договори за строителство 
(реконструкция на клетката за депониране, изграждане на стопански двор, административна 
сграда, гараж и работилница, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, 
мониторингови сондажи, поставяне на ограда и изграждане на зелен пояс, изграждане на 
площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, пътища за експлоатация и за контрол) и 
договори за доставка на машини и съоръжения - доставка на 1 бр. комбинирана машина, 
включваща модули за рязане, пресяване и смесване, 1 бр. машина за обръщане (аериране), 1 
бр. машина за загребване (челен товарач), 1 бр. компактор, доставка и монтаж на 
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видеонаблюдение и оборудване на административната сграда, доставка и монтаж на 1 бр. 
кантарна платформа и оборудване (компютър, принтер, софтуер) към нея, 1 бр. пароструйна 
машина; доставка и монтаж на 1 бр. мoдулна пречиствателна станция за отпадъчни води на 
принципа на обратна осмоза (комплексна доставка), доставка и монтаж на газоулавяща 
система. 
 
Договорът за строителство следваше да бъде изпълнен до началото на 2015 г. След проблеми с 
финансиране на Оперативна програма Околна среда, както и множество бедствени ситуации 
заради нееднократните порои и обявеното бедствено положение заради падналия сняг през 
октомври, бе предяван, процедиран и одобрен иск за удължаване срока на строителството с 
около един месец.   
 
От предвидените строителни дейности остава довършването на част от 
вътрешноексплоатационните пътища и биологичната рекултивация на старата клетка. 
 
Договорите за доставки на машини и оборудване в своята цялост са изпълнени. Доставени са: 
челен товарач, компактор, съоръженията за компостиране; доставена и монтирана система за 
видеонаблюдение; доставено оборудване за административната сграда; доставена и 
монтирана е кантарната платформа;  доставена е пароструйната машина.  
 
 Доставена и в процес на монтиране е модулната пречиствателна станция.  
 
Доставено и монтирано е съоръжение за обезвреждане на депонийния газ.  
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В рамките на дейностите по информация и публичност бяха изготвени постоянни обяснителни 
табели; брошури и информационни пакети; 3 издания на информационен бюлетин; 1 от 
предвидените два промоционални филми, публикувани са 3 от общо 10 прессъобщения за 
проекта. Проведени са 9 от общо 12 публични събития, разработен интернет портал, 
информацията, в който регулярно се актуализира.  

В допълнение към информационните дейности по проекта, екипът по проекта продължи 
стартиралата през предходната година екоинициатива Отпадък с късмет – не отива за смет, в 
рамките на която  възпитаниците на детските и учебни заведения се запознаха с разделното 
събиране на отпадъци, в специални часове те научиха повече за проекта и превръщането на 
отпадъка в ресурс.  

Една от големите кампанийни прояви по проекта бе инициативата „Ненужна хартия за нова 
книга“, която заложи не само на състезателния принцип при предаването на най-голямо 
количество отпадъчна хартия, но и имаше образователен характер.  

Кампанията провокира габровци да научат нещо повече за новата система за разделно 
събиране на отпадъците и смисълът от функционирането на новата система за управление на 
отпадъците.  
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През 2014 г. бяха проведени редица по-малки информационни събития, а в края на годината 
особен интерес предизвика еко кулинарното шоу „Кафявият контейнер“, чийто замисъл бе под 
формата на готварско състезание да се покаже на практика какви видове отпадъци се 
генерират в домакинството и кои от кухненските отпадъци са годни за компостиране.  

 

ОКОЛНА СРЕДА – СМЕТОСЪБИРАНЕ. СМЕТОИЗВОЗВАНЕ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА 

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата (включително и 

зимно поддържане) и експлоатация на общинското депо за твърди битови отпадъци бяха 

извършвани от общинско предприятие Благоустрояване.  

Услугата бе извършвана за град Габрово и 80 бр. села (Жълтеш, Ясени, Източник, Борики, 

Стефаново, Малини, Черневци, Кметовци, Трапесковци, Боженци, Драгановци, Яворец, Киевци, 

Думници, Рязковци, Поповци, Гледаци, Чавеи, Милковци, Златевци, Петровци, Лоза, Армени, 

Рачевци, Гергини, Пейовци, Гарван, Николчевци, Янковци, Враниловци, Стоевци, Райновци, 

Михайловци, Смиловци, Гъбене, Музга, Камещица, Козирог, Прахали, Дивеци,  Спанци, 

Здравковец, Влайчевци, Драгиевци, Новаковци, Гайтани, Трънито, Ветрово, Гръблевци, 

Иванили, Седянковци, Солари, Шарани, Банковци, Балани, Богданчовци, Фърговци, Генчовци, 

Стойковци, Борското, Читаковци, Донино, Балиновци, Копчелиите, Орловци, Дебел дял, Зелено 

дърво,Стомонеци, Лесичарка, Карали, Кметчета, Костенконвци, Раховци, Стойчевци, Велковци, 

Мичковци, Междене, Чарково, Мрахори, Пецовци). Така общият процент на обслужваното 

население бе около 99%. В останалия 1% необслужвано население попадат жителите на много 

малки урбанизирани територии, които са обезлюдени или имат много малък брой постоянни 

жители. Голяма част от тези територии са недостъпни за сметоизвозващите машини поради 

липса на асфалтови пътища, непроходимост при зимни условия, пресечен терен и практически 

става невъзможно предоставянето на услугата от икономическа гледна точка. 

През 2014 г. събирането на битови отпадъци бе извършвано 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 
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тях, със степента и гъстотата на застрояване, в т.ч. с броят на домакинствата, заведенията, 

учрежденията и потенциалното количество отпадъци, генерирани от тях.  

Брой и вид на използваните съдове през 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. в града и 

селата:  

№ 

Населено 
място 

Вместимост на съдовете 
броя 
2009 г. 

броя 
2010 г. 

броя 
2011 г. 

броя 
2012 г. 

броя 
2013 г. 

броя 
2014 
г. 

1 
  
  
  
  

гр. 
Габрово 

контейнери с обем 4,0 куб.м. 
120  25  25  25  25  25  

контейнери с обем 1,1 куб.м. 
480  492  492  492  492  492  

контейнери с обем 0,8 куб. м. 
175  

- - - - - 

каче 110 литра 
2 564  2 604  504  504  504  504. 

каче 140 литра 
1 915  1 996  4 096  4 096  4 096  4 096  

2 
  
  

Габровски 
села 

контейнери с обем 0,8 куб. м. 
285  

- - - - - 

контейнери с обем 1,1 куб.м. 
156 175  435  435  435  455 

каче 140 литра 705  705  880  880  880 880  

 

През 2014 г. честотата на обслужване на различни видове съдове за битови отпадъци бе 

следната:  

 

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 

литра и пластмасови кофи с обем 140 литра – един път седмично по предварително утвърден 

график. Поради недостъпност изключение правят: ул Слънчева, ул. Северна, ул. Звезда от № 12 

и 13 до края, ул. Върба № 2, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Калиакра, ул. Илевска без  № 1, 2, 3, 5, 7, 7А, ул. 

Лом, ул. Аврора, ул. Ехо, ул. Казашка, ул. Слънчев дол, ул. Руен след № 3, ул. Бенковска № 27а, 

29а, 36, 36а, ул. Вихър, ул. Каменното цвете, ул. Кракра, ул. Народна победа, ул. Мак № 3 и 5, 

ул. Хвойна № 15, 17, 19, ул. Букет, ул. Зелен бряг, ул. Младежки жар, ул. Росица, ул. Криволак, 

ул. Стрежерът, ул. Братовска № 2 и 4, ул. Места, ул. Добруджа № 30, 32, 33, 34, 43, 45, 47, 47А, 

ул. Черни лом без № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; МВЕЦ – Малиново – ЕООД, ул. Батак – Ангел Евлогиев 

Димитров – имот 001; кв. Войново № 83, Доцатекс – ЕООД; кв. Гачевци имоти на – Пенчо 

Петров Рачев и Иван Петров Иванов; Местности – Дупели, Бамбовото, Градище – радио 

Бимеранг – ФМ ЕООД – 107046713/001. 

 

За селата: минималната честота за обслужване на съдовете с обем 1.1 м3 и 140 литра е три пъти 

месечно през месеците май – октомври; по два пъти месечно през останалите месеци от 
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годината по предварително утвърдени графици. 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.  

 

Разходи за дейността за 2014 г.: 

 За сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от град Габрово – 847 987,74 

лв. 

 За сметосъбиране и сметоизвозване от габровските села – 112 563,99 лв. 

 За поддръжка на депо и за обработка на отпадъците, постъпващи в него – 195 151,38 лв. 

 За поддържане на чистотата на терените за обществено ползване – 317 630,93 лв. 

 За зимно поддържане на основни пътни артерии на територията на град Габрово – 587 

662,39 лв.  

В това число: Зимно поддържане улична мрежа град – 570 890,88 лв.; Зимно 

поддържане на републиканска пътна мрежа по време на бедствието 25.10.2014 г. до 

30.10.2014 г. – 16 771,51 лв. 

 

През 2014 г., на база сключен договор между Община Габрово и Организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОБУЛПАК АД – София, бяха събрани общо 670 536 

тона отпадъци от съдовете за разделно събиране, разположени в града (през 2013 г., 

количеството на отпадъците е било 990,91 тона). След сепариране и компактиране бяха 

предадени за рециклиране извън територията на общината общо 59,966 тона отпадъци от 

опаковки (през 2013 г. са предадени 219,39 тона). Разпределението на предадените за 

рециклиране отпадъци от опаковки по видове има следното изражение: 8,297 тона - хартиени 

опаковки, 6,172 тона - пластмасови опаковки, метални опаковки  - не са предадени и 45,497 

тона - стъклени опаковки. 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 контейнери от системата за разделно събиране в община 

Габрово през отчетната година бе извършвано от фирма НИСИ 92 ЕООД, а на зелените - от 

ЕКОРИСАЙКЪЛ ООД. Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци бе 

извършвано на сепариращата площадка до Габрово, от оператор - фирма ЕКОБУЛСОРТ ЕАД.  

Намалените количества на събраните и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки през 

2014 г. се дължи на започналата през м. май профилактика на сепариращата инсталация от 

ЕКОБУЛПАК АД – София. Дейността по предварително третиране на разделно събраните 

отпадъци бе преустановена до изграждане на сепариращата инсталация и въвеждане в 

експлоатация на Регионалното депо за общините Габрово и Трявна.  

 

С въведената през 2010 г. система за разделно събиране на портативни и автомобилни негодни 

за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани от крайните потребители, бе отделен 

потока от НУБА от битовите отпадъци. На територията на община Габрово са разположени 74 
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бр. специализирани оранжеви съдове, от които за отчетната година са събрани общо 1 958,20 

кг. излезли от употреба портативни батерии, предадени за рециклиране на ЕКОБАТЕРИ АД (за 

сравнение през 2013 г. са предадени 1 080 кг). Обслужването на съдовете се извършва по 

предварително определен и оповестен график, с честота два пъти годишно, през месеците юни 

и ноември. 
 

През 2014 г., на база сключен Договор между Община Габрово и Организацията по 

оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

ЕЛТЕХРЕСУРС АД – София, бе събрано и предадено за рециклиране на Организацията общо 

28 520,60 кг. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (за сравнение през 

2013 г. е предадено  24 020  кг. ИУЕЕО). От общото количество 237 кг. са излезли от употреба 

луминесцентни и други, съдържащи живак, лампи.  
 

През м. септември 2014 г., в изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на 

отпадъците, беше подписан Договор за сътрудничество между Община Габрово и НОРД 

УНИКОНСУЛТ ЕООД. Дружеството е осигурило площадка за безвъзмездно приемане на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни и др., като за 

месеците октомври, ноември и декември са събрани общо 13,69 т., като от тях 0,541 т. са 

опасни. 
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ОКОЛНА СРЕДА – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

През 2014 г. за периода от 6 януари до 30 юни изпълнител на дейността по текущо поддържане 

на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски 

площадки на територията на гр. Габрово бе ГАРТЛАНД ЕООД, гр. Бургас, на база сключен 

договор, като за периода бяха изразходени общо 72 948 лв. от бюджета на Община Габрово.  

 

 

От 1 юли до 31 октомври 2014 г. изпълнител на дейността текущо поддържане на озеленени 

площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, дейност по 

премахване и подмяна на декоративна растителност на територията на гр. Габрово бе ПАРКОВЕ 

И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ООД, гр. Габрово, със стойност на договора 57 062,40 лв. с ДДС. 

 

Договорите обхващаха поддържането на озеленени площи за широко обществено ползване на 

територията на целия град, като към тях спадат ІІ категория (интензивно поддържане) 81,2 дка, 

ІІІ категория (средно поддържане) 40,2 дка, ІV категория (частично поддържане) 52.7 дка, 45 бр. 

детски площадки за косене и поддържане на чистота, зацветяване и поддържане на 530 м2 

цветни фигури, 329 м2 цветни фигури с рози, 213 бр. кашпи и 56 бр. висящи цветни кошници. 

 

Освен поддържането на зелените площи бе извършено подобряване на почвата, чрез влагане 

на торф, на площи за озеленяване и цветни фигури с лоши хранителни способности, бе 

извършено повдигане и просветляване на короните на дърветата по някои улици и в парковите 

пространства, бе извършено оформяне на крайпътна и паркова храстова растителност и 

засадена декоративна храстова и дървесна растителност. 

 

С Решение № 184 от 28.08.2014 г. на Общински съвет – Габрово бе образуван второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Габрово - Общинско звено Озеленяване. Звеното, 

създадено по българо-швейцарски проект, започна да функционира от 01.11.2014 г. Дейността 

му е свързана с изграждане и поддържане на зелената система на територията на община 

Габрово. През отчетната година бе подобрена визията на зелената площ пред Областна 
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администрация (с обща площ 81 м²); зелени площи около фонтаните (с обща площ 155 м²); 

зелени площи пред Съдебна палата (с обща площ 98 м²). Засадени са 9400 бр. теменужки, 665 

лалета, 280 бр. кисел трън, 15 бр. туи, 15 бр. вайгели, 20 бр. спиреи, 1 бр. влакнест шмак. Бяха 

положени 60 м² универсален тревен чим и 140 л. мулчова кора.   

 

През 2014 г. Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите - 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с 15 проектни 

предложения за селата и 3 за гр. Габрово за изграждане на зони за отдих и детски площадки в 

рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.”  

 

Община Габрово получи финансиране на 2 проекта от Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда:  

 

 Изграждане на зона за отдих и ремонтиране на детска площадка на терен в 

непосредствена близост до сградата на Народно читалища Христо Ботев – 1923 в село 

Драгановци, община Габрово, на стойност 9 650,42 лв., който включва доставка и 

монтаж на беседка, пейки с облегалки, кошче за отпадъци, комбинирано детско 

съоръжение, люлка тип "Гнездо", люлка - тип везна, комбиниран уред - минифутболна 

врата и баскетбол, информационна табела, компостер и озеленителни дейности.   
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                                                                      преди                     след 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Изграждане на спортна и детска площадка и кът за отдих в централната паркова част на 

село Яворец, община Габрово, на стойност 9 819,10 лв., който включва доставка и 

монтаж на беседка; доставка и монтаж на пейки с облегалки; доставка и монтаж на 

кошче за отпадъци; доставка и монтаж на детска люлка – тип махало (гнездо); доставка 

и монтаж на комбинирано детско съоръжение- пързалка; спортно оборудване / мрежи 

за футбол и волейбол) и озеленителни дейности  - затревяване на спортна площадка; 

доставка и засаждане на рози и храсти;  доставка и монтаж на люлка - тип клатушка. 

                                                                              преди                      след 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2014 г. бяха извършени общо 139 ремонтни дейности на съоръжения и паркови елементи 

на 13 детски площадки и 32 зони за отдих и игра на деца на обща стойност 8 214 лв. С оглед 

пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадките за игра, през м. 

септември 2014 г. бе извършен и годишен контрол на 11 детски площадки, разположени на 

територията на град Габрово, от МЕЛУС ЕООД като независим орган за контрол от вид “А”  и 

отговарящ на критериите за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Стойността на 

извършената  услугата бе 1650,00 лв. с ДДС.  
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През 2014 г. бе изградена нова детска площадка в кв. Болтата, ул. Бузлуджа, съчетаваща 

следните занимания: люлеене, пързаляне, катерене, клатушкане и общуване, на стойност 

19 993,59 лв. с ДДС (вкл. изготвяне на работен проект).  

                                                                             преди         след 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2014 г. бе извършена четирикратна обработка срещу кърлежи и бълхи на общо 56,4 дка 

площи за масов отдих и разходки на населението, дворове на детски заведения и училища. 

Извършени са 2 дератизационни обработки на 70 бр. канализационни шахти и 2 обработки по 

дезинфекция на пясъчници и съоръжения за игра на открито в 45 детски площадки. Общата 

стойност на услугата е 2 247.93 лв. с ДДС. 
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ОКОЛНА СРЕДА – ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

46 т отпадък и 80 кг батерии бяха събрани по време на общоградското пролетно почистване, 

което през 2014 г. се проведе под мотото „Да почистим разделно“.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кампанията се включиха над 2 100 души, които през седмицата почистваха организирано 

избрани от тях самите места. На 26 април Габрово се включи в кампанията „Да почистим 

България за един ден“, като доброволци почистиха 4 конкретни точки, предварително 

отбелязани като замърсени зони. Чували и ръкавици за гражданите бяха осигурени от 

ЕКОБУЛПАК АД. За извозването на отпадъците се погрижиха ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, ЛИМК ООД, ПЪТСТРОЙ – ГАБРОВО АД, ПЪТНИ СТРОЕЖИ ЕООД, ГАРТЛАНД 

ЕООД и ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ.  
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МАЩАБНИ МЕРКИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА  

И през 2014 г. Община Габрово продължи с благоустройствените дейности по подобряване на 

градската среда в рамките на Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и 

зелена градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за регионално 

развитие и държавния бюджет по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. 

Проектът включва следните обекти:  

Реконструкция на кръстовище Консултативна поликлиника гр. Габрово с избран изпълнител и 

сключен договор през 2013 г. ДЗЗД Градска среда-Пътстрой; общата стойност на строителството 

е 1 199 533, 44 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 354 календарни дни, като строителната 

площадка бе открита през м. май 2014 г. По проекта бе изградено кръгово кръстовище до 

Консултативна поликлиника, което обхвана улиците Емануил Манолов, Брянска и Стефан 

Караджа, включително съвременно улично осветление и атрактивно ландшафно решение. 

Предстоят довършителни работи по пътната настилка. Започна и оформянето на красива 

зелена зона от поликлиниката до хотел Балкан. Община Габрово е включила допълнителен 

обект Благоустрояване зелена площ ул. Брянска, гр. Габрово към основен обект 

Реконструкция на кръстовище – Консултативна поликлиника гр. Габрово поради 

териториалната им и функционална свързаност.  

Реконструкция на улица Софроний Врачански и Благоустрояване на VI участък – ЦГЧ, Габрово 

с избран изпълнител ДЗЗД Лимк Габрово и сключен договор в края на 2013 г.; стойността на 

строително-монтажните работи е 3 184 226, 27 лв. с ДДС, а срокът за реализация е 359 

календарни дни.  

През 2014 г. двата обекта получиха съвсем нов 

облик.  

Напълно реконструирана е крайречната ул. 

Софроний Врачански - бе изградена подпорна 

стена в участъка между мост Игото и Баев мост 

с конзолни наддавания за автомобилно и 

пешеходно движение; обособени бяха нови 

паркоместа, детска площадка и места за отдих; 

монтирано бе ново улично осветление; 

изпълнени бяха подземните комуникации.  

Напълно рехабилитирани бяха и улиците Цанко 

Дюстабанов, Стара планина, Първи май, 

Константин Иречек, Петко Каравелов и Янтра. В 

кв. VI участък бяха изпълнени подмяна на калдъръма, разполагане на улично осветление, 

оформяне на зелени площи, рехабилитация на зони за игра.  
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Благоустрояване на парк Маркотея – гр. Габрово - поради продължителни процедури по 

обжалване, договор с изпълнител беше сключен в края на м. декември 2014 г. Сънником ЕООД 

изцяло ще осъвремени и реконструира парк Маркотея, в който не са влагани инвестиции 

повече от 20 години, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления. Стойността 

на всички дейности 1 918 815,76 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 292 календарни дни.  

През 2014 г. започна подготовката на обществени поръчки за трите допълнителните обекти, 

включени в проекта – Реконструкция на улица Дунав и спортна площадка и Рехабилитация на 

спортно игрище до парк Маркотея. Един или повече от допълнителните обекти ще бъдат 

финансирани само в случай, че бъде спестен финансов ресурс в рамките на Оперативна 

програма Регионално развитие 2007 – 2013 г.  

БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА /ПЧП/ 

За пореден през 2014 г. бе изпълнена програмата на Община Габрово под мотото „Да 

превърнем сивото в зелено”. Фокусът на кампанията бе проектите за благоустрояване, 

озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови и алейни пространства да се 

реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите граждани и сдружения, като идеята бе 

да се развие системата на доброволчеството, а общинската администрация да осигури и 

достави необходимите строителни материали за благоустрояване, посадъчния материал за 

озеленяване, зацветяване и градинско обзавеждане - пейки, беседки и др. за подобрения и 

оформяне на зони за отдих. 

Съобразно финансовите възможности на Община Габрово и след разглеждане и прецизиране 

на постъпилите през 2014 г. общо 20 бр. предложения от граждани и граждански сдружения за 

участие по реда на публично-частно партньорство бяха одобрени 14 бр., като Община Габрово 

пое ангажимент да предостави материали на стойност 18957 лв., а гражданите участват с 

доброволен труд на стойност не по-малко от 25% от общата стойност /съгласно условието на 

програмата/. За одобрените 14 бр. предложения за благоустройствени мероприятия се 

подписаха споразумения за финансиране между Община Габрово и местната общност, като 

впоследствие се реализираха 11 бр. обекти на обща стойност 18696 лв.  

 

В резултат на кампанията бяха извършени ремонти и изграждане на тротоарни настилки, 

оформяне на цветни градинки, включително засаждане на декоративни храсти и растения и 

изграждане на площадки с обособени зони за отдих. Община Габрово осигури доставката на 

всички материали на стойност 14022 лв. за изпълнение на обектите, а гражданите участваха с 

доброволен труд на стойност 4674 лв. за сравнение - през 2013 г. бяха реализирани 9 бр. 

обекти на обща стойност 8 520 лв. - в т.ч. Община Габрово осигури материали на стойност 6 135 

лв. за изпълнение на обектите, а гражданите участваха с доброволен труд, на стойност 2 386 лв. 
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По програмата за благоустройствени мероприятия по реда на публично-частни партньорства 
през 2014 г. се изпълнениха следните обекти:  
 
Направа на тротоарна настилка и подходи към имотите – 3 бр. ПЧП на  бул. Столетов  №257, 263 и 265  

                                                                   преди                           след 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                  преди                             след 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С доброволен труд на граждани на бул. Столетов, пред № 257, 263 и 2265 бяха изпълнени нови 
тротоарни настилки и подходи към имотите, като Община Габрово е предоставила за трите 
благоустройствени мероприятия материали на обща стойност 3 190 лв. 

 
Оформяне на цветен кът с място за отдих и ремонт на тротоарна настилка – ул. Младост №30  

                                                                   преди                            след 
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С активното участие на младежите бе извършена цялостна подмяна на тротоарната настилка 
пред входа на жилищната секция на ул. Младост №30 вх. Б, ремонтираха бяха прилежащите 
бетонови настилки и бе оформена площадка за отдих. Зелената площ бе почистена, бе 
оформена цветна градинка с декоративни елементи. Община Габрово предостави всички 
необходими материали: тротоарни плочки, бетон, инертни материали, цимент, декоративна 
растителност и 2 бр. пейки. 

 
Благодарение на кампанията на Община Габрово „Да превърнем сивото в зелено” се изпълниха 
и благоустройствени мероприятия за облагородяване на междублоковите пространства на бул. 
Трети март №23-25, ул. Прохлада №1  и ул. Острец №9.  
 
По инициатива и с участието главно на младите хора бе създадена добра организация и 
празните и неподържани терени бяха почистени от отпадъци и прораснала растителност, бяха 
изградени алеи със зони за отдих и градинки, а необходимите строителни материали, 
декоративна растителност, пейки и кошчета бяха предоставени от Община Габрово, съгласно 
реда и условията на програмата.  
 
Изграждане на зона за отдих с алея и пейки - бул. Трети март №23-25  

                                                                   преди                          след 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Обособяване на кът за отдих и вътрешноквартална градинка с алея и площадка - ул. 

Прохлада №1   

                                                                  преди                          след 
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Почистване и облагородяване на празен терен, озеленяване и обособяване на кът за отдих -   

ул. Острец №9                                   преди                              след 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В инициативата на Община Габрово „Да превърнем сивото в зелено” се включиха и група 
граждани от кв. Етъра. В празното пространство до сградата на бившото кметство с доброволен 
труд и материали, предоставени от Община Габрово, бе изградена площадка и монтирана 
беседка, а терена, обособен като зона за детски игри към ул. Ген. Дерожински бе обезопасен с 
монтираната за целта ограда. Предстоят допълнителни мероприятия за цялостното обновяване 
на района.  
 
Изграждане на кът за отдих за деца и възрастни - кв. Етъра 
                                                                   преди                          след 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  преди                          след 
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В реализиране на благоустройствени мероприятия на терени – общинска собственост се 
включиха и живущи в по-малките населени места на Община Габрово, като бяха изпълнени 
следните обекти: 

 
Направа на площадка с беседка и оформяне на цветна градинка декоративна растителност - 

с. Киевци, кметство Думници. С усилията на живущите занемареният терен около старата 

чешма беше почистен и подравнен, на изградената площадка бяха монтирани беседка с пейки, 

от двете страни бяха оформени цветни градинки на различни нива и бе обособено приятно 

кътче за отдих.     

                                                                       преди                     след 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изграждане  на зона за социални контакти и отдих - с. Харачерите, кметство Кметовци  

                                                                       преди                     след 
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В реализирането на проекта се включиха както жителите, така и дейните участници от Народно 
читалище Зора – 1929, с. Харачерите, което от години поддържа фолклорния танцов състав 
Зора, носител на много награди от участието си в различни събори и фестивали. Изчистен бе 
терена до читалището и там бе изградена открита сцена, на която ще могат да се провеждат 
културните мероприятия на читалището, както и традиционните фестивали и събори, с които 
селото е известно. Направена бе и беседка, в която живущите да се събират за почивка и 
разговори. Децата и младежите от успоредно изпълняващия се проект Доброволчеството - 
среща на поколенията се включиха в засаждането на декоративната растителност. 
Преобразяването на терена провокира нови доброволчески и дарителски инициативи и 
амбициите на всички е да продължат да облагородяват и развиват околното пространство.  
 

Възстановяване на геран и облагородяване терена след читалището - с. Гарван, кметство 

Гергини                                                     преди                          след 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  преди                             след 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В това малко селце с безвъзмезден труд част от жителите превърнаха едно тясно запустяло 
пространство с неособено благоприятна конфигурация и наклон в красив кът за отдих. Старият 
изоставен геран бе възстановен, настилка от плочи и стълбището бяха ремонтирани, скатът бе 
оформен и бе обособена малка цветна градина.  
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Макар и малки, изградените обекти по реда и условията на Програмата за публично-частни 
партньорства, са една добра стъпка за ползотворно сътрудничество между Община Габрово и 
местното население. 
 
Ползите от участие в програмата - прилагането на устойчив модел на публично-частно 
партньорство при извършването на дейности по благоустрояването и 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, облагородяване на пространствата пред 
жилищните блокове и превръщането им в уютно и привлекателно място за отдих. 
 
ГАЗИФИКАЦИЯ 

През 2014 г. на територията на Община Габрово бе изградена нова газоразпределителна 
мрежа и отклонения от нея с обща дължина 4 985 м, през публична общинска собственост. 
Инвеститор е газово дружество Ситигаз България ЕАД. През отчетната година са присъединени 
нови потребители - 100 битови абоната, 8 промишлени абоната и 18 абоната от обществено-
административния сектор. 
 
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ  

Изградена бе от Вентилация и климатизация ЕООД, Габрово, вентилационна и климатична 
система в данъчен салон на Местни данъци и такси на ул. Райчо Каролев, на обща стойност 24 
790 лв. с ДДС.  
 
Извършен бе авариен ремонт на отоплителната инсталация на физкултурен салон, санитарни 
и помощни помещения към него в ПМГ Акад. Иван Гюзелев, при който бяха подменени 
отоплителните тела и частично тръбната мрежа. Изпълнител на ремонтните работи на стойност 
19 980 лв. с ДДС е фирма  ЕТ Проектстрой – Петър Петров, Габрово.  
 
РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА 

 

Ремонтът обхвана различни участъци в града, на база предварителен анализ и степенуване на 
нуждите – основно преасфалтиране и изкърпване на улици и тротоарни настилки. Положени 
бяха 834 тона асфалтова смес, като са асфалтирани и преасфалтирани общо 6 550 кв. м от 
уличната мрежа (по-големи участъци са цялостното асфалтиране на улиците Илевска, Малина, 
Чумерна, Плодородие, подходът за Болница за белодробни заболявания в района на моста при 
Благоустрояване, изкърпване на разрушени участъци от улиците в комплекс Христо Ботев и 
кварталите Славовци и Чехлевци, и по улиците: бул. Трети март, ул. Младост, ул. Ген. Николов, 
ул. Митко Палаузов, ул. Баба Зара, ул. Слави Ангелов, ул. Възход и др).  
 
Новоизградени и ремонтирани бяха тротоарни настилки – 313 кв. м в участък от ул. Чардафон. 
Положени бяха 137 м пътни ивици и бордюри, за направа на трошенокаменна основа са 
вложени общо 86 м3 трошен камък.  
 
Бе извършен текущ ремонт на улици в селата на обща стойност 10 000 лв., който включва 
цялостен ремонт на улица в с. Враниловци с изграждане на нов водосток, възстановяване на 
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отводнителните канавки, уширение и усилване на основата и цялостно асфалтиране на участък 
от 220 м от улицата.   
 
Бе извършен основен ремонт на общинска пътна мрежа /ОПМ/.  
 
Общинската пътна мрежа 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 бе подобрявано състоянието й, което продължи и през 2014 г., на 
база анализ на състоянието и обслужваното население. Основните видове дейности бяха: 
изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на 
канавки, преснемане на банкети, подсилване и заздравяване на пътната основа и уширяване на 
пътното платно, изкърпване и цялостно преасфалтиране на настилки, укрепване и ремонт на 
съществуващи подпорни стени.  
 
Ремонтът на общинска пътна мрежа с целева субсидия е на обща стойност 789 700 лв. 
Извършени са ремонти на участъци от 12 общински пътища, групирани в 5 обособени позиции: 
 

Обособена позиция №1 GAB 2029 / Етъра – Чарково – Потока – Езерото  - 150 000 лв.; GAB 
1033 / Габрово – Радецки - 29 700 лв.  

Обособена позиция №2 GAB 3052 / Габрово – Беленци – Стойковци – Борики – 90 000 лв.; GAB 
3036 / Жълтеш – Ясени – Източник - 90 000 лв.  
 
Обособена позиция №3 GAB 1023 / Трънито – Дебел дял /  Врабците – Люляците – 80 000 лв.  
 
Обособена позиция №4 GAB 3035 / Донино – Ангелово – 60 000 лв.; GAB 3053 / Копчелии – 
Брънеци – 65 000 лв.;  GAB 3055 / Спасовци – 50 000 лв.; GAB 2041 / Габрово – Стефановци – 
Орловци – 25 000 лв.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 109 

 

Обособена позиция №5 GAB 3006 / Драгановци – Драгиевци – 60 000 лв.; GAB 3232 / Камещица 

– Пенковци – 40 000 лв.; GAB 3016 / Мрахори – Прахали – 50 000 лв.  

 

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

 

По общинската пътна мрежа бяха положени 5182 тона плътна асфалтова смес, с които бяха 
изпълнени общо 48 856 кв. м aсфалтови настилки; почистени 4 726 м канавки, оформени 18 153 
кв. м банкети, изсечени 11 356 кв. м храсти (за сравнение през 2013 г. бяха изпълнени общо 38 
276 кв. м aсфалтови настилки; почистени 6 629 м канавки, оформени 12 776 м банкети.)  
 
През 2014 г. бе укрепена и надстроена съществуваща подпорна стена по пътя Етъра – Чарково. 
Изградени бяха 5 броя нови отводнителни съоръжения – водостоци в кв. Радецки, с. Орловци, 
с. Драгиевци, с. Източник, с. Копчелии. Ремонтирани и укрепени бяха 7 бр. съществуващи 
водостоци.  

 
 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2014 г. бяха ремонтирани 2140 м2 тротоарни настилки (1980 м2 - с асфалт и 160 м2 - с 
бетон) и бе поставена 99 м2 нова вертикална сигнализация. 
 

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ПЪТ III-5006 ГАБРОВО - УЗАНА, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ, ГР. 
ГАБРОВО, I-ВИ ЕТАП - ОТ КМ 2+100 ДО КМ 2+707; II-РИ ЕТАП - ОТ КМ 3+094 ДО КМ 4+385 с 
изпълнител - Сдружение "ПСТ ПЕРФЕКТ", гр. София - завършена бе реконструкцията на бул. 
Трети март в гр. Габрово, финансирана със средства на Агенция „Пътна инфраструктура“, като 
Община Габрово финансира дейностите в обсега на тротоари и паркинги, както и вертикалната 
сигнализация.  
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ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА УЛ. СКОБЕЛЕВСКА - УЛ. СЪЗАКЛЯТИЕ, ГР. ГАБРОВО, с 

изпълнител - Консорциум СЪЗАКЛЯТИЕ, гр. Габрово - завършено бе изграждането на пътна 

връзка ул. Скобелевска - ул. Съзаклятие, гр. Габрово, започнало през 2011 г. През 2014 г. бе 

изпълнен вторият етап от строителството на пътната връзка, след приключване на ремонта на 

ВиК инфраструктурата по проекта за водния цикъл. Изпълнена бе 2612 м2 асфалтова настилка.  

 
ОБЕКТ: ОТВОДНЯВАНЕ НА  УЛ. ЧАРДАФОН В РАЙОНА НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР И ЛЮБОВНАТА 
ЧЕШМА, гр. Габрово с изпълнител АБС СТРОЙ - 09 ЕООД, гр. Габрово - изпълнено бе 
отводняването на ул. Чардафон, преди започване на основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІІ-
4404 Габрово-Дебел дял от км 0+140,80 до км 5+832,82, представляващ участък от следните 
улици – ул. Чардафон, ул. Н. Войновски, ул. Момини скали и ул. Гачевци.  
 
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ /ППР/ 
 

 Работен проект за обект Саниране на баев мост на р. Янтра с изпълнител АРКПЛАН ООД, 
гр. Габрово, на стойност 6 300 лв.; 

 Технически проект за обект Преустройство на втори етаж от Комплекс за социални 
грижи в Областен интеграционен център с изпълнител ЕТ АРХИПРОЕКТ- ДАРИНА РУСЕВА, 
гр. Габрово, на стойност: 7 500 лв.; 

 Технически проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на 
територията на Община Габрово с изпълнител: ФИЧЕТО ЕООД, гр. Габрово, на стойност: 
29 040 лв.; 

 Работни проекти за Благоустрояване на дворни площи на детски градини - 11 бр. детски 
заведения с изпълнител: ДММ – ДИЗАЙН ЕООД, гр. Плевен, на стойност: 48 000 лв. 

 
ПРОЦЕДУРИ ПО ОТЧУЖДАВАНЕ 
 
През 2014 г., на основание чл. 21, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост, по молби на 
граждани, са проведени процедури по отчуждаване на части от имоти частна  собственост на 
обща стойност 30 777 лв. 
 

 Изграждане на паркинг – УПИ  І - за административно и обществено обслужване, 
жилищно строителство, паркинг и озеленяване по плана на гр. Габрово, ІІ етап, ІІІ част 
/ул. Съзаклятие/ на стойност 14 210 лв.; 

 Отваряне на ул. с О.Т. 111-116 м/у кв.19 и 21 по плана на гр. Габрово, І етап, І част – кв. 
Русевци на стойност  1 537 лв.; 

 Отваряне на  ул. с О.Т.  2079 - 1323  м/у кв. 221 и 222 по плана на гр. Габрово,  ІІІ етап /ул. 
Хан Аспарух/ на стойност 15 030 лв. 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

През 2014 г. за извършването на дейностите по безопасност на движението са изразходвани 73 
031,59 лв., разпределени както следва: 

 Текущо поддържане на светофари, часовници и фонтан – 26 928 лв. 
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 Текущо поддържане на съществуваща вертикална пътна сигнализация и предпазни 
съоръжения  - 21 076 лв. 

 Положена хоризонтална пътна маркировка – 16 933,40 лв., в т.ч. напречна маркировка 
/пеш. пътеки, стоп линии, площи забранени за движение/ с перли - 1 000,08 м2; 
надлъжна – непрекъснати – 802,20 м2; прекъснати - 325,10 м2 и 58 бр. парко места; 

 На бул. Могильов /до ЦДГ Мики Маус/, съгласно Наредбата за условията за изграждане 
или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства 
за ограничаване на скоростта за движение, бе изградена повдигната асфалтова 
пешеходна пътека с цел ограничаване скоростта на движение;  

 Допълнителни дейности по безопасност на движението – 8 094,19 лв. 

 Закупени, доставени и монтирани 53 нови пътни знаци и 4 бр. огледало-изпъкнало, 
както в града, така и в различни кметства и кметски наместничества, според съответната 
нужда, беше монтирана вертикалната пътна сигнализация. 

 Доставени и монтирани, покрай пътното платно за движение на бул. Могильов - 60 бр. 
звена /1 200 м/ предпазни пана висок тип за обезопасяване на пешеходците и 5 бр. 
звена /10 м/ предпазни пана нисък тип, монтирани по други улици в гр. Габрово; 

 Обезопасени части от уличното платно по общинска пътна мрежа /в селата/ с еластични 
огради /мантинели/ около 40 м.   

 
През 2014 г. бяха изградени 4 повдигнати пешеходни пътеки – 1 бр. на ул. Николаевска, 1 бр. 
на бул. Априлов и 2 бр. на ул. Орловска, съгласно Наредбата за условията за изграждане или 
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за 
ограничаване на скоростта за движение.   

Направена бе хоризонтална пътна маркировка с перли по ново асфалтираните улици с 
надлъжна - непрекъснати – 322,80 м2; прекъснати - 166,90 м2; напречна маркировка /пеш. 
пътеки, стоп линии, площи забранени за движение/ – 700,43 м2. 

Поставена бе вертикална пътна сигнализация на новите обекти, които се изпълняват по 
европейски проекти /новото кръгово кръстовище, кв. VI участък, ул. Ц. Дюстабанов и др./. 

РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Изпълнените дейности, свързани с уличното осветление през 2014 г., бяха насочени към: 

 Ремонт  на осветление на пешеходен подход между ул. Ал. Константинов и бивша 
Партийна школа; кв.Стефановци; ул. Индустриална; ул. Аврам Гачев; ул. Ст. Караджа; 

 Подмяна и укрепване на ел. стълбове на  ул. Д-р. Заменхов; ЖБ Зора; бул. Столетов; пл. 
Първи Май; Шиваров Мост; бул.Трети Март; ул. Орловска; ул. Скобелевска; ул. Найден 
Геров; ул. Баждар; ул. Емануил Манолов и ул. Ал. Константинов; 

 Разширяване обхвата на уличното осветление, изграждане на ново осветление на ул Ал. 
Керков, ул. Любен Каравелов, ул. Козещица, с. Копчелии, ул. Роса, ул. Морава и бул. 
Трети Март – Клисурка (ЖБ Орлово гняздо, ЖБ Мазалат и ЖБ Ком). 

 

Средствата, изразходени за тези дейности, са 22 988 лв. с вкл. ДДС.  

За доставката на материали, свързани поддръжката на уличното осветление на територията на 
Община Габрово, бяха изразходвани около 45 000 лв. 
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Извършено бе рязане на клони от дърветата около стълбовете и осветителните тела по улици,  
както и просеки по въздушната мрежа ниско напрежение /НН/ и около осветителни тела в 
населени места  – с. Здравковец, с. Музга, с. Камещица, с. Враниловци, с. Райновци, с. 
Михайловци, с. Новаковци, с. Драгановци  и др.  

През месец август 2014 г., започна изпълнението на проект Модернизиране на уличното 
осветление в община Габрово, финансиран от Международен фонд Козлодуй (100 % 
безвъзмездна финансова помощ). Проектът обхваща подмяна на съществуващите осветителни 
тела НЛВН 100W и ЖЛ250 W с високоефективни осветителни тела със светодиодни (LED) 
светлинни източници и въвеждане на система за дистанционно GPRS управление на уличното 
осветление.  

 

През 2014 г. бяха подменени общо 2 691 бр. осветителните тела в следните кметства – Яворец, 
Драгановци, Стоевци, Армени, Камещица, Музга, Дебел дял, Гъбене, Кози рог, Мичковци, 
Лесичарка, Здравковец, Златевци, Гергини, Новаковци, Райновци, Балани, Гръблевци, 
Кметовци, Зелено дърво, Враниловци и Поповци.  

             
През 2015 г. проектът продължава с изнасяне на 180 бр. табла улично осветление от 
трафопостовете и подмяната им с ел. табла с управляващ блок за автоматизирано управление 
на УО по GSM/GPRS технология на предаване на данни. 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. 
 

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 2 900 лв. Мрежата е силно 
амортизирана, на места се нуждае от сериозни инвестиции за възстановяването й. 
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СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УЧЕРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНИЯ 

За 2014 г. са съгласувани 106 бр. инвестиционни проекти. 

За учредяване право на преминаване на мрежи от техническата инфраструктура през общински 
имоти са изготвени 18 бр. заповеди.  

През 2014 г. бе възложено и изпълнено проектиране и изграждане на пожароизвестителни 
инсталации  в детски градини: ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника 
база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ 
Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1  на стойност 47 032,86 лв. с вкл. ДДС. 
 

РЕМОНТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Обекти, финансирани от общинския бюджет: 
 
Ремонт покрив карнавална работилница Дом на хумора и сатирата с изпълнител: ВИКТОРИЯ-
ВС ЕООД гр. Русе  ЕИК: 202655006, на стойност 21 121,77 лв.  

 

Текущи ремонти на сгради общинска собственост: 
 

 Текущи ремонти на административни сгради с изпълнител ЕКОСТОЙ-ТРЯВНА ООД гр. 
Трявна, на стойност 32 499,14 лв., за ремонт покрив адм. сграда с. Здравковец – 
пренареждане с частична подмяна керемиди и дървена конструкция, направа окачен 
таван и боядисване стени и тавани в приемна; ремонт покрив адм. сграда находяща се 
кв. Хаджи Цонев мост - пренареждане с частична подмяна керемиди и дървена 
конструкция; вътрешен санитарен възел на административна сграда с. Мичковци – 
направа преградна стена, фаянсова облицовка и монтаж санитарен съзел, прокопаване 
канал и изкопаване септична яма; ремонт покрив на адм. сграда с. Музга - 
пренареждане с частична подмяна керемиди и дървена конструкция, фаянсова 
облицовка и монтаж санитарен съзел, прокопаване канал и изкопаване септична яма; 
ремонт покрив на адм. сграда с. Новакивци - пренареждане с частична подмяна 
керемиди и дървена конструкция; ремонт покрив на адм. сграда с. Армени - 
пренареждане с частична подмяна керемиди и обвивка около комин; боядисване 
фасада адм. сграда с. Трънето – боядисване фасади със силикатни бои и направа цокъл; 
боядисване фасада адм. сграда с. Гъбене  – боядисване фасади със силикатни бои. 
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 Текущи ремонти сгради общинска собственост с изпълнител ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР 

ПЕТРОВ гр. Габрово, на стойност 38 346,76 лв., за ремонт на покрив на сграда с. 

Стоманеци – направа дървена носеща покривна конструкция, направа система покрив от 

ламарина със снегозадържане и отводняване; ремонт покрив магазин с. Райновци - 

пренареждане с частична подмяна керемиди и дървена конструкция; ремонтни работи 

подови настилки Звездна зала Планетариум – разбиване стара музайка и полагане 

настилка от гранитогрес; ремонт Пенсионерски клуб Юрий Венелин – боядисване стени 

и таван малка стая и подмяна прозорци; ремонт помещения на Домашен социален 

Патронаж на ул. Ивайло 13 - боядисване стени и тавани в кухненски помещения  и 

подмяна прозорци; ремонтни работи ЦСРИ на ул. Ивайло 13 – подмяна компрометирани 

вертикални щрангове.  
 

 Текущи ремонти административни сгради гр. Габрово с изпълнител ПРОЕКТСТРОЙ – 
ПЕТЪР ПЕТРОВ  гр. Габрово, на стойност 29 650 лв. за ремонт на сграда дирекция 
Местни данъчци и текси на ул. Р. Каролев 4 - боядисване стени и тавани в канцеларии, 
направа окачен таван  и подмяна прозорци; ремонт на сградата на Община Габрово на 
пл. Възраждане 3 - боядисване стени и тавани коридори и фоайета, подмяна на 
прозорци и монтаж на преградни врати, закриване отвори с гипсокартон; ремонт стаи на 
оркестър в Дом на културата - боядисване стени и тавани в стаи диригент и оркестър; 
монтаж ел. табло, нова врата и щори в стая диригент. 

 

 Аварийни ремонти работи на административни сгради – общинска собственост, 
находящи се в с. Враниловци: сграда Кметство и сграда Дом на културата и читалище с 
изпълнител ПРОЕКТ-СТРОЙ ЕООД гр. Шумен, на стойност 16 700 лв. за подмяна 
хидроизолация покрив (пласт битумна мушама с посипка) и боядисване стени и тавани 
на сграда читалище, подмяна прозорци на сграда кметство. 
 

 Инвестиционен проект за Смяна на отоплителната инсталация на ПМГ Акад. Иван 
Гюзелев на учебен, административен и обслужващ корпуси с изпълнител Колев 
Инженеринг ЕООД-Габрово, на стойност 3 450 лв. за цялостна подмяна на отоплителните 
тела и тръбната мрежа в тези корпуси на сградата.  

 
 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Във връзка с поетите от Община Габрово ангажименти към инициативата Споразумение на 
кметовете, през 2014 г. бе разработена Инвентаризация на емисиите на парниковите газове 
(ПГ) в Община Габрово.  

Инвентаризацията на емисиите на ПГ е извършена на база на следните данни за дейността на 
територията на Община Габрово: крайното енергийно потребление в сгради и съоръжения 
(общински, третични, жилищни); улично осветление; крайното потребление на енергия в 
транспорта (общински автопарк - общински автомобили, сметоизвозване, полицейски и 
аварийни автомобили; обществен транспорт; частен и търговски транспорт); третиране на 
твърди отпадъци; местно производство на топлоенергия. 
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Като базова година за Община Габрово е избрана 2008 г., като година, най-близка до 1990 г. 
(регламентирана в методическите указания), за която са налични всички необходими данни. 

Инвентаризацията на емисиите на парниковите газове (ПГ) е представяне в табличен вид на 
изразходваната енергия, произведените твърди битови отпадъци и други източници на емисии 
от общинските обекти и от цялото население на общината за избрана за анализа година, 
използваните емисионни коефициенти (фактори) и емисиите на парниковите газове. Тя 
осигурява изходна точка за измерване на напредъка в намалението на емисиите в резултат на 
изпълнението на мерки за намаляване на емисиите в общината и се нарича “Инвентаризация 
на базовите емисии в Базовата година”. Инвентаризацията се основава на крайното 
потребление на енергия, включително общинско и необщинско потреблението на енергия на 
територията на общината. Инвентаризацията на емисиите на ПГ, които се извършват като 
следващи стъпки след инвентаризацията на базовите емисии, се наричат “Мониторинг на 
инвентаризацията на емисиите”. Те се използват за редовна проверка на постигнатия напредък 
и мониторинг на намаленията на емисиите след изпълнението на мерките за намаление на 
емисиите на ПГ – най-малко веднъж на три години. 

Резултатите от инвентаризацията на емисии на ПГ на община Габрово показва, че общите 
емисии на общината са 232 985 тона CO2eq през базовата 2008 година и 192 973.5 тона CO2eq 
през 2013 г. като емисиите бележат спад с 17.17 %. 

Най-големият източник на емисии на ПГ през базовата 2008 година е секторът стационарни 
горивни процеси - жилищни сгради, като емисиите от сектора бележат спад с 22.39%., докато 
през 2013 г. най-големият източник на емисии е секторът мобилни горивни процеси в частния и 
търговски транспорт, като емисиите от сектора бележат спад с 9.98 %. 

Емисиите от всички сектори в Община Габрово бележат спад, като сравнително устойчиви са 
емисиите от сектор стационарни горивни процеси - общинско улично осветление. 

Най-голям процентен спад на емисиите на ПГ е реализиран в секторите стационарни горивни 
процеси - третични сгради, оборудване/съоръжения и общински сгради, 
оборудване/съоръжения, съответно 29.77% и 28.34 %. 

Резултатите са обобщени в табличен вид: 

  2008,  
t CO2 

Принос към 
общите 
емисии през 
2008, % 

2013, 
 t CO2 

Принос към 
общите 
емисии през 
2013, % 

Ръст 
спрямо 
2008, % 

Жилищни сгради 97 987.78 42.06 76 050.02 39.41 -22.39 

Частен и търговски 
транспорт 

88 288.12 37.89 79 476.08 41.18 -9.98 

Третиране на ТБО 25 986.31 11.15 21 748.71 11.27 -16.31 

Третични сгради, 
оборудване/съоръжения 

9 306.02 3.99 6 535.80 3.39 -29.77 

Общински сгради, 
оборудване/съоръжения 

6 052.37 2.60 4 337.14 2.25 -28.34 

Общинско улично 
осветление 

2 548.46 1.09 2 430.45 1.26 -4.63 

Обществен транспорт 1 820.16 0.78 1 514.17 0.78 -16.81 

Общински парк от 995.79 0.43 881.16 0.46 -11.51 
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превозни средства 

Общо 232 985.01   192 973.53   -17.17 

Трендът на емисиите на ПГ на Община Габрово, през периода 2008 – 2013 г. е представен са 
следващата графика: 

Изготвянето на инвентаризацията на 
парниковите газове беше възложено 
на фирма „Емисерт В” ООД - София и 
стойността на услугата възлиза на 
12 000. лв с вкл. ДДС. Информацията 
и резултатите от Инвентаризацията 
спомагат за изготвянето на Плана за 
действие за устойчиво енергийно 
развитие на Община Габрово, който е 
в процес на разработване. 

През 2014 година, в съответствие на 
изискванията на чл.23, ал.2 от 

Наредба №РД-16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спествания на сгради, бяха извършени обследвания за енергийна 
ефективност на сгради след изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
предписани с предходни обследвания на сградите на ПМГ Акад.Иван Гюзелев и Детска ясла 
Зора. Документацията от извършеното обследване за енергийна ефективност и оценката за 
енергийни спестявания към него ще бъдат предоставени в Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР), съгласно действуващата към момента нормативна база, за целите на 
въвеждане в Националната информационна система за състоянието на енергийната 
ефективност в Република България от една страна и за целите за издаване на удостоверение за 
енергийни спестявания от друга. Същата е необходима и към пакета от документи по програма 
Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за 
разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, по 
която Община Габрово подготвя проектно предложение като бенефициент. 

През месец октомври в рамките на Дни на интелигентната енергия, Община Габрово съвместно 
с фирма Сен Гобен Изовер – България ЕООД проведе информационен ден в областта на 
нискоенергийното строителство.  
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ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД БЕДСТВИЯТА  
 

В последните две години в община Габрово се проявиха различни по характер природни 
бедствия, които еднозначно поставиха важни задачи, свързани с превенция на критичната 
инфраструктура и системно почистване на реки и дерета. Анализът на фактите показа, че 
постоянното подобряване на критичната инфраструктура следва да бъде изведено като 
приоритет, с цел адекватна подготовка за предизвикателствата на променящия се климат. 
Тенденцията към зачестяване на неблагоприятните климатични условия се задълбочава, което 
изисква допълнителни усилия за подготовка на отговорните екипи за реакция, която да съхрани 
здравето и живота на хората при бедствия. Това е свързано и с подобряване на финансовите 
възможности на местните власти да инвестират в превенция и мерки при кризисни ситуации, за 
да не се допуска загубата на човешки животи. 
 
През 2014 г. на територията на община Габрово бяха регистрирани интензивни валежи, част от 
които с екстремно високи стойности. 

 
За периода от 29 до 31 май 2014 г., на територията 
на община Габрово валя дъжд без прекъсване в 
продължение на 46 часа.  
 
Сумарната стойност на падналото количество вода 
достигна 100 л/кв.м. Във високата част на 
общината, където се формира основният водосбор 
на реки и дерета, тези стойности бяха значително 
по-високи. В определени пикови моменти 
интензитетът на валежа достигна 320 л/кв.м, 
фиксиран от общинската МТО станция.  

 
Нивото на река Янтра се повиши с 2,60 м и достигна критични стойности. Бяха отчетени много 
високи нива на реките Овчарка, Синкевица, Паничарка и всички дерета. По-голямата част от тях 
излязоха от естествените си легла и причиниха много поражения и материални щети. В 
очакваните заливни зони се наложи да се проведе оповестяване на населението за възможни 
разливи и наводнения на жилищни имоти. 
 
Поради наводнение на 4 трафопоста, връх Шипка и курортен комплекс Узана останаха 
временно без електрозахранване.  
 
Наводнени бяха 59 къщи, в които отводнителни дейности осъществиха екипи на Пожарна 
безопасност и защита на населението. 
 
Високите води нанесоха сериозни поражения на пътната инфраструктура. Нарушени бяха 
настилките на повече от 50 пътни участъци и улици, в които се наложи провеждането на 
аварийно-възстановителни дейности.  
 
Активизираха се 8 свлачища.  
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Поискана бе помощ от страна на държавата. С решение № 3 от 16.07.2014 г. на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за 
провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи на община Габрово бяха 
отпуснати 283 867 лв. 
 

На 28.07.2014 г., на територията на Община 
Габрово отново валя интензивен дъжд.  
 
Петнистият характер на валежите бе ярко изразен 
в районите на селата Враниловци, Гъбене, 
Стоевци, Музга, Дебел дял, к-с Люляците, 
Новаковци, Драгановци, Яворец и част от гр. 
Габрово.  
 
За времето от 19.30 до 22.30 ч., интензитетът на 
валежа бе невероятно висок, съпроводен със 
силно изразена гръмотевична дейност.  

 
Нивата на реките Шаварна, Липа, Джурла, Лопушница и деретата, преминаващи през 
посочените села, рязко се повишиха и същите излязоха от речните си легла. След огледа и 
измерванията, направени от експерти по защитата, се установи, че разливът на река Липа, 
преминаваща през с. Гъбене, е достигнал широчина 110 м., при нормални стойности около 3 м.  
 
Екстремно големи количества вода под формата на дъжд преминаха през коритото на река 
Шаварна, пресичаща с. Враниловци. Разливът на реката под с. Стоевци е със средна дълбочина 
3,5 м. и широчина 26 м. Скоростта на водата в оттока бе около 3,5 м/сек, което означава, че 
през сечението на реката са преминавали около и над 320 куб. м. вода/сек. В резултат на 
поройните валежи от 28.07.2014 г. възникна сложна до тежка обстановка в селата Враниловци, 
Новаковци, Гъбене, Стоевци, Музга, Дебел дял, Трънито, Янковци, Поповци, Стойчевци, 
Новаковци, Райновци,  както и в част от град Габрово.  
 
Пороят отне два човешки живота.   
 
Нанесени бяха материални щети на частни жилищни и стопански имоти в засегнатите села, в 
това число наводнени приземни етажи, унищожени бяха имущество, покъщнина и 
селскостопанска продукция,  удавени бяха домашни животни.  
 
Наводнени бяха повече от 40 къщи, в 24 от които екипите на Пожарна безопасност и защита на 
населението извършиха отводнителни мероприятия. 
 
Интензивните валежи нанесоха тежка екологична щета на природата в габровския Балкан. 
Големи количества дървесна маса, камъни, наноси, скални образувания, автомобили и 
покъщнина бяха довлечени от високите води и впоследствие разпръснати по протежение на 
речните легла. Това наложи спешна, аварийна необходимост от почистване на речните легла на 
реките и деретата в тези участъци. 
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Речното легло на р. Шаварна, в района на с. Враниловци, промени леглото си и премина през 
частните имоти в непосредствена близост до жилищни сгради. В този участък бяха натрупани 
много големи количества скални отломъци, камъни, наноси и дървесна маса. Обемът на 
същите възлезе на по вече от 3 000 куб.м. 
           
Частично и напълно разрушени бяха пътните настилки на вътрешно селските улици във всички 
посочени села, като особено тежко бе положението във Враниловци, Новаковци, Гъбене, 
Стоевци, Музга, Дебел дял, Трънито, Янковци, Поповци, Стойчевци, Новаковци, Райновци, 
Борското, Колишовци, Богданчовци,  както и в част от град Габрово. 
 
Общо 10 мостови съоръжение и пасарелки бяха разрушени или се намираха в аварийно 
състояние. 11 водостока се нуждаеха от неотложни аварийни ремонти. Разрушени бяха 12 
укрепителни подпорни стени и 3 електрически стълба. 
 

Нанесените щети възлязоха на 3 800 746 лв., за които бе направено искане от страна на кмета 

на Община Габрово до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. Разходите за извършените неотложни аварийни дейности възлязоха на 

308 240 лв.  

Предстои възстановяване на средствата след вземане на решение от страна на МКВП МС, както 

и извършване на възстановителни работи в пострадалите райони в размер на 3 492 506 лв.  

 
На 25-27 октомври 2014 г., община Габрово 
преживя поредното тежко изпитание, 
поднесено от природата. Обилният 
снеговалеж, който продължи непрекъснато в 
продължение на 44 часа, бе с  много голяма 
плътност. Според ориентировъчните оценки, 
теглото на снежната маса, отнесено за обем от 
един куб. метър, бе около 330 – 350 кг. 
Височината на снежната покривка достигна в 
централна градска част 70 см, а във високите 
населени места - до 100 см. Това дава 
основание да се определи, че около и над 200 
л./кв.м е съпоставимото количество вода, 
паднало на територията на община Габрово.  

 
Предвид създалата се изключително тежка зимна обстановка, на основание чл. 49 ал. 1 от 
Закона за защита при бедствия, както и с цел въвеждане на ограничения и забрани, насочени 
към безопасността на гражданите, със заповед № 2103 от 25.10.2014 г. на кмета на община 
Габрово, считано от 14.00 часа, бе обявено бедствено положение на територията на цялата 
община. Въведен бе в изпълнение Общинският план за защита при бедствия и бяха 
мобилизирани всички структури, ангажирани с неговото изпълнение, както и допълнителни 
средства за провеждане на неотложни аварийни дейности. С Постановление № 367 /06.11.2014 
г. на Министерски съвет бе отпусната авансова помощ в размер на 250 000 лв. за провеждане 
на неотложните аварийни дейности. 
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Р  е  з  ю  м  е  
 
 

Инвестициите в сферата на образованието, социалните дейности, здравеопазването и спорта са 
ключова предпоставка за устойчиво развитие на община Габрово, в посока създаване на 
стимулираща жизнена среда, предвид на това, че това са инвестиции преди всичко в човешкия 
капитал и неговия богат потенциал. 
 
Образователната политика през 2014 г. бе насочена към предоставяне на равен достъп до 
учебния процес, запазване и развиване потенциала на децата, както и възпитаване на 
стремежа към знания и практически умения, насърчавайки личностното израстване, 
отговорността и творческия стремеж. Реализирани бяха множество инициативи, насочени както 
към подобряване на материалната база, така и към качеството на предлаганите услуги в 
областта на редовните и извънкласните занимания, интеграцията на рискови групи, 
пълноценното хранене, транспорта, ефективната дейност на логопедичните кабинети, 
квалификацията на педагогическия персонал, мерките срещу противообществените прояви, 
участието в редица проекти и инициативи.   
 
Акцент в работата на сформирания Общински консултативен съвет по въпросите на младежта 
бе осигуряване на условия за комуникации между младежките организации, органите на 
местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище. 
 
През 2014 г. обхватът на социалните услуги бе разширен, чрез стартиране на дейността на два 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Развитието на 
социалните услуги бе в унисон с дейностите и мерките, заложени в националната стратегия за 
деинституционализация на децата. Бе изпълнен широк спектър от дейности за осигуряване на 
подкрепа и достоен живот на лица и семейства от уязвими групи.  
 
Община Габрово продължи да бъде ангажирана с провеждане на активни мерки за 
гарантиране достъпа до качествено здравеопазване в детските заведения. Утвърди се 
последователна политика в оказването на подкрепа на лица в тежко здравословно състояние, 
нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи и на семейства/двойки с репродуктивни 
проблеми. 
  
Водеща бе ролята на Община Габрово и в развитието на спорта. Спортният календар на града 
бе пълноценно осмислен както с традиционните спортни прояви, така и с нови инициативи. Бе 
поставен акцент на поддръжката и стопанисването на общинската спортна база чрез 
извършването на ремонтни дейности за по-добри условия за спорт. Отчетеният завишен 
интерес към ползването на наличната инфраструктура бе индикатор за високо качество на 
активна спортна култура в местната общественост. За седма поредна година бе организирана 
церемония по награждаване на най-изявените спортисти и треньори, се което бе 
засвидетелствано важното място на габровския спорт. 

Раздел ❺   

Образование. Социални дейности. Здравеопазване. Спорт 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

При развитие на сектор образование, стремежът на Община Габрово бе да възприема 
образователните процеси като двигател, който променя светогледа, разширява възприятията и 
интегрира необятните хоризонти на миналото, настоящето и бъдещето.  
 
Промените в обществено - икономическия живот на страната неминуемо оказваха съществено 
влияние на образованието. С времето се промениха изискванията за знания, умения и 
компетентности на хората и обществото като цяло, което наложи нови изискания към 
образованието в посока то да отговори на предизвикателството да се създаде модерна и 
динамично развиваща се образователна система, която да се превърне в основен фактор за 
икономически растеж. 
 
Съзнавайки, че колкото по-високо и качествено е образованието на преобладаващата част от 
обществото, толкова по-добри са параметрите на пазара на труда, и през 2014 г., във всяка 
образователна степен, бе осигурен равен достъп до образование за всички етнически групи, 
като се прилагаше стандартизирана програма за обучение, даващи необходимите знания за 
развитие и реализация.  
 
Предучилищното образование в община Габрово осигуряваше възможност всяко дете да 
развива максимално своите потребности и да се подготвя за училищно обучение, чрез 
въвеждането му в предметната и материалната среда, ориентирането му в общочовешките 
ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към 
ученето. Наред с това детската градина си постави за цел да съхранява и насърчава детската 
индивидуалност към самоизява. Ранното формиране на мотиви за учене гарантира трайно 
положително отношение към тази дейност и създава условия за формиране на мотиви за учене 
през целия живот. 
 
На свой ред, училищното образование осигуряваше обучение и възпитание на учениците, 
съобразно обществените потребности и индивидуалните им способности, и очаквания за 
успешна реализация, спазвайки принципите за качество и ефикасност, гъвкавост и отвореност,  
достъпност и усвояемост. 
 
Детските и учебни заведения на територията на Община Габрово действаха на принципа на 
делегираните бюджети. При анализ на образователната политика могат да се посочат следните 
силни страни, които община Габрово осигури: 

 

 равен достъп до качествено образование, което успешно съчетава националните 
традиции с европейските норми; 

 повишаване  квалификацията на педагогическия персонал; 

 подобряване на материално - техническата база; 

 внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на образователните 
заведения; 

 инициативи за осмисляне на свободното време на учениците;  

 интеграция и социализация на деца и ученици от ромски произход и деца със специални 
образователни потребности /СОП/ чрез възможностите на съвместното им обучение и 
възпитание в детската градина и училището; 
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 въвеждане на интегрирани форми на обучение, изпълнение на мерки за превенция на 
отпадане от училище. 

 
Слабите страни са свързани с непълно удовлетворяване на интересите на бизнеса, относно 
потребностиот кадри с определени специалности. 
 
Мрежа от детски и учебни заведения 
 
На територията на община Габрово функционират 3 детски ясли, 10 детски градини /3 
обединени детски градини и 7 целодневни детски градини/, 15 училища, от които 11 са 
общински /1 начално, 6 основни училища, 2 средни общообразователни, 1 профилирана 
гимназия и 1 помощно училище/ и  4 държавни /3 професионални гимназии и 1 профилирана 
гимназия/, Технически университет и обслужващо звено – Астрономическа обсерватория с 
планетариум.  
 
В детските ясли са обхванати 257 деца на възраст от 10 месеца до 3 години, разпределени в 14 
групи. В детските градини са обхванати 1868 деца /с 18 повече в сравнение с 2013-2014 г./, 
разпределени в 77 групи и разположени в 17 бази, четири от които са едногрупни в населени 
места извън Габрово. Активно се работеше по обхващането на деца на 5 и 6 години, 
подлежащи на задължително обучение, като броят им е 904. 
 
През учебната 2014-2015 г. на територията на общината се обучават 5 449 ученици, 
разпределени в 249 паралелки. В общинските училища се обучават 3 843 ученици -  с 11 повече 
от предходната учебна година. 
 
Разпределението на учениците по видове и степени в общинските училища е както следва: 

 

 начален етап – 1 795 ученици, с 14 ученици повече, разпределени в 84 паралелки, като 
първокласниците са 456, със 17 ученици по-малко от предходната година, 
разпределени в 23 паралелки; 

 прогимназиален етап – 1 420 ученици, разпределени в 61 паралелки, с 23 ученици по-
малко; 

 в паралелките с непрофилирана подготовка учениците са 151, с 13 ученици повече от 
предходната година;  

 в профилирано обучение в ПМГ Акад. Иван Гюзелев се обучават 463 ученици, с 8 
ученици повече, разпределени в 20 паралелки; 

 в Помощно училище Николай Палаузов се обучават 29 ученици, разпределени в шест 
паралелки, с 10 повече от предходната година. 

 
Всички ученици от населените места на общината, в които няма училища, са обхванати и се 
обучават в четирите средищни училища: ОУ Христо Ботев, ОУ Цанко Дюстабанов, СОУ Райчо 
Каролев и СОУ Отец Паисий, както и в приемащи училища. 
 
С решение на Общински съвет – Габрово и с подкрепата на Регионален инспекторат по 
образованието, през учебната 2014-2015 г. бяха утвърдени 15 маломерни паралелки, които са 
с пълняемост под нормативния минимум, като в две от тях учениците са под 10. 
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Обучението и възпитанието на децата и учениците е поверено на висококвалифицирани 
специалисти. От бюджета на всяко учебно и детско заведение се заделят по 0.8% за 
квалификация на персонала. 
 
Училищната мрежа бе оптимизирана и са създадени условия за обхват на всички деца и 
ученици в задължителна училищна възраст. Към момента няма отпаднали ученици в 
задължителна форма на обучение. Двама ученика са прекъснали обучението си през 2014 г., 
като отново се връщат в системата през учебната 2014-2015 г.  
 
Преодоляването на тенденциите в образователната система, свързани с необхванати и 
отпаднали от обучение подлежащи ученици, бе приоритет в работата. На родителите, които не 
осигуряват редовното присъствие на децата си в училище, съгласно Закона за народната 
просвета, бяха съставени актове и наказателни постановления. През 2014 година бяха издадени 
8 наказателни постановления. 
 
През тази година се навършиха 50 години от създаването на Технически университет – Габрово. 
Към момента в него се обучават 5 622 студенти редовно и задочно обучение в 3 факултета и 17 
специалности. 

 
В общинските училища в самостоятелна форма се обучават 51 ученици, на 15 ученици бе 
осигурено индивидуално обучение в домашни условия, а един ученик е на комбинирана форма 
на обучение. В учебните и детски заведения интегрирано се обучават 88 ученици и 24 деца със 
СОП, като обучението на 6 деца от ОДЗ Първи юни и 26 ученици от ОУ Св. Св. Кирил и Методий 
и СОУ Отец Паисийсе осъществява по проект Включващо обучение. Чрез тези форми на 
обучение се удовлетворяват потребностите и желанията на децата и техните родители. 
 
Логопедични кабинети 
 
Диагностиката, терапията и корекцията на комуникативните нарушения на децата и учениците 
се осъществяваха в пет логопедични кабинета, разпределени на териториален принцип: ОУ 
Христо Ботев, НУ В. Левски, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ЦДГ Явор и ЦДГ Мики Маус. Обхванати 
са над 300 ученици и деца от подготвителните групи на детските заведения, които са със 70 
повече от предходната година. Броят на децата с констатирани логопедични нарушения 
постоянно се увеличава, а ранната диагностика и работата с логопедите дават положителни 
резултати.  
 
Хранене  

 
Подобрени са условията за осъществяване на храненето на учениците в училищни условия. Във 
всички училища функционират бюфети за закуски, както и съвременни автомати за закуски. 
Работят 6 училищни столове, в които се приготвя топла храна на място, в три от училищата са 
обособени разливочни и се предоставя обедна храна под формата на кетъринг. Училищните 
столове и бюфети се поддържат от фирми – наематели, като обектите за хранене са 
регистрирани в Областната агенция по безопасност на храните и подлежат на периодичен 
контрол, относно безопасно и здравословно хранене на децата и учениците. 
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Децата на 5 и 6 години от подготвителните групи в детските градини и всички ученици от І до ІV 
клас получават ежедневно подкрепяща закуска. За учебната година 2014-2015 г. са обхванати 
904 деца и 1 789 ученици и е предвидено финансиране на стойност 193 896 лв.  
 
През 2014 г. 9 детски градини и 5 училища се включиха в схемата „Училищен плод”. Това даде 
възможност на повече от 2 100 деца и ученици да получават безплатно различни видове свежи 
плодове и зеленчуци два пъти седмично. 
 
Увеличен бе броят на учениците, ползващи обедно столово хранене в условията на училището. 
В общинските училища се прилага ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване целодневна 
организация на учебния ден за учениците от І - V клас и са обхванати 1 045 ученици.  
 
Продължи изпълнението на проект Подобряване качеството на образование на учениците от 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес в 4 
общински средищни училища, в който са включени 765 ученици от І до VІІІ клас. Чрез тези 
мерки се предоставя обедно хранене на 1 810 ученика с поевтиняване на индивидуалния 
обеден порцион от началото на учебната 2014-2015 г.   
 
Обедно хранене в училищни условия се предлага и на ученици в горна степен, като например в 
училищния стол в ПМГ Акад. Ив. Гюзелев, ежедневно  обядват около 260 ученици. 

 
Подпомагаха се ученици от семейства с ниски доходи, като на 185 ученика се предоставяха 
безплатни закуски, в изпълнение на договорите за наем на обектите за хранене на територията 
на училищата, както и обяд по програма „Топъл обяд за деца в риск” на 20 ученици в ОУ Цанко 
Дюстабанов. 
 
Транспорт  
 
На 161 ученици и 15 деца от подготвителните групи от населени места, в които няма училища 
или детска градина, бе предоставен безплатен транспорт, който се осъществява чрез 
училищните микробуси, по договор за специализиран транспорт, както и с ученически карти по 
междуселищната транспортна схема. 
 
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 

 
Като основна дейност на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) бе разглеждането на проявите на малолетните и 
непълнолетните. Целта на възпитателните дела бе 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. 
 
През 2014 г. в МКБППМН бяха образувани 44 възпитателни дела, които са с 47 % по-малко в 
сравнение с предходната година, с 63 извършители – намалението е с 24 % от 2013 г. Тридесет 
и шест от малолетните и непълнолетните /57%/, с наложени възпитателни мерки, са от 
малцинствен произход. Спрямо 10 деца са образувани повече от едно възпитателни дела, като 
9 от тях са от ромски етнос. От 44 извършители на противообществени прояви и престъпления, 
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с които през годината работиха обществените възпитатели, 15 деца са от малцинствен 
произход, като само 2 от тях са извършвали последващо деяние. Намалението в сравнение с 
предходната година се дължи не само на работата на членовете на МКБППМН, обществените 
възпитатели и Центъра за обществена подкрепа при Община Габрово, но и на факта, че на 5 от 
малолетните и непълнолетните, спрямо които през предходната година бяха образувани по три 
и повече дела, са наложени най-тежките възпитателни мерки – настаняване в социално-
педагогически интернат и настаняване във възпитателно училище - интернат. 

 
Високият процент на безработица сред малцинствата и неграмотността, високата зависимост от 
социално подпомагане и бедността, както и лошите жилищни условия, са фактори, които 
неминуемо се влияят от ниската степен на образование или липсата на такова сред 
малцинствените общности. Друг сериозен проблем е постоянната смяна на местоживеенето на 
семействата, без да бъдат уведомени учебните заведения, без да бъде променена адресната 
регистрация, което налага отлагането и дори прекратяването на възпитателни дела, като по 
този начин децата остават с чувство за безнаказаност за извършеното деяние.  
 
Все по-голям става делът на родителите, които не са в състояние да полагат необходимите 
грижи и да използват адекватни методи при възпитанието на собствените си деца. Това 
неминуемо доведе до прояви от страна на малолетните и непълнолетните. МКБППМН срещна 
сериозни проблеми в работата именно с тези родителите, по-конкретно с тяхната 
незаинтересованост и безотговорност по отношение развитието на децата им. Членовете на 
комисията и обществените възпитатели проведоха множество консултации на родители и деца 
с проблеми. За съжаление, тези, които имат най-голяма нужда от помощ и подкрепа, отказваха 
срещите със специалисти и не считаха, че това е необходимо. Въпреки постоянните усилия, 
които полагаха членовете на МКБППМН, обществените възпитатели и учебните заведения, не 
бяха постигнати съществени резултати, когато не е налице подкрепа и желание за промяна от 
страна на семейството.  

 
Във всички учебни 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, за тези 
със слаб успех и неизвинени отсъствия, като с тях и с родителите им се работи индивидуално. 
Провеждат се тренингови форми на обучение за решаване на конфликти, здравно образование, 
общуване, кариерно развитие и други, според нуждите в определения клас или група ученици. 
Част от децата с проблеми в поведението се насочват от учебните заведения към МКБППМН 
или към Центъра за обществена подкрепа. 
  
МКБППМН работеше в пряко взаимодействие с всички институции, имащи отношение към 
децата. 
 
Материална база 
 
През отчетния период бяха извършени значителни подобрения в сградния фонд и материално-
техническата база на учебните и детските заведения.  
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За 2014 г. с Решение на Общински съвет – Габрово, училищата на територията на общината бяха 
освободени от такса битови отпадъци, като средствата са използвани целево за подобряване 
на материално техническата база. Сумата възлиза на 141 066 лв. Над 136 000 лв. /по 25 лв. на 
ученик в дневна форма на обучение/ като целева добавка бяха използвани за подобряване на 
материално техническата база в училище. 

 
Община Габрово използваше възможностите на проектното финансиране за осигуряване на 
допълнителни средства за модернизиране на базата на учебните и детските заведения, за 
подпомагане образователния процес на децата и учениците. 
 
По проект „Прилагане на пакет енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на 
сграда на ЦДГ „Перуника“- база 2, Габрово, по програма Национална схема за зелени 
инвестиции на Национален доверителен екофонд бе реновирана сградата на детското 
заведение, в която има три групи със 77 деца. Стойността на проекта е 369 619,12 лв., от които 
314 176,25 лв. – принос на фонда /85%/и 55 442,87 лв. – принос на Община Габрово /15%/. 
 
По проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и 
интегриране, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и 
развитие на стойност 125 090.09 лв. бе реновирано дворното пространство и бяха обособени 
седем площадки, оборудвани с нови и съвременни уреди. 
 
Грижата за пълната безопасност на децата в детски градини за сигурна евакуация при 
възникване на пожар или друга извънредна ситуация изисква адекватно излъчени насочващи 
съобщения и задължителна система за гласово оповестяване. В тази връзка в детските градини 
са изградени системи за пожароизвестяване и системи за гласово оповестяване.  
 
Национални програми и проекти 

 
Чрез Община Габрово през 2014 г., учебните и детски заведения получиха допълнително 
финансиране по значителен брой национални програми на Министерство на образованието и 
науката и постановления на Министерски съвет.  

 

 Национална програма Оптимизация на училищната мрежа - модул Оптимизиране на 
вътрешната структура на училищата  – 51 717 лв.;  

 Национална програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище – 
1 356 лв. за заплащане на интернет в учебните заведения и 16 888,00 лв. за терминални 
решения; 

 Национална програма Училището – територия на учениците – ОУ Иван Вазов - модул 
Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап – 7 174 лв.; 

 Национална програма С грижа за всеки ученик – 26 710 лв. - модул Осигуряване на 
обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади - 15 600 лв.; 
модул Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на 
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 
общообразователна подготовка – 6 710 лв.; модул Осигуряване на допълнително 
обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за 
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка – 4 400 
лв.; 

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.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2013_prilojenie4-uchilishteto-teritoria_na_uchenitsite.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/2013_pril6_Protokol_M3-nachalen-etap-final.xls
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2013_pril6_Protokol_M3-nachalen-etap-final.xls
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2013_pril6_Protokol_M3-nachalen-etap-final.xls
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 Национална програма На училище без отсъствия - мярка Без свободен час – 2 079 лв.; 

 Програма на Фондация Изиарт История на изкуството - занятия с ученици от трети клас, 
като в обучението им са включени теоретична и практическа част. Запознават се с 
историята на изкуството, техниките на рисуване и с забележителни произведения от 
световната история. В края на учебната година се проведе заключителния урок, в който 
се включиха ученици  от три училища; 

 На учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи бяха предоставени 
безплатни учебници и учебни помагала на стойност 319 443 лева.; 

 Проект: Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община 
Габрово по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, на обща стойност 
88 360,12 лв., с продължителност 16 месеца приключи на 12.07.2014 г. В проекта бяха 
включени 4 детски градини и 4 училища. Основната цел на проекта бе интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставено включване в 
образователния процес, чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение. Чрез 
сформираните групи и клубове във всяко детско и учебно заведение в продължение на 
една учебна година се провеждаха разнопосочни обучителни дейности с желаещите 
деца и ученици. На 20 учители бе осигурена специализирана подготовка за работа с 
деца от малцинствените групи. Участниците в проекта работиха за промяна на 
нагласите у родители, деца и ученици, както и за моделиране на обществените нагласи 
към позитивно отношение за приемане и приобщаване на децата от различни етноси. 
През месец май в зала „Възраждане” се проведе „Общински фестивал на 
толерантността”, където децата изявиха своите творчески заложби, независимо от 
произхода им. Задачата на педагозите бе да открият в какво е добро всяко едно дете и 
да го мотивират за да успее да постигне желанията си. Бе важно децата да разберат, че 
ако полагат усилия, ще постигнат целта си. Интеркултурното образование и възпитание, 
формиращи толерантност и запазващи културната идентичност на децата от различните 
етноси е постоянен процес, тъй като смисълът на образованието и на усилията е всеки 
да има достойна и качествена изява в живота. Всички участници в проекта осъзнаха, че 
да си толерантен означава да разбереш, че светът не е създаден само за теб. Да не 
рушим преди да можем да създадем, да дадем преди да вземем, да знаем, че всеки 
има право на мнение, и че децата на земята са различни, но единни; 

 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2013_prilojenie9_Na_uchilishte_bez_otsystvia.pdf
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 Проект Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния процес, по Оперативната програма 
Развитие на човешките ресурси, като в средищните училища бяха създадени подходящи 
условия за целодневната организация на  учениците от I до VIII клас; 

 Проект Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ 

- чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа бе повишена мотивацията на 
учениците за участие в образователно-възпитателния процес, бяха развити 
допълнителни знания, умения, компетентности и бе осмисли свободното им време, с 
насока към предпочитаната личностна изява;  

 ЦГД Явор участва в Национална кампания За чиста околна среда – 2014 г. на МОСВ И 
ПУДООС на тема ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ и спечели с проект Зелено 
сърце на стойност - 5 000 лева. Чрез реализирането на проекта вътрешният двор на 
детското заведение бе преобразен в прекрасна зелена природна среда за спорт, 
обучение и игра; 

 ЦДГ Явор бе партньор в международния проект Аct together – Вe creativе! – Да творим 
заедно!, с участието на образователни институции за деца от Румъния, Латвия, Турция и 
Унгария. Заведението бе избрано чрез електронната платформа за сътрудничество 
между учебни общности в Европа eTwinning. Инициативата се финансира чрез 
европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ по ключова 
дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – дейност 
Стратегически партньорства. Проектът е на стойност 12 900 евро и ще се реализира през 
следващите две години. Да творим заедно! е развитие на творчески занимания в 
различни направления на изкуството. Идеята е да се създаде практически модел, който 
да намери приложение в образователните системи на страните-партньори по проекта. 
Сред задачите е повишаване на компетенциите на учителите в областта на 
информационните технологии, както и подобряване на чуждоезиковите и 
комуникационнитна уменията. За възпитаниците на детските заведения е предвидено 
запознаване с традициите на чуждите народи чрез изучаване на национални песни и 
танци, изработване на костюми, обмен на картички и различни материали. Ще бъдат 
разработени сайт и лого на проекта, дигитален видео диск, както и практическо 
помагало в помощ на учителите. 

http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
http://www.hrdc.bg/
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Инициативи 

 

 През месеците юни и юли на 2014 г. за първи път 
бе организирана Лятна академия за ученици от 
първи до четвърти клас. В 8 училища бяха 
сформирани групи, като през първия месец бяха 
обхванати 164 деца, а през втория – 85. За децата 
бяха закупени различни спортни пособия, 
книжки, блокчета, моливи, бои, игри и други 
материали за занимания по интереси. Ежедневно 
на всяко дете бяха предоставяни закуска, 
минерална вода и плод. Обедното хранене бе 
осъществявано чрез кетъринг или чрез столовете 
в учебните заведения. При заявка от учебно заведение, бе осигурен безплатен транспорт за 
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учениците  до АЕК Етъра, местността Градище и местността Узана. Проведено бе проучване 
сред родителите, като 91 % от тях определиха организираната Лятна академия като 
полезна. 90 % от тях биха записали детето си и през следващото лято в подобно 
мероприятие. Инициативата на Община Габрово е постигнала своите цел - осмисляне 
свободното време на децата и предпазването им от рискови фактори; 

 

 На тържествен концерт в навечерието на 24 май 2014 г. бяха обявени вписаните в 
Почетната книга Дарования и постижения 124 ученици и две формации, заедно с техните 
ръководители, допринесли за престижното представяне на национални и международни 
състезания, конкурси и олимпиади, в областта на науката, изкуствата и спорта; 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 През април 2014 г. се проведе общинско ученическо състезание Защита при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации, като отборът на ПМГ Акад. Иван Гюзелев бе класиран 
на първо място на общинския и областен кръг, и достойно представи областта на 
състезанието в град Монтана; 

 

 Отборът на ОУ Христо Ботев представи за първи път Габровска област в ХІV-та 
Национална викторина по безопасност на движението Да запазим децата на пътя, която 
се проведе в Смядово. Организатори на събитието бяха Министерството на 
образованието и науката, направление Пътна полиция - ДНСП, КАТ, Национален дворец 
на децата, Съюз на българските автомобилисти и Община Шумен;  
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 В навечерието на 24 май 2014 г., тържествено бяха наградени участниците в 
Международен конкурс “С очите си видях бедата”,  в които се взеха участие със своите 
рисунки деца и ученици от детски и учебни заведения и обслужващи звена в системата 
на Министерство на образованието и науката, както и от специализирани паралелки, 
училища и школи по изобразително изкуство, ученици от специални училища и домове 
за деца в неравностойно положение на територията на област Габрово; 

 

 В образователната инициатива „Цветна олимпиада“, възпитаниците на ПМГ Акад. Иван 
Гюзелев се класираха на първо място, на второ се отличиха участниците от Национална 
Априловска гимназия, а трето място заеха - ПТГ Д-р Никола Василиади. На официална 
церемония в зала Възраждане кметът на община Габрово Таня Христова поздрави 
отличилите се ученици и награди победителите по български език и литература. 
Специален гост на церемонията бе проф. д-р Холст Телчик, който е една от ключовите 
личности за падането на Берлинската стена и обединението на Федерална Република 
Германия, съветник на федералния канцлер Хелмут Кол. Той връчи грамоти на 
победителите по немски език;  

 

 През лятната ваканция всяко учебно заведение изготви 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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Младежки дейности 
 
Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ) подпомагаше Кмета на 
община Габрово при провеждане на общинската политика за младежта и активно участваше в 
процеса на вземане на решения, организиране на различни младежки инициативи тяхното 
реализиране, привличане на младежите в обществения живот и стимулиране на участието им в 
събития, свързани с  техните интереси.  
 
С избраните представители бяха проведени информационно - консултативни срещи за 
изготвяне на Общински план за младежта за 2014 г., в който бяха включени предложени от тях 
инициативи, ориентирани към изграждане и реализиране на последователна и устойчива 
младежка политика в община Габрово. 
  
През 2014 г. бяха проведени 7 заседания на ОКСВМ. С представителите на младежките 
организации бяха обсъдени и съгласувани промени в Правилник за финансиране на проекти по 
Програма младежки дейности от бюджета на Община Габрово. 
 
За първата конкурсна сесия по Програма младежки дейности за 2014 г., по предложение на 
членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, бяха обявени 
приоритетите: Неформално образование, Доброволчество в действие и Насърчаване на 
здравословния начин на живот. По Програма младежки дейности в конкурсната процедура 
бяха подадени десет проектопредложения. От тях три отпаднаха, седем бяха класирани. 
Община Габрово финансира пет проекта: 
 

 Национална Априловска гимназия - Творческо пространство - Ритуал и традиция по 
приоритет: Неформално образование; Дейностите са свързани със 180-годишнина на 
Априловото училище и 225 години от рождението на Васил Априлов. Творческо мислене 
и креативност, реализиране на умения за работа в екип и на способности за разгръщане 
на рекламна кампания, обслужваща целите на НАГ и Община Габрово;  

 НЧ Зора-1929 - Доброволчеството - среща на поколенията, по приоритет: 
Доброволчество в действие; Младежка доброволческа инициатива, която цели да 
популяризира доброволчеството сред по-широки възрастови граници. Обмяна на опит 
между поколенията в различни умения; 

 Фондация Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Игра Червен 
кръст, по приоритет: Неформално образование; Проекта представлява интерактивен 
метод за обучение, при която младите хора придобиват умения как да управляват 
преговори и конфликти, да се развие у тях чувство за работа в екип, чувствителност и 
разбиране към хуманитарните действия, отговорност към поставени задачи, 
разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото 
достойнство; 

 Сдружение с нестопанска цел Център за социални идеи - Бъди активен, по приоритети: 
Неформално образование и Доброволческо в действие; Стимулиране диалога и 
сътрудничеството между младите хора и развитие на конкурентоспособността им на 
пазара на труда, повишаване на знания, умения и личностни компетенции, необходими 
при избор на професия, реална представа за избраната професия, след срещи с 
работодатели и практикуващи съответната професия; 
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 НЧ Христо Смирненски 1949 - В търсене на истината, по приоритет: Неформално 
образование. Формиране на социално ангажирани личности с активна гражданска 
позиция по проблеми с местно, национално и европейско измерение. Провеждане на 
обучение за водене на дебат; провеждане на публичен дебат; развиване на 
комуникативни умения, себепредставяне и себеизразяване, представяне и защитаване 
на тези, аргументация, толерантност при дебатиране и анализиране на резултатите. 

 
По време на реализиране на дейностите, заложени в проектните предложения, бе приложена  
система за мониторинг и контрол и бяха проследени в детайли постигането на заложените 
цели, както и ефективността на разходваните финансови средства по отношение на 
неформалното образование, здравословен начин на живот и доброволчеството в действие. 
 
Младите хора и тяхната успешна професионална, социална и личностна реализация са важен 
приоритет за Община Габрово и предмет на целенасочена политика, прилагана, за да отговори 
на потребностите и интересите на тази целева група. Инициативите на Общинския 
консултативен съвет по въпросите за младежта са ориентирани към изграждане и реализиране 
на единна, последователна и устойчива младежка политика на областно и общинско ниво. 
Сътрудничеството между общинската администрация, териториалните структури и младежките 
организации гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и 
отчитането на общинските политики за развитие на младежта. 
 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

През 2014 г. Община Гарово продължи да провежда активна социална политика, насочена към 
предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. 
Спектърът на предоставяните услуги в общността бе изключително широк, като целта бе да се 
обхванат лица/деца, представители на различни целеви групи.  
 
През 2014 г. дейността основно бе насочена към запазване на съществуващите социални 
услуги на територията на общината и към разширяване обхвата на предоставяните в тях 
дейности /като пример би могло да се посочи разширяване дейността на Заведения за 
социални услуги – стартиране на предоставянето на социалната услуга в общността „социален 
асистент“/.  Активно се работи и в посока подобряване на координацията между институциите, 
разширяване на междусекторното сътрудничество, привличане на публично-частни 
патрньорства, активно участие и включване на неправителствения сектор за гарантиране и 
повишаване ефективността на социалната политика.  
 
През цялата година продължи работата на специалистите с потребителите на всички социални 
услуги и специализирани институции на територията на общината: 

 

 Дневен център за възрастни хора с увреждания; 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания; 

 Център за настаняване от семеен тип; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с различни по вид и степен 
увреждания; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър; 

 Звено Майка и бебе; 
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 Дневен център за стари хора; 

 Заведения за социални услуги: Домашен социален патронаж, Клуб на инвалида, Клуб на 
пенсионера и социален асистент; 

 Център за обществена подкрепа, при Община Габрово; 

 Център за обществена подкрепа, предоставян от ИМКА – Габрово; 

 Дом за възрастни хора с физически увреждания; 

 Дом за деца лишени от родителска грижа Христо Райков. 
 

В изпълнение на националната политика за деинституционализация бяха разкрити две нови 
социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 
увреждания, разположени в кв. Трендафила и кв. Борово. Потребители на новата услуга са 
деца/младежи с увреждания, настанени в Домове за деца с увреждания. Също така Община 
Габрово е и една от пилотните осем общини, в които предстой да бъде преструктурирана и 
реформирана специализираната институция Дом за медико – социални грижи за деца.  
 
Продължи работата и по предстоящото разкриване на новите социални услуги по проект 
ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране 
и проект  ПОСОКА: семейство. В Комплекса ще се предоставят социални, психологически, 
здравни и образователни услуги в подкрепа на родители и бъдещи родители, изпитващи 
затруднения в отглеждането на децата си; 
 
Като анализ на реализираното в областта на социалната политика на община Габрово може да 
се изведат следните положителни акценти: 

 

 Надграждане и разширяване дейността на съществуващите социални услуги; 

 Разширяване спектъра на предоставяните социални услуги в общността за деца в риск 
– разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания; 

 Планирано е реализиране на дейности, насочени към интеграция на етнически 
малцинства, в изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите 
/проект Интеграция и включване на рискови групи в Габровска област/; 

 Изграждане на нова, модерна, отговаряща на изискванията материална база за 
разкриване на нови социални услуги /Комплекс за предоставяне на интегрирани 
услуги за деца и семейства - Габрово, ул. Ивайло № 13; реформиране на Дом за 
медико - социални грижа за деца - Габрово, посредством разкриването на 4 
иновативни услуги за деца до 3 години и техните семейства /Център за настаняване от 
семеен тип за деца с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за 
ранна интервенция на уврежданията и Център за детско и майчино здраве/; 

 Привличане на външно финансиране за пребазиране на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания и подобряване качеството на услугата; 

 Устойчивост при предоставянето на услугата Обществена трапезария за нуждаещи се 
на територията на Община Габрово; 

 Подобряване координацията на всички социални услуги и социални заведения на 
територията на общината с оглед гарантиране на ефективност на социалната 
политика. 

 
Като недостатъци и слабости от реализираната социална политика могат да се 

определят: 
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 Недостатъчен капацитет на социалните услуги за възрастни, самотноживеещи хора и 
хора с увреждания, които не са в състояние да се грижат сами за себе си – услугите 
„личен асистент“ и „социален асистент“ се предоставят посредством реализацията на 
проект с външно финансиране. Заложените капацитети не покриват в пълна степен 
реалния брой на нуждаещите се от грижа и подкрепа възрастни хора със затруднения 
в самообслужването си; 

 Деинституционализацията на Домовете за деца, лишени от родителска грижа, в 
национален мащаб е в процес на обсъждане и планиране. Поради това, през 2014 г. 
не са предприети действия за реформиране и преструктуриране на Дом за деца 
лишени от родителска грижа Христо Райков Габрово; 

 Недостатъчни средства по единните разходни стандарти, водещи до понижаване 
качеството на предоставяните дейности в някои от социалните услуги, както и 
невъзможност за осигуряване на квалифицирани кадри за обезпечаване на услугата.  

  
Реализирани дейности в областта на социалните услуги: 
 

    През 2014 г. продължи предоставянето на социалната услуга Обществена трапезария. 
Ежедневно на 38 нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Габрово, бе 
предоставяна топла храна /супа, основно ядене и хляб/. Трапезарията е целогодишна 
и се финансира от частен дарител; 

 

    В периода 01.01-30.04.2014 г. и 01.10-31.12.2014 г. бе предоставяна и услугата 
Обществена трапезария за нуждаещи се на територията на Община Габрово. Услугата 
се финансира от Фонд Социална закрила към Министерство на труда и социалната 
политика, въз основа на сключен договор с Община Габрово. Обществената 
трапезария е с капацитет 50 места, като в рамките на горепосочения период всеки 
работен ден на включените лица се предоставяше топла храна /супа, основно ястие и 
хляб/. Потребители на услугата обществена трапезария са: лица и семейства на 
месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да 
се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 
скитащи и бездомни лица; 
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   Обучения на специалистите, ангажирани в социалната сфера: периодично през 2014 г. 
специалистите, ангажирани в социалните услуги, участваха в различни обучения, 
курсове и семинари, с цел повишаване на квалификацията и професионалните им 
компетенции. Периодично се провеждаха индивидуални и групови супервизии на 
специалистите; 

 

 Предоставяне управлението на социални услуги на външни изпълнители - анекси 
към договорите за предоставяне на социални услуги: на 24.02.2014 г. към Договор 
№103-ЗСД-11/28.02.2011 г. за възлагане на социална услуга Център за настаняване от 
семеен тип между Община Габрово и Фондация за социална промяна и включване се 
сключи Анекс, с който горепосоченият договор се удължава до 01.03.2015 г.; 

 

 Проведен конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността 
Дневен център за деца и младежи с увреждания през периода месец април 2014 г.  – 
месец юни 2014 г., съгласно разпоредбите на Закона и правилника за социално 
подпомагане. В рамките на определения срок за кандидатстване в Община Габрово 
постъпи единствено кандидатурата на Фондация Грижа за деца с увреждания. След 
преглед на изискуемата документация и представената програма за управление на 
услугата, сформираната от Кмета на Община Габрово, Комисия предложи да се 
пристъпи към сключване на договор за управление на услугата. На 27.06.2014 г. бе 
сключен договор за възлагане управлението на социалната услуга Дневен център за 
деца и младежи с увреждания между Община Габрово и Фондация Грижа за деца с 
увреждания, със срок на договора 3 години; 

 

 Проведен конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността 
Дневен център за възрастни с увреждания през периода месец април 2014 г.  – месец 
юни 2014 г., съгласно разпоредбите на Закона и правилника за социално 
подпомагане. В рамките на определения срок за кандидатстване в Община Габрово 
постъпи единствено кандидатурата на Сдружение Бъдеще и закрила за лица с 
интелектуални затруднения. След преглед на изискуемата документация и 
представената програма за управление на услугата, сформираната от Кмета на 
Община Габрово Комисия предложи да се пристъпи към сключване на договор за 
управление на услугата. На 30.06.2014 г. бе сключен договор за възлагане 
управлението на социалната услуга Дневен център за възрастни с увреждания между 
Община Габрово и Сдружение Бъдеще и закрила за лица с интелектуални 
затруднения, със срок на договора 3 години; 

 

 Проведен конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността 
Дневен център за стари хора през периода месец октомври 2014 г.  – месец 
декември 2014 г., съгласно разпоредбите на Закона и правилника за социално 
подпомагане. В рамките на определения срок за кандидатстване в Община Габрово 
постъпи единствено кандидатурата на Слънчев дом ЕООД Габрово. След преглед на 
изискуемата документация и представената програма за управление на услугата, 
сформираната от Кмета на Община Габрово Комисия предложи да се пристъпи към 
сключване на договор за управление на услугата. На 30.12.2014 г. бе сключен 
договор за възлагане управлението на социалната услуга Дневен център за стари 
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хора между Община Габрово и Слънчев дом ЕООД Габрово, със срок на договора 3 
години; 

 

 Проведен конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността 
Център за социална рехабилитация и интеграция през периода месец октомври 
2014 г.  – месец декември 2014 г., съгласно разпоредбите на Закона и правилника 
за социално подпомагане. В рамките на определения срок за кандидатстване в 
Община Габрово постъпи единствено кандидатурата на Съюз на слепите в 
България. След преглед на изискуемата документация и представената програма за 
управление на услугата, сформираната от Кмета на Община Габрово Комисия 
предложи да се пристъпи към сключване на договор за управление на услугата. На 
30.12.2014 г. бе сключен договор за възлагане управлението на социалната услуга 
Център за социална рехабилитация и интеграция между Община Габрово и Съюз на 
слепите в България, със срок на договора 3 години; 

 

  Извършени ремонтни дейности - през изминалата година помещенията, в които се 
предоставят социалните услуги бяха поддържани и ремонтирани, в зависимост от 
конкретните потребности. Извършвани бяха текущи козметични ремонти и 
подобрения. При необходимост бе закупувано ново оборудване и обзавеждане, в 
зависимост от конкретните потребности на всяка социална услуга; 

 

 През месец март 2014 г., с Решение на Общински съвет – Габрово, бе приет План за 
развитие на социалните услуги на Община Габрово за 2015 г., съгласно 
изискванията на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане закона за социално 
подпомагане; 

 

 През месец март 2014 г., с Решение на Общински съвет – Габрово, бе приета 
Общинска програма за закрила на детето за 2014 г., съгласно изискванията на чл. 3 
от Правилника за прилагане закона за закрила на детето; 

 

 През месец декември 2014 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 в семействата на близки и роднини. На 
база изготвените оценки комисията е констатирала, че към момента няма лица, 
подходящи за извеждане от специализираната институция; 

 

 Продължена е работата в търсете на варианти за пребазиране на Дневен център за 
деца и младежи с увреждания в помещение общинска собственост – сградата на 
бивш Междуучилищен център по трудово политехническо обучение /МУЦТПО/.  В 
началото на 2014 г. бе изготвено проектно предложение по проект Красива 
България за осигуряване на финансови средства за пребазиране и извършване на 
необходимите строително-ремонтни дейности. Проектното предложение не бе 
одобрено и не получи финансиране. С Постановление на Министерски съвет № 
449/23.12.2014 г. Община Габрово получи сумата от 610 000,00 лв. за преустройство 
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на сградата на бившия междуучилищния център, съобразно нуждите на Дневен 
център за деца и младежи с увреждания; 

 

 През 2014 г. продължи издаването 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. Картите се издават на лица и деца, 
жители на Община Габрово, с определена от ТЕЛК степен на увреждане. От 
стартиране на услугата през 2013 г. до края на 2014 г. са издадени общо 938 карти за 
паркиране; 

 

 Община Габрово подготви и внесе през месец февруари 2014 г. предварителна 
концепция за интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими 
групи, в партньорство с всички общини в Габровска област. След одобрение на 
концепцията през месец октомври, Община Габрово разработи проектно 
предложение Интеграция и включване на рискови групи в Габровска област, с което 
кандидатства за финансова подкрепа по Програма Насърчаване на социалното 
включване на ромите и други уязвими групи на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. Обща стойност на проекта е 2 578 080 лв., от които 1 446 325,85 лв. 
са предвидени за интеграция и включване на рискови групи в община Габрово. 
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца. Проектното предложение е 
разработено на областно ниво, в партньорство между Община Дряново, Община 
Трявна и Община Севлиево. Партньор е и МБАЛ Д-р Тота Венкова, Габрово. Проектът 
е насочен към включване и приобщаване на ромите и други уязвими групи в 
общностния живот, което ефективно ще развие човешкия ресурс и ще допринесе за 
положително обществено развитие; включване и задържане на деца от рисковите 
групи в образователната система и осигуряване на благоприятни условия за 
продължаващо образование; формиране на осъзнатост за нуждата от здравни грижи 
и изграждане на здравна култура, посредством подобрен достъп до здравни услуги; 
преодоляване на съществуващите предразсъдъци и стереотипи, посредством 
интеркултурно обучение и обмен на умения/знания. Целевата група по проекта са 
роми и други уязвими групи, включващи: деца в предучилищна възраст и начален 
етап; подлежащи на задължително образование до 16 години; майки под 18 години 
и такива в затруднение да полагат грижи за детето; учащи на гимназиален етап, 
желаещи да продължат образованието си; деца и родители на деца със специални 
образователни потребности и специални образователни трудности /СОП и СОТ/; 
възрастни, незаети на пазара на труда; родители на деца, подлежащи на 
задължително образование; педагогически персонал, работещ с деца и ученици от 
уязвимите групи; 

 

 През декември 2014 г., с цел оказване на подкрепа на бездомните и безпризорни 
лица, жители на общината, бе проведена кампания за набиране на вещи и стоки от 
първа необходимост – осигурени бяха тоалетни принадлежности, дрехи и др. 
Предоставено бе помещение общинска собственост, в което бездомните лица да 
прекарат зимните месеци. За периода на пребиваване в общинското помещение бе 
осигурена ежедневно топла храна. В предоставеното помещение бяха настанени 15 
бездомни лица.  
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Реализирани дейности при изпълнението на програми и проекти 
 
През цялата 2014 г. продължи предоставянето на социалната услуга Личен асистент, 
реализирана по проект Подкрепа за достоен живот, финансиран по Оперативна програма 
Развитие на човешките ресурси. Бенефициент по проекта е Агенция за социално подпомагане, 
като Община Габрово е партньор. Основен акцент в изпълнените на проекта е прилагане на нов 
подход за предоставяне на услуги в семейна среда, чрез въвеждане на принципа 
„индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и разчупване на създадените 
стереотипи за услугата „Личен асистент”.  
 
Потребители на услугата личен асистент са лица и деца от следните целеви групи:  
 

 Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които ще бъдат 
подбирани в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване 
на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет 
за Личен асистент. 

 Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, 
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и 
условията за ранно пенсиониране). 

 
За 2014 г. общо 72 лични асистента обслужваха 73 потребители на социалната услуга, на база 
изготвен списък през месец ноември 2013 г. На 31.12.2014 г. приключи реализирането на 
дейностите по проекта, като се очаква от месец януари до месец април 2015 г. да бъдат 
отпуснати средства от републиканския бюджет за удължаване срока на дейностите. Към 
настоящия момент на всички лични асистенти са прекратени трудовите правоотношения.  
 
Социалната услуга Личен асистент е изключително необходима и все повече хора заявяват 
желание да се възползват от нея. Като недостатък на проект Подкрепа за достоен живот може 
да се посочи недостатъчния брой часове, отпуснати за Община Габрово и невъзможността да 
бъдат подавани заявления от кандидати за потребители или лични асистенти по време на 
реализиране на дейностите. От стартиране предоставянето на социалната услуга Личен 
асистент през 2010 г. до момента, са обхванати 159 потребители на услугата, обслужвани от 100 
лични асистента. Въз основа на споразумение между Община Габрово и Агенцията за социално 
подпомагане, услугата ще бъде предоставяна на лицата, включени в проекта до 31 март 2015 г. 
 
На територията на Община Габрово през 2014 г. продължи  реализирането проект И аз имам 
семейство по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приеми ме. Бенефициент по проекта е 
Агенция Социално подпомагане, а Община Габрово е партньор, съгласно сключено 
партньорско споразумение. Стойността на предоставените средства от стартиране на проекта 
през 2012 г. до 31.12.2014 г. е в размер на 222 236,71 лв. Проектът е в изпълнение на 
националната стратегия Визия за деинституционализацията на децата в Република България и е 
насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в 
специализирани институции. Община Габрово, при реализиране на проектните дейности, си 
партнира със Сдружение с идеална цел SOS Детски селища България. Основната цел на проекта 
е предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа» и разширяване възможностите за 
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развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите 
да предоставят тази социална услуга в национален мащаб. През 2014 г. не са приемани 
заявления от кандидати за приемни родители, поради изпълнение на заложените индикатори 
по проекта. Настанени са 8 деца от общността в приемни семейства, като за всичките деца е 
осъществен т. нар. спешен прием. За същия период са изведени 11 деца, като 4 са осиновени, а 
останалите са реинтегрирани при биологичните родители, или са настанени в други приемни 
семейства. Няма деца, които да са изведени от приемни семейства и настанени в 
специализирана институция. От стартиране изпълнението на проекта в Община Габрово са 
обучени, оценени и одобрени от Комисия за детето към Регионална Дирекция Социално 
подпомагане 13 приемни семейства, от които 11 професионални и 2 доброволни. Към момента 
в 10 от приемните семейства са настанени 11 деца със Заповед на Директора на Дирекция 
„Социално подпомагане“ / 3 деца от 0 - 3 години; 5 деца от 3 – 7 години и 3 деца на 7 годишна 
възраст/. 
 
Посредством реализацията на проект Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез 
разкриване на социална услуга в община Габрово в началото на месец април 2014 г. на 
територията на община Габрово бяха разкрити две социални услуги, резидентен тип  - Център 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ/ - в кв. Борово и кв. 
Трендафил. Проектът се финансира по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и 

е с продължителност 1 ноември 
2013  – 31 март 2015 г. Общата 
стойност на проекта е 420 890,76 
лв. Общата цел на проекта е 
реализиране на устойчив модел 
на деинституционализация на 
деца с увреждания, чрез 
създаване на нова форма на 
социална услуга  в общността. 
Потребители на новата 
социална услуга и целеви групи 
по проекта са деца и младежи с 
увреждания, настанени в 
специализираните институции 
за деца с умствена изостаналост 
и физически увреждания и в 
домовете за медико-социални 

грижи; деца с увреждания в общността; семейства на деца с увреждания; 
 
Капацитетът на всеки един от двата центъра е 12 + 2 места /2  допълнителни места, в случай на 
нужда от спешно настаняване на дете в риск от общността/.  
 
В изпълнение на проекта през 2014 г. са реализирани следните основни дейности: 
 

 сформиран и обучен екип от специалисти, за работа в двата центъра и кадрово 
обезпечаване на социалната услуга – общият брой на ангажирания персонал е 22-ма 
специалисти, които обслужват и полагат грижи за децата и младежите с увреждания 
по предварително изготвен месечен график; 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 141 

 

 

 Периодично специалистите от двата центъра провеждаха опознавателни срещи с 
всички деца, преди настаняването им в ЦНСТ – посредством срещите, екипът 
предварително се запознава със здравословните и специфични потребности на 
децата/младежите с увреждания; преодолява се необходимостта от честа 
медицинска намеса и хоспитализация, която бе наблюдавана през адаптационния 
период на потребителите в двата центъра; 

 

 В началото на месец април 2014 г. стартира реалното предоставяне на социалните 
услуги - на 03.04.2014 г. е настанено първото дете, като до края на календарната 
година са настанени общо 25 деца и младежи с тежки умствени и физически 
увреждания на възраст между 3 и 27 години /2 от които са деца от общността/; 

 

 Изготвено е предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно 
разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото 
приложение, за разкриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи с увреждания, като делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.04.2015г. Изготвеното предложение е с оглед осигуряване устойчивост 
на социалните услуги след приключване изпълнението на проекта. 

С течение на времето децата и младежите се 
адаптираха в новата среда, постепенно се 
интегрираха и в общността - 4 от децата ходят на 
детска градина, а 15 младежи посещават редовно 
Помощно училище Н. Палаузов.  Осигурена бе и 
възможност децата/младежите да ползват и 
социални услуги в общността, в зависимост от 
конкретните им нужди и потребности. Също така 
децата/младежите се посещават на място в двата 
центъра от редица специалисти – рехабилитатор, 
психолог, специален педагог, логопед, арт-
терапевт, като по време на посещенията се 

провеждат специализирани дейности /арттерапия, книготерапия, приказкотерапия, 
музикотерапия и др/.  

Работи се активно за възстановяване и поддържане на връзката с родители и семейства, както 
и в посока постепенна интеграция и социализация на децата и младежите в общността.  

Забелязва се и подкрепа от страна на местната общност в полза на децата и младежите в 
неравностойно положение. Габровци и чужденци доброволно продължават да даряват дрехи, 
играчки и вещи от първа необходимост за двата центъра. 
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През 2014 г. Община Габров изпълнява проект ПОСОКИ - предоставяне в общността на 
социално-образователно консултиране и интегриране. Проектът се финансира от 
Министерство на труда и социалната политика със заем от Международната банка за 
възстановяване и развитие и е на обща стойност 1 359 843,66 лв. Срок за изпълнение  на 
проекта 30.09.2015 г.  

Основна цел на проекта е превенция на социалното изключване и ограничаване предаването 
на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. 
Предвижда се посредством реализирането на проектните дейности да се развие и утвърди 
интегриран подход за подобряване готовността на децата за включване в образователната 
система и предоставяне на необходимата подкрепа за развитие на родителски умения сред 
уязвимите групи. Услугите са разделени с оглед възрастта на децата – на услуги за деца от 0 до 
3 г. и техните родители и услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители.  
 
Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители: 
 

- Формиране и развитие на родителски умения;  
- Семейно консултиране и подкрепа;  
- Здравна консултация за деца;  
- Намаляване на таксата за детска ясла  

Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители: 
 

- Интеграция на децата в детските градини;  
- Мониторинг на готовността за обучение;  
- Семейно консултиране и подкрепа; 
- Здравна консултация за деца;  
- Допълнителна подготовка за равен старт в училище;  
- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.  

 
Целеви групи: Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и 
бъдещи родители от рискови групи. 
 
За предоставянето на гореизброените услуги и сформирането на екип за работа в Комплекса за 

предоставяне на интегрирани услуги за деца и 
семейства през 2014 г. стартира набирането на 
консултанти за всяка една отделна услуга. 
Сформирани са екипи от специалисти за работа в 
почти всички услуги, съответно за: 
 

- Здравна консултация за деца - педиатър, 
медицинска сестра и медиатор; 

- Интеграция на децата в детските градини и в 
предучилищните групи/класове – медиатор и 
социален работник/социален педагог; 

- Индивидуална педагогическа подкрепа за 
деца с увреждания – специален педагог; 
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- Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа – 
акушерка, медиатор /2-ма консултанти/, педиатър, юрист, гинеколог, медицинска сестра, 
социален работник /2-ма консултанти/ и психолог.  

 
Реформиране на специализираната институция Дом за медико-социални грижи за деца 
Габрово - в изпълнение на държавната политика по деинституционализация през 2014 г. 
продължи реализирането на проект ПОСОКА: семейство - Компонент 1 на процедура Шанс за 
щастливо бъдеще, по който конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването. 
Посредством реализацията на проекта се извършва подготовка за преструктуриране на Дом за 
медико-социални грижи за деца гр. Габрово /ДМСГД/.  Изградена и обзаведена е базата за 
предоставянето на новите социални услуги, които предстой да бъдат разкрити, като част от 
процеса на реформирането и закриването на специализираната институция -  Център за 
настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Център за ранна интервенция на 
уврежданията, Дневен център за деца с увреждания, Център за детско и майчино здраве.  
 
По проект ПОСОКА-семейство през 2014 г. бяха разработени и методологиите за 
предоставянето на иновативните услуги. Ангажимент на проекта е и провеждането на 
обученията на екипите, които ще бъдат сформирани за работата в новите услуги.  
 
Като част от процеса на реформиране на специализираната институция Дом за медико-
социални грижи за деца през 2014г. бе прехвърлена собствеността на имота от държавна 
собственост в общинска собственост - сключен договор между Община Габрово и Областна 
администрация Габрово. 
 

Началото на 2015 г. предстой стартиране 
изпълнението на проект Разкриване на 
иновативни услуги за деца и семейства в 
община Габрово. При изпълнението на проекта 
ще бъдат разкрити иновативните здравно-
социални услуги за превенция, ранна 
интервенция, подкрепа на семействата - Център 
за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания, Център за ранна интервенция на 
уврежданията, Дневен център за деца с 
увреждания, Център за детско и майчино 
здраве. Потребители на услугите ще бъдат лица 

и деца от следните целеви групи: деца от общността от 0-3 годишна възраст, в риск от 
изоставяне и техните семства в това число семействата на близки и роднини; деца от 0-3 
години, настанени в ДМСГД – Габрово и техните семейства.   
 
В края на месец май 2014 г. приключи изпълнението на проект Подкрепа в домашна среда за 
достоен живот. Проектът се финансира по Оперативна програма Развитие на човешките 
ресурси и е на стойност 210 196,98 лв. Основна цел на проекта е предоставяне на социалната 
услуга в общността „социален асистент“, като реално услугата се предоставяше в периода 
01.04.2013 – 31.03.2014 г. Потребители на услугата са лица от следните целеви групи:   
самотноживеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират сами 
бита си, поради здравословни причини;  деца/лица с различни видове увреждания, 
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вследствие, на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да 
организират самостоятелно ежедневното си обслужване. 
 
За предоставянето на услугата Община Габрово назначи през месец март 2013 г. 30 лица по 
трудови правоотношения на длъжността „социален асистент“, със срок на договорите 
31.03.2014 г. Ежемесечно социалните асистенти, по предварително изготвен месечен график, 
извършваха посещения в домовете на потребителите, оказвайки помощ на лицата, съобразно 
техните нужди и потребности. Основно дейностите, извършвани от асистентите са насочени 
към оказване на подкрепа при поддържане на лична, битова хигиена, пазаруване, 
придружаване/посещения при личен лекар, заплащане на месечни сметки, административни 
услуги, поддържане на социални контакти.   
  
За целия период на изпълнение на проекта и предоставянето на услуга „социален асистент“ са 
обхванати общо 194 лица, от които 36 лица, ангажирани по трудово правоотношение като 
социални асистенти, 158 лица потребители на социалната услуга, от които 5 деца с увреждания.  
 
След приключване изпълнението на проекта и съгласно поетите ангажименти в Договора за 
безвъзмездна финансова помощ, считано от 01.08.2014 г., Община Габрово продължи 
предоставянето на социалната услуга. Услугата се предоставя чрез Заведения за социални 
услуги, където за целите на проекта бе разкрито Звено за услуги в домашна среда. От 
ангажираните по проекта социални асистенти 9 лица продължиха работата си като 
средномесечно обслужват 49 потребителя.    
 
Като част от социалната политика на Община Габрово през 2014 г. могат да бъдат отличени и 
следните дейности: 
 

 Разширяване обхвата и дейността на Заведения за социални услуги: 
 
Считано от 01.08.2014 г., като общинска дейност, стартира предоставянето на социалната 
услуга в общността „социален асистент“; 
 
Разширен е обхвата на Домашен социален патронаж – стартирана е ежедневна доставка 
на храна в четири села на територията на общината – Чавеи, Петровци, Армени и 
Малини; 
 
Увеличаване броя на жените, членове в Клуб на пенсионера – Габрово. В началото на 
2014 г. броя на жените, членове на клуба е бил едва две, в края на годината броят вече е 
22 жени. Привличането на женския пол в дейностите на Клуба на пенсионера е в 
следствие на извършените ремонтни дейности на втората зала на Клуба и създаването 
на възможност за провеждането на разнообразни дейности. 

 

 Към Център за обществена подкрепа, управляван от ИМКА Габрово бе сформирана 
група за подкрепа на осиновители и кандидат осиновители – групата функционира почти 
през цялата година и има за цел да подкрепи осиновителите и осиновените деца в 
процеса на напасване и преодоляване на дефицитите от изоставянето.  
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 Извършвани са периодични проверки на всички социални услуги, предлагани на 
територията на Община Габрово, както и на цялостната документация; 

 

 Оказвана е системна методическа подкрепа и съдействие при възникнали проблеми и 
въпроси в пряката работа на всички работещи в сферата на предоставяне на социални 
услуги. 

 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

През 2014 г. работата бе насочена към подкрепа дейността на 29 здравни кабинета, 
функциониращи на територията на детските и учебни заведения, детските ясли; продължаване 
реализирането на дейности и мероприятия за превенция и профилактика на здравето, 
посредством изпълнението на редица проекти и програми. Продължи и активната работа за 
подобряване на координацията и сътрудничеството между здравните институции, 
разширяване на междусекторното сътрудничество, активно участие и включване на 
неправителствения сектор в провеждането на мероприятия и кампании, касаещи здравето.  
 
В обобщение на реализираното и постигнатото през годината може да се акцентира 
положително върху: 
 

 Устойчива политика на общината в подкрепа на лица/семейства с проблеми и трудности 
от различен здравословен характер: лица в тежко здравословно състояние, нуждаещи се 
от непрекъснати здравни грижи; лица/семейства с репродуктивни проблеми; лица с 
хронични заболявания – с извършени трансплантации, болни на хемодиализа и др. 

 

 Предоставяне на качествени здравни грижи за деца в детските ясли. 
  
Като слабост в реализираните дейности може да се определи недостатъчна работа на 
специалистите в посока здравословно и правилно хранене сред децата в училищна възраст. 
Доказателство за това е резултатът от проведените профилактични прегледи сред учениците и 
последващия анализ за здравословното състояние на децата – 15 % от децата с новооткрити 
заболявания са с наднорменото тегло.  

 
През 2014 г. във всички детски и учебни заведения се извършиха дейности по: 

 

 Първа долекарска помощ – проведено обучение за осъществяване на долекарска помощ 
на здравните специалисти по училищата съвместно с БЧК - Габрово; 

 

 Профилактика на здравния статус  деца и ученици: 
 

-  извършени профилактични прегледи на 1 404 деца до 7 години – най-голям 
относителен дял на новооткритите заболявания (20,4%) се пада на острите 
заболявания на горните дихателни пътища, следвани от смушения в зрението (16%) и 
хроничен бронхит (9%);  

 
-  извършени профилактични прегледи на 5 133 деца в училищна възраст – най-голям 

относителен дял на новооткритите заболявания (46%) се пада на заболяванията на 
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очите, следвани от проблеми с наднорменото тегло на учениците (15%) и 
заболявания на белите дробове (14%);  

 

 Провеждане на кампании, свързани със световни и международни дни за борба срещу 
различни видове заболявания и тютюнопушене: през месец юли 2014 г. „Мирта 
Медикус“ с подкрепата на община Гарово проведе по програма „Здрави и 
работоспособни“ изложение на здравето – „Познавате ли своя риск за здраве и 
дълголетие“; през месец октомври Община Габрово и Асоциация „Жени без 
остеопороза“ проведе информационна кампания „Да запазим костите си здрави“; 

 

 През месец април бе проведен форум на тема „Демографското развитие на Габрово – 
предизвикателство или цел“. Форумът бе организиран съвместно с Община Габрово и 
Общински съвет - Габрово. В него взеха участие представители на бизнеса, 
неправителствени, синдикални и младежки организации, държавни структури, 
директори на учебни заведения, Регионалния инспектора по образование, 
Териториалното статистическо бюро - Габрово и др. По време на форума бяха 
представени факти за демографските и икономически тенденции на местно и 
национално ниво; 
 

 Извършени ремонтни дейности в детските ясли: 
 
Детска ясла Славейче - поставяне на ламиниран паркет в 4 групи, полагане на бетонна 
настилка в част от двора, поставяне на система за видео наблюдение; 
 
Детска ясла Първи юни - поставяне на система за видео наблюдение и ремонт на 
оградата. От заложените ремонтни дейности в детското заведение не бе извършено 
асфалтирането пред централния вход на яслата и двата центъра; 
 
Детска ясла Зора - поставяне на система за видео наблюдение и частично боядисване на 
кухненско помещение. 
 

 Изготвен е план за съвместна дейност между Детска ясла Зора и Целодневна детска 
градина Младост. Целта на плана е изграждане на приемственост в работата на двете 
детски заведения. В изпълнение на плана са осъществени две работни срещи с цел 
запознаване с нормативната и материална база на двете детски заведения; 

 

 В посока партньорство и сътрудничество с други детски заведения е проведена работна 
среща с участието на детска ясла Зора и представители на всички ясли и ОДЗ на 
територията на гр.София. Темата на срещата е Новости в отглеждането и възпитанието 
на деца от 1  до 3 години; 

 

 През 2014 г. продължи дейността на Детска млечна кухня – услугите на кухнята се 
ползват от 220 деца. Храната се разпределя за раздаване в 8 пункта. Ежедневно се 
приготвя разнообразна, здравословна, съобразена с възрастовите особености храна за 
децата; 
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 По решение на Общински съвет - Габрово ежегодно се отпускат средства за закупуване 
на медикаменти и консумативи за болните, провеждащи хемодиализно лечение – 29 
лица; 

 

 През годината продължи изплащането на пътни разходи на пациенти с бъбречни и 
сърдечни трансплантации – 2 лица; 

 

 През 2014 г. са предоставени средства в размер на 40 000 лв. за финансова подкрепа на 
пациенти, ползващи услугите на Регионален хоспис ЕООД – Габрово, стационар гр. 
Дряново. С финансовата подкрепа на Община Габрово услугите на Регионален хоспис са 
ползвани от 30 лица в тежко здравословно състояние. През годината общият брои на 
преминалите пациенти е 235 лица, като разпределението по общини е посочено в 
таблицата: 

 

ОБЩИНА Брой пациенти Относителен дял от всички 
преминали 

ГАБРОВО 100 42,5% 

ДРЯНОВО 32 13,6% 

СЕВЛИЕВО 12 5,1% 

ТРЯВНА 18 7,66% 

НА СВОБОДЕН ПРИЕМ 73 31,6% 

ОБЩО 235 100% 

 

 За реализирането на четвърта фаза на програма Здрави деца в здрави семейства – 
детска компонента на Общинска програма за борба с неинфекциозни заболявания 
СИНДИ, през 2014 г. Община Габрово предостави средства в размер на 1 000 лв. 
Програмата е насочена към профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания. В 
изпълнение на дейностите по програмата е проведено обучение на медицинските 
специалисти, относно рисковите фактори, влияещи върху здравето на деца и ученици; 

 

 През 2014 г. Община Габрово предостави средства в размер на 15 000 лв. за финансово 
подпомагане на двойки и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми 
на територията на Община Габрово. Общият брой на двойките, кандидатствали за 
оказване на подкрепа са 31. От тях одобрени за финансиране са 27 и 4 са неодобрени, 
поради несъответствие с условията в Правилника за подпомагане /липса на постоянен и 
настоящ адрес на територията на общината/;  

 

 През 2014 г. са извършени редица подобрения на материалната база на Диагностично 
консултативен център Габрово - закупени са следните дълготрайни материални активи 
на обща стойност 138 438 лева - климатични системи 7 броя, от които 2 броя 
вертикални; Холтер апарат за АН; Велоергометър; Ехографски апарат Алока с ЕКГ модул 
към него; Холтер апарат ЕКГ; електронен анализатор за клинична лаборатория; 
микроскоп MRT; апарат Дарсонвал. За ремонт и поддръжка са изразходени 12 453 лева 
за материали и приблизително 3 500 лева за труд. Основно са ремонтирани кабинети и 
сервизни помещения в двете бази. 
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СПОРТ 

През 2014 г. общинската политика в областта на спорта се реализира от екипите на  
специалистите в Община Габрово, Спортните клубове, Общински спортни имоти и бе насочена 
към организиране и провеждане на проявите от спортния календар. 
    

 Проведоха се традиционните за града ни спортни прояви като: ХХІI турнир по футбол на 
малки врати в зала за мъже и юноши; шести турнир по лека атлетика на писта за юноши 
и девойки в памет на Никола Вълчанов; колоездачно състезание Буката, Чанлиев, Мано; 

 V-ти кръг от планински шампионат по автомобилизъм; турнири по футбол за 
подрастващи в памет на Йордан Христов и Павел Бурмов; ХІI аматьорски турнир по 
футбол за наградите на Каменица Фен купа; турнири по тенис; международен турнир по 
волейбол за мъже; турнир по баскетбол в памет на Христо Донков и купа Габрово;      

 С финансовата подкрепа на Община Габрово се проведоха Втори ски маратон Узана 2014 
за всички възрасти; Оффроуд – откриване на сезон 2014 - АТВ и джипове; състезание по 
плажен волейбол за юноши и девойки; БГ Х шампионат по Ендуро; 

 В чест на Деня на българския спорт - 17 май се проведе традиционния Спортен празник с 
децата от детските градини. В щафетните игри участниците показаха много умения,  
демонстрираха старание и желание за изява пред многобройната публика; 

 През месец май на стадион Априлов се проведе състезание между младежките 
противопожарни отбори Млад огнеборец, в което се включиха отбори от общинските 
училища; 

 Габрово бе домакин на спортен празник – зонален шампионат за децата от домовете за 
деца, лишени от родителски грижи. Участниците се състезаваха в спортовете - лека 
атлетика, футбол, бадминтон и тенис на маса, а представителите на ДДЛРГ Христо 
Райков- Габрово извоюваха комплексно първото място в шампионата;  

 Членство в Асоциация за насърчаване и развитие на спортната и развлекателна 
инфраструктура, насочено към популяризиране на съществуващите стандарти в сферата 
на спортната и развлекателна инфраструктура, взаимствани от международни практики, 
с цел успешното им адаптиране и прилагане им в региона, както и сътрудничество 
между Общините и останалите членове и партньори на Асоциацията.  

 
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 1000 ученици, като в първия етап са участвали 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 баскетбол за 
юноши, ХІ-ХІІ клас. В областния етап на Ученическите игри Община Габрово участва с 28 
отбора, а в зоналния етап - с 17 отбора. Във финалите на Ученическите игри габровските 
спортисти участваха с 6 отбора и завоюваха:  

 
Шампионска титла по хандбал момичета V-VІІ клас на ОУ Неофит Рилски; 
 
Представители на ПМГ Акад. Иван Гюзелев съставиха отборите по хандбал и баскетбол 
във възрастова група VІІІ-Х клас – девойки, които се класираха на трето и шесто място; 
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Национална Априловска гимназия взе участие във финалните състезания с три отбора: 
лека атлетика - юноши и девойки VІІІ-Х клас – трето и четвърто място и шесто място за 
девойки по баскетбол, ХІ-ХІІ клас; 

 

 През 2014 г., за изпълнение на спортни проекти, бяха получени и изразходени 
финансови средства в размер на 15 067  лв. /11 511 лв. за ученици и 3 556 лв. за деца от 
детските градини за закупуване на спортни уреди и съоръжения, за учебно-
тренировъчна и спортно-състезателна дейност/; 

 

 Седем габровски спортни клуба спечелиха 37 000 лв. по две програми към 
Министерството на младежта и спорта: 

 
По програмата Спорт за децата в детските градини работиха 3 спортни клуба – 
Хандабален клуб Бъки, Спортен клуб Надежда и Тенис клуб - Габрово с деца от 5 детски 
градини;  
 
По програма Спорт за децата в свободното време работиха 7 спортни клуба. 

 
В различните направления реализираха проектите си Начално обучение по вид спорт - Спортен 
клуб Надежда; Клуб по спортно ориентиране Узана; Футболен клуб Янтра 1919;  Хандбален 
клуб Бъки; Спортни занимания през ваканциите - Спортен клуб Габрово Бадминтон; Тенис клуб 
Габрово и Ученически спортен клуб Габрово. 
 
Дейността на лицензираните спортни клубове бе подпомагана с финансови средства, 
утвърдени от Общинския съвет – Габрово, в размер на 200 000 лв. Съгласно утвърдени 
критерии и правила, същите бяха разпределени между 35 лицензирани спортни клуба по 23 
вида спорт. Чрез второстепенния разпоредител Общински спортни имоти се осигуряваше 
издръжката, поддръжката и обновяването на спортната база, която се използва безвъзмездно 
от спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност. За 2014 г. бяха предоставени 
средства в размер на 606 500 лв.  
 
Постигнатите спортни резултати и доброто представяне на габровските спортисти в държавни и 
международни първенства и турнири са един добър атестат за работата на спортно 
педагогическите кадри в град Габрово. 
 
Общински спортни имоти 
 
Дейността на екипа на Общински спортни имоти бе насочена в две направления - поддръжка и 
стопанисване на общинската спортна база и организиране на спортни и културни прояви. 
 
Ремонтни дейности: 
 

 В Спортен комплекс Христо Ботев: в съблекалня Бокс - 2 бе направена метална 
конструкция за пейки, циментова шпакловка с PVC мрежа и полагане на латекс по стени 
и тавани, настилка с теракотни плочи, обшивка на таванна ниша с гипсокартон, монтаж 
на пейки, облегалки и стенни окачалки; на тенис корт-юг бяха подновени терасата и 
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навеса над нея; част от съществуващите метални трибуни бяха демонтирани и 
транспортирани на игрище Христо Смирненски; от трибуните на футболния терен с 
изкуствена трева бяха демонтирани 320 броя счупени PVC седалки и подменени с нови 
от вибростъкло; в сграда Хандбал стартираха планираните текущи ремонтни дейности, 
включващи шпакловка и боядисване с латекс на стени и тавани, реновиране на подова 
настилка и др.; 
 

 На стадион Христо Смирненски, с цел да се създадат подходящи условия за провеждане 
на ръгби мачове, бяха извършиха следните дейности: направа на бетонова настилка; 
монтаж на метални трибуни и навеси за резервни играчи и делегати; 

  

 На стадион Априлов бе извършен ремонт на дамска тоалетна; 
 

 В Спортна зала Орловец системните течове в служебни помещения и съблекалня № 5 
наложиха ремонт, включващ: демонтаж на гранитна настилка, направа хидроизолация и 
възстановяване на настилката; извърши се реновиране на останалите съблекални; 
направи се текущ ремонт на два от офисите; възстанови се повредената гранитна 
облицовка на фасада-изток;  

 

 В изпълнение на предписание по противопожарна безопасност, в сградите на Общински 
спортни имоти бяха монтирани паникбрави, прахови и водни пожарогасители, и 
необходимите осветителни тела. В зала Орловец беше изградена нова, допълнителна 
част, към съществуващата пожароизвестителна система. Дейностите по поддръжката на 
спортните обекти бяха насочени към: насипване с гранули и подмяна на седалки на 
трибуните на футболен терен с изкуствена трева, почистване на трибуни на стадион 
Христо Ботев; косене, валиране, напояване, торене, изрязване на храсти и др. на стадион 
Христо Ботев, Априлов и игрище Смирненски, както и ежедневна поддръжка на сградите 
и прилежащите терени на всички спортни обекти. 

 
Спортни и културни прояви: 
 
През 2014 г. общинската спортна база бе натоварена в максималния си капацитет с редовни 
тренировъчни занимания на лицензираните спортни клубове от града, официални срещи, 
турнири и прояви от културен и благотворителен характер.  
 
Увеличилият се брой на формациите от местните футболни клубове доведе до цялостното 
запълване на тренировъчния график в СК Христо Ботев и стадион Априлов, и дори до недостиг 
на терени.  
 
На затревения терен на стадион Христо Ботев се подготвяха три отбора, сред които и 
представителният тим на града, участник в Северозападната В АФГ, с общо 58 състезатели. 
Седмичната заетост на терена с тренировъчна дейност бе 22.5 часа. На Христо Ботев се 
изиграха и 28 официални футболни срещи.  
 
На терена с изкуствена трева в комплекс Христо Ботев по време на спортно-състезателния 
период (01.02.2014-31.05.2014 и 01.08.2014-30.11.2014) тренираха 5 подготвителни групи на ФК 
Янтра Габрово (128 деца); 4 подготвителни групи на ФК Янтра 1919 (83 деца) и 4 подготвителни 
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групи на ФК Чардафон 1919 (88 деца) - общо 299 габровски деца. Седмичната заетост на терена 
с тренировъчна дейност бе 40 часа. Изиграха се и общо 137 официални срещи от шампионатите 
по Футбол 5, Футбол 7, Футбол 9, ученическото първенство по футбол и първенството на ТУ-
Габрово. По време на преходния период (между двете първенства) на терена се подготвяха 7 
групи на ФК Янтра Габрово (167 деца), 6 групи на ФК Янтра 1919 (113 деца) и 6 групи на ФК 
Чардафон 1919 (118 деца), или общо 398 деца.    
 
Сериозна бе натовареността и на стадион Априлов. Там се подготвяха общо 8 групи със 124 
състезатели: ФК Янтра Габрово – деца (22 състезатели), ФК Янтра 1919 – деца и юноши младша 
възраст (31 състезатели), ФК Чардафон 1919 – деца и юноши младша възраст (34 състезатели), 
както и мъже (19 състезатели), ФК Академик – мъже (18 състезатели) и ФК Габрово – девойки. 
Седмичната натовареност на терена бе 30 часа.  
 
Стадион Априлов беше домакин и на 115 официални срещи от областното първенство за мъже 
и зоналното първенство за юноши младша възраст и деца.  
 
Наред с тренировъчната дейност и официалните срещи, на терена с изкуствена трева и стадион 
Априлов се проведоха и два големи детски футболни турнира, както и квалификационният и 
полуфиналният кръг от националния турнир за футболни фенове Каменица Фен Купа 2014. 
Всекидневно теренът с изкуствена трева се ползваше платено и от граждани – 441 часа за 2014 
г.  Стадион Априлов бе домакин и на общинското ученическо първенство по лека атлетика, 
лекоатлетически турнир Никола Вълчанов, общинското първенство Млад огнеборец, 
областното и зоналното първенство Пожарна безопасност и защита на населението. 
 
Останалата спортна база в СК Христо Ботев също бе запълнена максимално. Близо 500 
състезатели от клубовете по бокс, тенис на маса, джудо, лека атлетика, стрелба, хандбал, 
вдигане на тежести, крикет, колоездене и тенис водиха ежеседмичен тренировъчен процес. На 
тенис кортовете се проведоха и няколко сериозни турнира: Турнир на „оранжев корт“ (за деца 
до 8 години) от Националната верига Тенис 10s; Турнир на „зелен корт“ (за деца до 10 годни) от 
Националната верига Тенис 10s; Откритото първенство на Габрово Йовчо Спасов; Турнир от 
веригата за аматьорски тенис (мъже и жени); Регионален турнир за състезатели до 18 години; 
Регионални турнири за мъже и жени. 
 
На терена в квартал Хаджицонев мост водиха подготовка формациите на ръгби клуб Янтра – 
мъже, юноши старша възраст, юноши младша възраст, девойки, деца и три подготвителни 
групи. Седмичната заетост на терена бе 31 часа. Изиграни бяха и 57 официални срещи от 
държавните първенства във всички възрастови групи. 
 
Участието на баскетболният Чардафон – Орловец в мъжката „А“ група и Младежката лига 
увеличи сериозно натовареността и в спортна зала Орловец. В най-голямото спортно 
съоръжение в града ежедневен тренировъчен процес водиха представителните отбори на ВК 
КВК Габрово, ХК Бъки и БК Чардафон-Орловец – общо 35 часа седмично.  
 
Зала Орловец бе домакин на редица официални спортни мероприятия, като: Срещи от 
европейския клубен турнир по волейбол за мъже CEV Cup; Срещи от Националната волейболна 
лига – Суперлига; Срещи от Държавното първенство по хандбал в „А“ РХГ – жени; Финали на 
Купа България по хандбал за жени; Срещи от „А“ баскетболна група – мъже; Срещи от 
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Младежка лига по баскетбол; Държавен финал по хандбал за девойки до 19 години; Държавен 
финал по хандбал за момичета до 12 години; Подготвителни лагери на националните отбори по 
хандбал; Контролни срещи по хандбал България – Косово; Държавни първенства по Шотокан 
Карате-до и киокушин-кан; Тенис на маса Висша лига – мъже; Държавно лично-отборно 
първенство по бокс за ученици; Национален турнир по бадминтон; Държавно първенство по 
скокове на батут; Национален турнир по вдигане на тежести Михаил Петров; Срещи от 
Държавното първенство по волейбол за юноши старша възраст; Предзонални и зонални 
турнири по хандбал за подрастващи; Турнир по хандбал Да се срещнат най-добрите; Зонални 
първенства по баскетбол за момчета, момичета, юноши и девойки; Финали на ученически игри 
по хандбал за момичета 5-7 клас; Финали на ученически игри по баскетбол за девойки 11-12 
клас; Областни и зонални кръгове от ученически игри – хандбал, волейбол, баскетбол; Детски 
футболен турнир Малки лъвчета; Детски футболен турнир Павел Бурмов; Детски футболен 
турнир на Младежки Червен кръст; Национален футболен турнир Ротари; Спортен празник СОУ 
Райчо Каролев; Спортен празник ОУ Неофит Рилски; Спортен празник на детските градини; 
 
Зала Орловец бе домакин и на прояви с културен характер, като: Концерт на Ансамбъл Тракия; 
Концерт на ДФА Габровче по повод 3-ти март; Концерт на група Сигнал; Концерт на група Диана 
Експрес; Шоу-спектакъл Приятели мои – Димитър Туджаров, Иво Райчев, Михаил Дюзев, Тони 
Димитрова; Концерт на Ивана; Национален карнавал-ревю на котки;  
 
За седма поредна година беше организирана и церемонията по награждаване на най-
изявените спортисти и треньори, а интересът към нея още веднъж доказа, че габровския спорт 
е част от обществения живот на града ни. 
 
Силно впечатление прави чувствително завишения интерес към ползването на спортната база в 
град Габрово. Това касае не само интереса от страна на ползвателите, а също и на една вече 
очертала се активна спортна общественост. През 2014-та година като състезатели, родители и 
зрители през стадионите и залите преминаха десетки хиляди граждани. Този факт е 
показателен за значимостта на стопанисваните от Община Габрово спортни обекти. В същото 
време трябва да разгледаме това явление и като тревожен сигнал, тъй като капацитетът на 
спортната база видимо не отговаря на потребностите. От една страна се нуждаем от сериозни 
финансови ресурси насочени към реновиране на съществуващата спортна база, а от друга 
страна е необходимо да бъдат осигурени съответните средства за изграждане на нови зали и 
спортни съоръжения. Като положителен може да бъде отчетен фактът, че въпреки скромния 
общински бюджет, ръководството на Община Габрово проявява отговорно отношение и 
осигурява финансови ресурси за покриване на неотложните ремонтни дейности. Не без 
значение е и доброто отношение на Общински съвет – Габрово към проблемите на спорта в 
града.      
 
Положителен е фактът, че Община Габрово изготви работен проект, касаещ санирането и 
отоплението на спортното хале в СК Христо Ботев, който очаква своето финансиране през 2015 
година. Същата сграда има новоизграден покрив, където бяха обособени две нови спортни 
зали. Изготвени са количествено-стойностни сметки за довършителните ремонтни дейности. 
Същите са с приблизителна стойност 60 хиляди лева. В сградата се намира и закритата 
лекотлетическа писта. Изработен е и е входиран проект в ММС. Същият е технически одобрен и 
също очаква своето финансиране. Такава е и ситуацията със спортната зала по хандбал в 
комплекса. Първият етап на ремонтните дейности по нея, включващ саниране на сградата, бе 
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извършен през 2013-та година. Вторият етап от проекта е технически одобрен и очаква 
финансиране от ММС. Надяваме се през 2015 г. да бъде осигурен необходимият ресурс за 
изготвяне на инвестиционен проект за строителство на нова спортна зала на прилежащата 
територия към СЗ Орловец. 
 
Обикновено успоредно с финансовия недостиг върви и недостатъчния потенциал от хора с 
необходимите възможности за повишаване нивото на работа. В структурите на Общински 
спортни имоти човешкият ресурс и подготовката на квалифицирани кадри са на високо 
професионално ниво и този факт е в основата на една добре свършена работа във всички 
основни направления на дейността на звеното.   
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Р  е  з  ю  м  е 
 

През 2014 г. Община Габрово инвестира значителен ресурс в подобряване състоянието на 

културната и туристическа инфраструктура на територията на общината, както и в подкрепа на 

важни инициативи за създаването на пълноценни и интегрирани културно – туристически 

продукти. 

Това бе възможно благодарение на съдържателния културен календар, реализираните 

проектите с европейско финансиране, предвидените ресурси в Програма Култура и общинската 

Програма за развитие на туризма. 

През годината се проведоха както традиционните събития, с кулминация Габровския карнавал в 

празниците на хумора и сатирата под мотото „О времена, о нрави!“, така и бе дадено начало на 

нови културни формати, поставящи актуални провокации пред габровската и чужда публика.   

Бяха извършени комплекс от дейности за подобряване на туристическата инфраструктура в АИР 

Боженци, АЕК Етър и Дечковата къща. 

В Габрово отвори врати нова туристическа атракция – бе изграден интерактивен музей на 

индустрията, чиято виртуална експозиция използва високотехнологични инсталации за 

визуализация на традиционните габровски производства през епохите. 

Бе създаден Туристически информационен център, който започна да работи активно за 

изграждането на нови партньорски мрежи, прилагайки съвременни маркетингови подходи за 

популяризиране на община Габрово като привлекателна туристическа дестинация. 

Политиката за подкрепа и насърчаване на иновативни и съдържателни културни продукти бе 

продължена със заделянето на значително по-голям ресурс за финансиране на проекти по 

Програма Култура. 

Община Габрово бе домакин на изнесеното заседание на Комисията по образование, младеж, 

култура и научни изследвания на Комитета на регионите на Европейския съюз и предложи 

богата програма и активен дебат на тема Насърчаване на културния и творческия сектор като 

ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и 

привлекателност. 

Признание за целенасочената работа и добрите резултати бе включването на Габрово в 

програмата Пилотни градове на световната организация Обединени градове и местни власти. 

Раздел ❻   

Култура и туризъм 
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КУЛТУРА 

Културни събития и иновации 

При изключителен зрителски интерес премина 

третото издание на Международния фестивал на 

илюзионното изкуство Магична среща Златна котка, 

който се организира по инициатива на Quick Hands 

Project - сдружение на млади и талантливи български 

илюзионисти и Община Габрово. Фестивалът успешно 

се вписа в утвърдения образ на Габрово като столица 

на хумора и сатирата, завоюва нови творчески 

пространства и привлече като участници най-добрите 

илюзионисти от световната и българска магична сцена. 

Успешно бе осъществено поредното издание на 

Международния фестивал на хумора и сатирата с 

традиционния Габровски Карнавал и съпътстващите 

го: Биг бенд парад, Национален карнавал-ревю и 

конкурс за красота на живи котки, Национален детски 

фестивал Смехоранчета, Детски мини карнавал, 

Открита сцена на пл. Възраждане, Парад на ретро 

автомобили, Международния фестивал на 

спектаклите за един актьор BG MOT, Международното 

биенале на хумористичната детска рисунка и др. 

Наред с традиционното участие на учебни и детски заведения, в Карнавал Габрово 2014 активно 

се включиха местните културни институти и творчески организации. В рамките на фестивала бе 

проведен и първият международен фотопленер, а най-добрите кадри, уловени от обективите, 

бяха експонирани в изложби на открито в Габрово и в побратимения ни град Митище, Русия. 
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Община Габрово подготви, защити и 

успешно реализира проект, финансиран 

от Фондация Америка за България. В 

рамките на проекта се проведе джаз 

фестивал Вчера, Днес, Утре. Той бе 

разделен на модули, съответстващи на 

името на фестивала, като за целта бяха 

осъществени поредица от културни 

събития – прожекции на филми, 

творчески срещи, изложби, спектакли и 

концерти, обединени от любимия на 

милиони стил в музиката – джазът.  

В резултат на проекта бяха привлечени множество гости на града от други градове, а ръстът на 
младежката публика бе увеличен с 30%. Привлечените нови публики, непосещавали преди джаз 
концерт достигнаха над 100 души. С реализацият на проекта бе обогатен събитийният календар на 
града с един нов фестивал и седем нови събития през летните месеци. Бе създадена общност със 
сходни интереси, която системно да работи за възстановяване на традициите, свързани с 
популяризиране на джазовото изкуство в Габрово и чрез изградената интернет платформа за 
общуване. 

 
Отговаряйки на предизвикателството да съхраним 

интереса към стойностното кино и да възпитаваме 

кинопублика, в град без функциониращ киносалон, 

Община Габрово значително увеличи филмовите 

прожекции в зала Възраждане. 

Бе представена жанрово разнообразна програма с акцент 

върху детското кино. 
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За пети път Община Габрово стана домакин на кинофестивала 

София филм фест. 

Увеличеният времеви и програмен диапазон на събитието даде 

възможност на зрителите да се докоснат до по-голям брой от 

най-добрите нови продукции в областта на некомерсиалното 

кино. 

Нови и атрактивни акценти се откроиха и в програмата на Международния фестивал на 

комедийното кино Смешен филм фест 5. 

 

Общият брой на заглавията бе 23 от 13 страни. За първи 

път бяха представени продукции от Хърватия и Кипър.  

Ден след българската си премиера в рамките на Смешен 

филм фест, филмът на кипърския режисьор Кирякос 

Тофаридис бе представен в Дом на киното – София.  

На ценителите на стойностното кино Община Габрово 

предложи вълнуващо пътешествие в епохата на немите 

филми с колекция златни ленти на Белгийската кралска 

филмотека, в съпровод на пиано. 
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Българското комедийно кино беше представено с две нови продукции, публиката преживя 

незабравими срещи с актьорите Ники Илиев, Стефан А. Щерев, Силвестър Силвестров. 

Киноманите се насладиха на лентите на световните величия: Люк Бесон, Уди Алън, Дъстин 

Хофман и екранните превъплъщения на Робърт де Ниро, Мишел Пфайфър, Томи Лий Джоунс, 

Пенелопе Крус, Алек Болдуин, Роберто Бенини, Робин Уилямс, Луи Дьо Финес и много други. 

Прожекциите от модул Златни комедии бяха 

безплатни и преминаха под формата на филмови 

лектории с гост-лектор проф. Александър Янакиев 

от Института за изследване на изкуствата към 

Българска академия на науките. Специално 

внимание беше отделено на детската аудитория, а 

за малките зрители на една от прожекциите 

издателство „Миранда” осигури подаръци - 

занимателни книжки. 

Фестивалът реализира първата си изнесена 

прожекция в салона на Народно читалище Христо Смирненски 1949, кв. Русевци. 

Концерт с филмова музика, изпълнена от оркестър Габрово; изложба от сатирични шаржове и 

карикатури на популярни лица от големия екран, представена в Музей Дом на хумора и 

сатирата; литературни срещи с писателя-хуморист Михаил Вешим и преводачката на хърватска 

литература Русанка Ляпова в Регионална библиотека Априлов – Палаузов – Габрово; книжен 

базар в зала Възраждане, съпътстваха фестивалните дни. 

Лошото време и обилният снеговалеж не отказаха вярната публика на фестивала. Отчита се 

средна посещаемост от около 110 човека на прожекция. Най-голям брой публика събра 

българският филм Живи легенди - около 380 зрители. 

 

Пътуващото лятно кино на БНТ 1 за втори път 

спря в Габрово, като доведе със себе си и 

пътуваща детска библиотека. Пред над 300 

зрители на пл. Възраждане бе представен един 

от най-награждаваните за последното 

десетилетие български филм Маймуни през 

зимата. 
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Успешното партньорство с чуждестранни 

дипломатически представителства и културни 

институти даде възможност за Община Габрово да 

реализира няколко кинопанорами, концерти и 

изложби. Със съдействието на Руски културно-

информационен център бяха осъществени 

прожекции на документални филми по повод 

исторически годишнини, Коледно-новогодишна 

детска анимационна програма, Кинопанорамата 

Златните ленти на Мосфилм, в 2 модула от по 4 

заглавия: Най-добрите комедии и Любими песни от 

любими филми. С помощта на Полски център – 

София, Община Габрово зарадва зрителите с 

прожекции за Деня на любовта и виното - 14 

февруари и Деня на детето - 1 юни. Съвместно с 

Посолство на Федерална република Германия бе 

осъществена инициативата Европа преди и след 

падането на Берлинската стена, в рамките на която беше представена изложбата Диктатура и 

демокрация в епоха, изпълнена с крайности, два от най-добрите филма, пресъздаващи 

процесите преди и след промените, и лекция на проф. Хорст Телчик - пряк участник в събитията 

в Германия от 1989 г. Община Габрово стана съорганизатор в инициативата на Посолство на 

Федерална република Германия, Фондация Ханс Зайдел, Гьоте-институт - София и 

Министерство на образованието и науката - Завесата се вдига за немски език! - Фестивал за 

немскоезичен училищен театър.  

Бяха проведени концерти на ансамбъл за фолклор и народни танци Фунуният - Палестина, 

салонен оркестър Бьозе – Австрия, Младежки хор и оркестър от Израел, благотворителната 

изложба Първата република с фотографии на Анжело Пургерт – Чехия, осъществена със 

съдействието на Чешки център – София. Средствата, събрани от продажбата на художествените 

фотографии, бяха дарени на Центровете за настаняване от семеен тип в Габрово. 

В рамките на Есенен салон на изкуствата Община Габрово стана средище на приложното, 

музикалното и изобразителното изкуство. Тези културни събития обхванаха както широки 

целеви публики, така и по-специфични аудитории. 

Международен панаир на народните занаяти в АЕК Етър и съпътстващата го Международна 

научна конференция Занаятите – минало настояще и бъдеще - посетителите имаха възможност 

да наблюдават демонстрации на различни занаяти, както и да се насладят на богата фолклорна 

програма. 
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 Международен музикален фестивал Дни на 

камерната музика, в последните си издания се 

опитва да разчупи рутината и стереотипите чрез 

смесване на различни изкуства и музикални 

жанрове, като запази баланса между 

музикалните предпочитания на постоянната си 

публика, и в същото време провокира интереса 

на младите хора – бъдеща публика на 

фестивала. Като изключително успешен и 

новаторски-провокативен може да бъде оценен 

съвместният концерт на Габровски камерен оркестър и джаз-легендата Йълдъз Ибрахимова. 

Международен пленер по живопис Боженци - за реализирането му през 2014 г. си подадоха 

ръка Община Габрово, ХГ Христо Цокев, АИР Боженци, Музей Дом на хумора и сатирата, АЕК 

Етър, Габровското представителство на СБХ и местният бизнес. За първи път, наред с осемте 

утвърдени творци, в пленера бяха включени и двама млади художници. 

Международен музикален фестивал Празник на духовната музика, посветен на духовната 

закрилница на Габрово - Св. Петка - за 12 път си дадоха среща едни от най-добрите хорове за 

църковни песнопения от страната и чужбина. 

Културният афиш на коледно-новогодишните празници включваше театрални постановки, 

изложби, концерти, благотворителни изяви, прожекции на детски филми. 

На детския коледен празник Дядо Коледа зарадва малчуганите с подаръци и лакомства. 

С изцяло нова светеща украса заблестя пл. Възраждане - сградата на Община Габрово и 

Регионална библиотека Априлов - Палаузов; ул. Софроний Врачански, кръговото кръстовище до 

Консултативна поликлиника. Община Габрово не бе в състояние да обезпечи нови макети за 

Детския коледен град в градинката на ул. Радецка, тъй като финансовият ресурс бе насочен към 

ремонтиране на скулптурните композиции, станали обект на вандализъм през 2013 г.  

Габровци и гостите на града имаха възможност да посрещнат Новата година на открито с 

финалистите от X Factor, музикантите от оркестър Габрово и празнични фойерверки. За 

желаещите да посетят концерта бяха осигурени автобуси от Общински пътнически транспорт. 

Зала Възраждане се утвърди като важен сегмент от културната инфраструктура на града и стана 

предпочитано място за разнообразни по вид изяви: музикални и танцови концерти, театрални 

постановки, кинопрожекции, читалищни, училищни и детски изяви, публични срещи, 

презентации, конференции, дискусии, изложби и др.  

В резултат на стремежа ни към разнообразяване на културния живот в града и анализ на 

обществените нагласи и потребности, Община Габрово реализира концерти, театрални 

спектакли, филмови прожекции, от които генерира приход в размер на 16 000 лв. 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 161 

 

Наред с традиционното популяризиране на събития (афиши, прессъобщения в медиите), 

продължи директното предоставяне на рекламни материали на фирми, учреждения, 

обществени организации, детски и учебни заведения, туристически обекти, обществен 

транспорт и др. Широко беше използвано интернет пространството и предимствата на 

социалните мрежи, където бяха публикувани анонси за предстоящите инициативи, създаваха 

се събития във Фейсбук, изпращани бяха електронни покани до конкретни целеви групи. 

Основно предизвикателство е информацията за културните събития да стига до широката 

общественост. В тази посока ще се използват възможностите на рекламните площи на спирките 

и лед екраните в града и региона.  

В разпространението на информационни материали и подпомагащи дейности при реализиране 

на събития, бяха ангажирани доброволци от младежките организации в Габрово. Участието на 

младите хора в подобен род дейности не само провокира интереса им към събитието, а 

възпитава у тях чувство на отговорност и съпричастност към случващото се в града. 

Над 200 участници взеха участие в изнесена конференция на комисията по образование, 

младеж, култура и научни изследвания на 

Комитета на регионите на Европейския съюз, 

която се проведе на 1 юли 2014 г. в Габрово на 

тема Насърчаване на културния и творческия 

сектор като ключови фактори за повишаване на 

местната и регионална конкурентоспособност и 

привлекателност. Събитието бе подготвено с 

богата програма,  избрани лектори, интересни и 

творчески поднесени презентации. То позволи на 

участниците не само да споделят помежду си 

добри практики, да дискутират начини за намиране на решения, но ги вдъхнови и роди нови 

идеи за съвместни инициативи и сътрудничество. 

Габрово бе единственият европейски град, включен в проекта 

Пилотни градове по програма на Комисията по култура към 

Световната организация на градовете и местните власти. Наред 

с още осем града от цял свят, Габрово ще бъде поставен във 

фокуса на внимание в следващите две години, във връзка с 

изработването и  стартирането на новата Програма 21 на 

културата - първият документ със световно значение и задача да 

пропагандира и подпомага прокарването на основи за 

инициативи на градове и местни власти за културно развитие. 

Всички добри практики, изработени документи и събития от 

Пилотните градове ще бъдат отразени в новата Програма 21. 

Заедно с Габрово, в мрежата от Пилотни градове са избрани 

още: Мексико Сити - Мексико, Консепцион - Чили, Хеху - Корея, 
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Маягес - Пуерто Рико, Водреил-Дорион - Канада, Талка - Чили, Бело Хоризонте - Бразилия, 

Богота - Колумбия. В първия етап на програмата, който се реализира до края на 2014 г, 

комисията изпрати във всеки от избраните участници по един от експертите си, който да 

отговаря за участието и представянето му в програмата. Той ще работи и за установяването на 

най-новите принципи и посоки, очертаващи световните тенденции в културата и нейното 

водещо място в развитието на градовете. Габрово има изключителния шанс да има за водещ 

експерт самия президент на Комисията по култура – Катрин Кълън. Тя е заместник-кмет по 

културата на гр. Лил, Франция, както и ръководител на Проекта Лил-Европейска столица на 

културата 2004, когато Лил печели престижното съревнование. Госпожа Кълън е сред най-

изявените и уважавани специалисти в света с повече от 30 години опит в реализирането на 

културни политики. 

В следващата фаза от програмата, пилотните градове ще формират мрежа от т.н. Ключови 

градове. В рамките на две години (2015-2017 г.) в тази мрежа ще бъдат установени партньорски 

отношения, ще се осъществява обмяна на добри практики и междукултурно сътрудничество, 

ще бъдат демонстрирани в действие най-новите тенденции, залегнали в основата на новата 

Програма 21.  

Включването на столицата на хумора и сатирата в екипа на Пилотните градове е знаково, 

защото насочва вниманието към малките градове и случването на важни процеси в тях. Чрез 

избора на Габрово, Световната организация на градовете и местните власти демонстрира, че в 

новата Програма 21 и нейната реализация през следващите десет години действително ще се 

прилагат принципите на децентрализация и че културата няма да е приоритетно свързвана с 

големите градски центрове. Друга тенденция, която ще се следва е устойчивото развитие на 

градовете (малки и големи) да бъде пряко свързано с развитието и устойчивостта на културните 

процеси, случващи се в тях. 

Продължиха образователните инициативи на ДФА Габровче, Габровски камерен оркестър, 

оркестър Габрово, Регионален исторически музей, ХГ Хр. Цокев, Регионална библиотека 

Априлов – Палаузов, ДТ Рачо Стоянов, АЕК Етър и активната работа с деца и младежи, за 

приобщаване към различните видове изкуства.  

С изложби, срещи, театрални спектакли и впечатляващи концерти бяха отбелязани 50-

годишнините на три емблематични културни института: АЕК Етър, АИР Боженци и Дом на 

културата Емануил Манолов. 
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Програма Култура – минало, настояще, бъдеще 

За пръв път през 2014 г., с решение на Общински съвет Община Габрово осигури, чрез 

Програма Култура, финансиране в размер на 100 хиляди лева за проекти в областта на 

изкуството и културата. Бе проведена една конкурсна сесия с пет тематични области, в която 

постъпиха 27 проектни предложения на обща стойност 336 082 лв., чрез които от Община 

Габрово бе търсено съфинасиране в размер на 262 736 лв. 

Постъпилите проектни предложения, според типа организации, се разпределят по следния 

начин: на читалища – 7 бр., на културни институти (регионални и общински) – 6 бр., на 

организации, регистрирани по ЗЮЛНСЦ (сдружения и фондации) – 10 бр., на лица по 

търговския закон – 4 бр. 

След класиране, бе предоставено съфинансиране в размер на 99 966,65 лв. на 12 проекта (с 

обща стойност 130 921,74 лв.), предложени от 11 организации (читалища – 2 бр., регионални и 

общински културни институти – 3 бр., организации, регистрирани по ЗЮЛНСЦ (сдружения и 

фондации) – 4 бр., лица по Търговския закон – 3 бр.). 

След изпълнението на договорите по проектите, верифицирани и разплатени бяха дейности на 

стойност 97 976,65 лв. Разликата от 1 990 лв. е формирана от неизплатени суми за неодобрени 

разходи и неосъществени дейности. 

Текущото наблюдение и контролът по изпълнението на договорите по проектите бе 

осъществено от служители на отдел Култура и туризъм. 
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През м. ноември, чрез сайта на Община Габрово, на участниците в Програмата и 

обществеността бе предложена анкета за оценяване на действащите правилник, процедура и 

документация, както и за предложения, препоръки и съгласие/несъгласие за техни подобрения 

през 2015 г. Със същата цел бе проведена и работна среща с финансираните през изминалата 

година организации, като основните мнения и препоръки (за обучение в подготовка на 

проектни предложения и за осигуряване по-дълъг срок за изпълнение на проектите) са приети 

и изпълнени в процеса на подготовка на първата за 2015 г. конкурсна сесия. 

С цел осигуряване на публичност и широка обществена информираност за работата на 

експертната комисия за оценяване и класиране на постъпилите проектни предложения, 

представяне на финансираните проекти и тяхното изпълнение, бяха разпространени интернет 

съобщения чрез общинския сайт, а за Програма Култура бе създадена подстраница, където бе 

разположена богата информация за финансираните проекти и постигнатите при изпълнението 

им резултати. 

Културни институти 

Най-голям брой посетители през 2014 г.  са отчетени от Музей Дом на хумора и сатирата и АЕК 

Етър. 

Музей Дом на хумора и сатирата посрещна 33 600 посетители от страната и чужбина (с 2 000 

повече от 2013 г.).  

Подготвени и представени бяха 34 изложби от творби на български и чуждестранни автори на 

хумористично изкуство. Бяха организирани 20 издания на проявата Весел четвъртък.  

Музеят придоби 405 нови художествени 

творби за основния музеен фонд. Получени 

бяха 175 дарения за фонда Хумор на 

народите от 72 дарители. Бе обогатен 

специализирания книжен фонд с 234 нови 

издания. Музеят прие чуждестранни 

туристи от 42 държави от 6 континента и 

участва в 21 научни симпозиума, 

конференции, квалификационни курсове, обучения и семинари.  

Бяха осъществени съвместни дейности с 28 организации – партньори, симпатизанти, 

съмишленици и спонсори – от града, региона, страната и чужбина. Музеят бе обект на 100 

публикации в пресата, 845 публикации в интернет сайтове, 95 радиопредавания и 7 

телевизионни репортажа, като дейността му бе отразявана от регионални, национални и 

чуждестранни медии.  
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Регионален исторически музей  

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи в размер на 3 222 лв. Наблюдава се ръст на 

посетителите през годината. Продължи работата на музейните специалисти по осъществяване 

на дейностите за разкриване на нова постоянна експозиция, показваща ценни експонати от 

древността до наши дни, които да бъдат промотирани по атрактивен начин, с цел увеличаване 

броя на посетителите и собствените приходи. Продължи използването на възможностите на 

музея в сферата на образователните инициативи, привличането на нови публики и 

провокирането на интерес у младите хора към историята на Габрово и региона. Търсеха се 

възможности за осъществяване на интересни съвместни инициативи с други културни 

институти от Габрово и страната. През 2014 г. продължиха и подготвителните дейности по 

възстановяването на археологическите разкопки в късноантичната крепост Градище. 

На 6 ноември 2014 г., в градинката южно от 

Баев мост, бе открита една различна за 

нашия град изложба – експозицията 

“Каменна пластика на открито”. Проектът е 

на Регионален исторически музей, в 

партньорство с Архитектурно-етнографски 

комплекс Етър. Съфинансиран е по 

програма Култура на Община Габрово, на 

стойност 11 736 лв. В експозицията са 

изложени културни ценности от фондовете 

на Регионалния исторически музей и АЕК 

Етър, които притежават характеристики, подходящи за открито представяне. Сбирката се състои 

от 15 паметника от Античността и Възраждането – капители, база, фризов блок, плочи, 

декоративни елементи и корита от чешми, воденични камъни, бояджийски кюп. Осигурено бе 

тяхното опазване от външни посегателства и неблагоприятни климатични условия чрез 

специализирана консервационна намеса. Поставени бяха 3 тристенни информационни табели 

на български, английски и руски език. Обособено е открито място за контакти с посетителите, 

със седящи места. Новата експозиция вече стана част от градския екскурзоводен маршрут, 

обслужван от музея.  

Изпълнението на проекта отговаря на потребността от откриване на фондовете за съхраняване 

на културното наследство към широката публика. Чрез информационните табели, посетителите 

могат да се запознаят с културното наследство на Габрово и да потърсят местата, откъдето 

произхождат експонатите. Създадено е пространство за отдих и културна комуникация на 

гражданите и гостите на Габрово в централната градска част. Проектът има възможност да 

продължи след края на финансирането чрез допълване и подмяна на представените културни 

ценности с нови такива от фондовете на институциите. 
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Художествена галерия Христо Цокев 

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи в 

размер на 2 969 лв. През изминалата година 

Художествената галерия работи активно за 

популяризирането на съвременните габровски 

художници извън града. Реализирани бяха 

гостуващи изложби на габровски автори в 

Казанлък, Ловеч, Велико Търново и в три 

румънски града Търгу Жиу, Куртя де Аржеш и 

Крайова.  В рамките на договора за партньорство 

и сътрудничество с Окръжен център за 

съхранение и подпомагане на народните занаяти и визуалните изкуства в окръг Горж, Румъния, 

8 габровски художници посетиха Румъния по различни поводи, като участия в пленери, 

симпозиуми, изложби. Галерията инициира и организара международна среща между 

културни институции и НПО от Габрово и румънски културни организации. На габровската 

публика бяха представени 6 международни изложби. Галерията реализира проекта Изкуство от 

центъра, представляващ организирането на пътуваща изложба на 30 художници от Габровска 

област. Фондът бе попълнен с близо 80 творби, от които 78 на съвременни художници. Бе 

възстановен Есеннен салон на габровските художници, с парична награда от галерията. 

Рамкирани бяха 100 творби, основно от фонд Графика. Галерията спечели проект пред 

Министерство на културата, благодарение на който бяха реставрирани 15 възрожденски икони, 

които влязоха в постоянна експозиция, представяща Тревненската зографска школа. Друга 

основна сфера на дейност бе работата с деца и образованието в областта на изкуството и 

културата. За втора поредна година бе реализиран регионалният конкурс за Коледна картичка в 

подкрепа на благотворителната инициатива на Президента на Република България - 

Българската Коледа.  

АИР Боженци  

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи в 

размер на 79 374 лв. Наблюдава се трайна 

устойчивост на посетителите. Интересът към 

чистата природа и възрожденската архитектура на 

балканджиите остава голям, включително за 

чуждестранните посетители. След приключването 

на дейностите за подобряване инфраструктурата на 

резервата по Интегриран проект за развитие на 

културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура, 

туристопотокът бе възстановен в предишните си параметри. През 2014 г. АИР Боженци 

отбеляза 50-годишния си юбилей. 
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АЕК Етър  

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи в размер на 790 111 лв. През годината 

Архитектурно-етнографски комплекс Етър бе посетен от 155 153 туристи, от които 130 593 

българи и 24 560 чужденци от 97 държави.  

Открити бяха общо 13 изложби, от които 6 на 

музея, 1 изложба-базар и 6 гостуващи.  

Комплексът бе удостоен с редица престижни 

отличия от международни и национални 

туристически форуми.  

На 19 ноември 2014 г. Българската хотелиерска 

и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчи за 

осемнадесети път своите Годишни награди за 

професионални постижения в областта на 

туризма. На официалната церемония в БХРА 

награди Архитектурно-етнографски комплекс 

Етър с Грамота за Атракционен туристически обект за 2014 г. Специалният гост на церемонията 

- г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма, поздрави служителите на комплекса за 

добрата работа и приноса им в изграждането на положителен имидж на България като 

дестинация. АЕК Етър остава интересен за посетителите през цялата година, като 

възрожденската култура се представя чрез множество възстановки на обичаи, празници, 

демонстрация на занаяти, научни конференции и др. събития.  

Кулминацията на събитията през годината бе провеждането на Международния панаир на 

народните занаяти, организиран от АЕК Етър, Община Габрово и Министерство на културата.  

През 2014 г. се наблюдаваше лек спад в броя на посетителите на панаира, поради лошите 

метеорологични условия. Въпреки това, панаирът бе съпътстван от богата културна програма и 

демонстрации на автентични народни занаяти.  

Регионална библиотека Априлов – Палаузов  

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи 

в размер на 15 812 лв. Продължи да се 

разширява пакетът услуги за гражданите, в 

това число обучителни курсове за работа с 

компютър. През изминалата година екипът на 

Регионалната библиотека продължи да работи 

за постигането на определената стратегическа 

цел - утвърждаването на библиотеката като 

модерен регионален културен институт в 

област Габрово и информационен център за 
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местната общност на базата на рационално използване на традиционни и нетрадиционни 

технологии в областта на събирането, разкриването, съхраняването и предоставянето на 

библиотечни документи и информация чрез научно организирани колекции, достъп до външни 

бази данни и създадената в библиотеката библиографска информация.  

През 2014 г. библиотеката започна обновяването на фонда си след спечелен проект по 

програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2014 г., 

на стойност 9 000 лв., с включени 510 заглавия от 110 издателства, съобразени с културните и 

образователните потребности на гражданите. Книгите и другите информационни източници са 

от следните области: художествена литература, детска художествена литература, 

хуманитаристика, публицистика, история, краеведска литература, научна литература, 

справочници, речници, енциклопедии, учебни помагала, книги за свободното време и др.  

В края на годината библиотечния фонд наброява 254 306 единици. Старопечатният книжен 

фонд „Редки и ценни издания” включва 362 заглавия и няколко ръкописа. През годината, като 

покупка и дарения, са постъпили 3228 библиотечни единици на стойност 30 467 лв. През 

отчетния период са регистрирани 2939 читатели /до 14 години – 719/. Посещенията в 

библиотеката са 53 580, от тях 7401 на деца до 14 години. Заети библиотечни материали през 

годината са 90 531, от тях заети за дома 86 373 и 4158 в читални. 

Регионалната библиотека изпълни проект Разработване и внедряване на информационен 

онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на 

справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”, финансиран по 

програма Култура на Община Габрово, на стойност 6 860 лв. Идеята на проекта бе да представи 

пред по-широк кръг потребители и физически да опази местните периодични издания, които са 

част от националното писмено културно-историческо, като ги включи в дигитална библиотека. 

Основната цел на проекта бе чрез създаването на траен дигитален архив с неограничен достъп 

и чрез използването на дигитално копие, да бъдат предпазени оригиналите от унищожение. 

Създаването на първото по рода си справочно-библиографско издание за местния периодичен 

печат е в помощ на всички потребители, които се интересуват от миналото на Габрово и  

включва 354 заглавия, излизали в периода 1872 – 2014 г., т.е. 278 вестници, 26 списания, 12 

продължаващи издания и 38 бюлетина. Екипът на проекта посвещава изданието на 170-

годишнина на българския периодичен печат. Дигиталната библиотека осигурява на 

потребителите лесен, бърз и неограничен достъп чрез интернет. Към момента дигиталната 

библиотека „Габровски периодичен печат“ включва 50 заглавия, дигитализирани издания от 

местния периодичен печат - около 2500 страници. Създадените ценни информационни ресурси 

ще бъдат допълвани с нови, специални колекции. Предстои дигитализирането на над 250 

заглавия местен печат след 1944 г. Проектът бе подкрепен от Регионален исторически музей – 

Габрово, Отдел Държавен архив – Габрово към Дирекция Регионален държавен архив - Велико 

Търново, Държавна агенция Архиви и Национален музей на образованието. 
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Интерактивен музей на индустрията 

След реконструкция по проект, финансиран от оперативна програма Регионално развитие, в 

сградата на ул. Николаевска №3, на 21 март 2014 г. започна да функционира най-новата 

туристическа атракция на община Габрово – Интерактивен музей на индустрията /ИМИ/, 

единствен по рода си на Балканския полуостров. 

ИМИ обединява комплекс от ефективни 

и оригинални решения по отношение на 

вътрешна и външна архитектура, 

конструкция, разположение, интериор и 

музейна експозиция. За краткото си 

съществуване ИМИ Габрово е посетен от 

над 4 600 души и е акумулирал приходи 

в размер на 11 838 лв.  

 

Дом на културата Емануил Манолов  

През 2014 г. бяха отчетени собствени приходи в размер на 30 718 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. Основното събитие за Дом на културата Ем. Манолов през годината бе 

отбелязването на неговия 50–годишен юбилей. 

ДФА Габровче, оркестър Габрово, Габровски камерен оркестър  

 През 2014 г. бяха отчетени общо собствени приходи в размер на 

22 515 лв. Усилията на тези творчески формации основно бяха 

насочени към разширяване на репертоара, 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 17 165 лв. Общият брой на участията е 35, изнесени 

самостоятелни концерти – 7, участие в общински мероприятия – 

8, фолклорни празници – 4, образователни концерти – 3, 

международни конкурси и фестивали в страната - 4, в чужбина – 

1. Отново с успех се проведе организираният от ансамбъла 

Музикално-фолклорен конкурс Златен славей, където десетки млади таланти намериха изява и 

подкрепа за своя талант.  
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 Габровски камерен оркестър изнесе 40 концерта – в 

Габрово – 31, в Тун – Швейцария – 3, в София – 1, в 

Трявна – 2, във Велико Търново – 1, в Арбанаси – 1, в 

Лъгът - 1. Изпълнените произведения през сезона 

бяха общо 275. Новите произведения за репертоара 

на оркестъра бяха общо 40. От тях: първи 

изпълнения в България – 18, световни премиери – 8 

(Николай Бадински – Загубени във Вселената на 

Чехов за виолончело и струнен оркестър, Океан от 

настроения и чувства за струнен оркестър, Велислав 

Заимов – Фантазия за струнни, Ясен Воденичаров – Симфония № 3, Цоньо Цонев – Носталгия, 

Емил Табаков – 3 български танца за Бис във вариант за струнен оркестър). Необходими са по-

активни действия от страна на камерния оркестър в посока привличане на младежка публика. 

Включване в репертоара на по-популярни произведения, познати на детската и ученическа 

аудитория. Изнасяне на образователни концерти в учебни заведения и концертна зала.  

Оркестър Габрово изнесе 12 самостоятелни концерта в зала Възраждане и на открита сцена, 

взе участие в над 15 чествания и инициативи на 

Община Габрово, проведе 4 образователни 

концерта. Успешно бе организиран и проведен Биг 

бенд парад, в рамките на Международния фестивал 

на хумора, в който се включиха 6 оркестъра от 

страната. Една от основните задачи на двата 

оркестъра през 2015 г. е увеличаването на 

собствените приходи, постигането на по-голяма 

популярност, разширяване на целевите публики и 

привличане на добри музиканти и специалисти.  

Паметници 

През годината бе извършено обичайното почистване на терени около паметници, свързано с 

годишни чествания и празници, включително и тези по пътя за връх Шипка. Бе извършено 

обследване от лицензиран експерт на някои от емблематичните за Габрово паметници, като 

през 2015 г. предстои тяхното рехабилитиране. 

Читалища 

През 2014 г. активно продължи работата на читалищата на територията на община Габрово. 

Бяха осъществени множество изяви, както съвместни, така и индивидуални. Някои читалища 

успешно се пребориха с конкуренцията и реализираха проекти по Програма Култура на Община 

Габрово и програмата, свързана със финансиране на проекти по младежки дейности.  

От бюджета на Община Габрово за поредна година бе отпуснато и дофинансиране (в размер на 

3 000 лв.) на фестивала Празник на духовната музика, който се инициира и изпълнява от НЧ 
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Габрово - 2002. Читалищната субсидия за 2015 г. бе увеличена с 14% спрямо предходната, което 

е един добър показател и предпоставка за още по-добра работа. 

Засилва се тенденцията за координация и партньорство между културните институции. Редица 

събития бяха реализирани със съвместни усилия и с успех, което показва израстване на 

вижданията 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. 

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.  
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ТУРИЗЪМ 

През 2014 г. Община Габрово осъществяваше целите си, насочени към развитие на  

конкурентна и атрактивна туристическа дестинация, следвайки основните приоритети, 

заложени в Програмата за развитие на туризма на територията на Габровска община.  

За реализиране на дейностите по тази програма през изминалата година бяха изразходвани 

58 651 лв. Освен тях са реализирани и дейности с финансиране от европейски фондове. 

Заложените дейностите са изпълнени, както следва: 

Маркетинг и реклама: отпечатани рекламни материали - туристическа карта на Габрово. В 

областта на рекламата и маркетинга през 2014 г., в сферата на туризма, Община Габрово 

изпълни и приключи Проект Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически 

продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево, финансиран по Оперативна програма 

Регионално развитие. В рамките на този проект, през 2014 г. бяха реализирани следните 

дейности: 

Изработени и разпространявани: 8 бр. туристически пакети, рекламен 16-минутен филм (с 

озвучаване на четири езика), 2 бр. рекламни TV клипове - 17 сек. и 30 сек. и 2 бр. радио 

клипове - 17 сек. и 30 сек.; реализирана кампания с платена реклама по 5 национални 

телевизии (Нова ТВ, Кино Нова, Фокс лайф, Диема, Диема Фемили); реализирана кампания с 

платена реклама по национални радиостанции (БНР) – 300 клипа; публикувани статии в: Travel 
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Weekly – 3 статии, общо 3 стр.; в румънски издания на National Geographic и National Geographic 

Traveler - общо 3 стр. 

Изработени и в значителната си част разпространени: брошури (2 000 на български език и 1 000 

на английски език); пътеводител (2 000 на български език и 1 000 на английски език); карти (10 

000 на български език и 5 000 на английски език). 

Реализирана кампания с външна реклама (рекламни пана и билбордове на общо 42 ключови 

места в пътната мрежа на страната). 

Разработени са слоган и лого на бранда; реализирана е кампания с PR публикации във водещи 

електрони платформи на 5 езика – английски, френски, български, румънски и немски; 

реализирана е кампания с рекламни банери във водещи електрони платформи - 2 бр.; 

двуседмична кампания при интензитет на ротацията 30% на 5 езика – английски, френски, 

български, румънски и немски. 

Реализирана е кампания с безплатна игра във Facebook и поместване на текстови линкове и 

търсене на база ключови думи в Google AdWords и мрежата на Easy Ads; Разработено и 

внедрено туристическо мобилно приложение за смартфони и таблети. 

Реализирана е кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-

търсещи машини и водещи социални медии/мрежи/Facebook над 12 500 клика/; Участие на 

международни и национални туристически борси, изложения, панаири: Туристическо 

изложение ITB, Берлин (март 2014г.); Международна туристическа борса Културен туризъм – 

Велико Търново (април 2014г.); Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (март 2014 г.); 

Участие в Международна туристическа борса Ваканция и СПА – София (февруари 2014г.); 

Туристическо изложение Уикенд-туризъм - Русе (май 2014г.); Туристическо изложение MAP, 

Париж (март  2014г.); Туристическа борса Вашата Ваканция Бургас (май 2014); Фестивал на 

устойчивия туризъм и здравословно хранене Зелени дни – София - април 2014г.; Изследвана бе 

ефективността на маркетинговите дейности. 

През м. март 2014 г. приключи изпълнението на Интегриран проект за развитие на културно-

историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура, финансиран по 

оперативна програма Регионално развитие. В сградата на ул. Николаевска № 3 отвори врати 

нова туристическа атракция – Интерактивен музей на индустрията.  

Изработени са рекламни брошури за четирите обекта по проекта /АИР Боженци, АЕК Етър, 

Дечкова къща и Интерактивен музей на индустрията/, триезичен луксозен каталог за Габрово, 

както и рекламен филм за туристическите обекти на територията на общината.   

Поддържане и подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура 

Поддръжка на съществуващите екопътеки: През 2014 г. основно бе  почистена и възстановена 

след буря екопътека Градище, което включва също подновяване на дървения мост и 
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възстановяване на зидове и настилка. Дейности по почистване и възстановяване са извършени 

и по екопътеките Боженци - Градище, Боженци - Трявна и Дебел дял – м. Люляци. 

Организиране на ефективно информационно обслужване 

Публично достъпен е и се поддържа с актуална информация електронният туристически 

портал www.visit.gabrovo.bg, както и сайтът www.gocenter.eu (създаден в рамките на проект 

Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, 

Трявна и Севлиево). 

През есента на 2014 г. отвори врати новият Туристически Информационен Център в Габрово, 

на ул. Опълченска 11, който осигурява информационно обслужване и изпълнява логистични и 

организационни функции в осъществяването на реклама и маркетинг на дестинацията. 

http://www.visit.gabrovo.bg/
http://www.gocenter.eu/
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Организиране и провеждане на събития 

Събитийният туризъм е добър и успешен модел за 

развитие в Габрово и региона. Освен 

гореупоменати събития, през годината, в 

реализация на Програмата за развитие на туризма, 

се случи четвъртото издание на Узана Поляна Фест 

(18-20 юли), в което Община Габрово участва като 

партньор. Във фестивала взеха участие над 200 

души от 60 различни организации, занаятчийски 

обединения и фирми. Фестивалът привлече над 

3000 души публика, а легловата база на Узана бе ангажирана от гости и участници. 

Национален VW събор на открито (29-31 август) – се проведе за втори път в местността Узана. 

Организатори бяха Клуб на привържениците на Фолксваген в България в партньорстово с 

Община Габрово. Програмата включваше различни акценти – спорт, музикална програма, 

конкурсна част. 

Посетителски информационен център Узана организира различни маломащабни прояви през 

цялата година: Работилница за мартеници в ПИЦ Узана, посрещане на Първа пролет и 

прескачане на благовещенски огън за гостите на местността, почистване на поляната по повод 

Седмицата на гората, великденска работилница в ПИЦ Узана за гостите на местността от 

хотелите и града, тематична фотографска изложба Еньовденска магия на Узана, изложба 

Поляна от кръпки на Българска фондация Биоразнообразие. 

Към момента е в процес на изпълнение създаването на Природна еко академия към ПИЦ Узана 

(в сградата и с външна част в гората), която ще даде нова насока и допълнителни 

екообразователни функции на центъра. 

Туристическа активност на територията на община Габрово през 2014 г.  

Броят на реализираните нощувки на територията на община Габрово е 79 069, като от тях 

69 053 са нощувки на българи и 10 016 - на чужденци. 

От осъществените нощувки за 2014 г. в общинския бюджет са постъпили 39 842 лв. 

туристически данък. 

През 2014 г. общият брой на посетителите в културните институти в общината е 240 748 души. 

С най-голям относителен дял по брой посещения на туристи са: АЕК Етър, музей Дом на хумора 

и сатирата и АИР Боженци. 
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Туристическа активност на база посещения на музеите: 

ОБЕКТ 

2014 г. 

Брой 

българи 

Брой 

чужденци 

Общ брой 

посетители 

АЕК Етър 130 626 24 560 155 186 

Музей Дом на хумора и сатирата 31 572 2 046 33 618 

Музейни обекти в АИР Боженци - - 29 938 

Регионален исторически музей с Дечкова къща 9 182 320 9 502 

Национален музей на образованието 10 088 411 10 499 

Астрономическа обсерватория и планетариум 8 722 98 8 820 

Интерактивен музей на индустрията 

 

3 402 

 

 

282 

 

 

3 684 

 

Общ брой посетители в обектите:   240 748 
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Р  е  з  ю  м  е 
 
И през 2014 г. фокусът в работата бе насочен към изграждане на положителен публичен имидж 

на институцията и към функционирането й като модерна, отговорна, ефективна и прозрачна 

публична администрация. 

Изпълняваха се всички дейности за обезпечаване на официалната дейност на организацията, в 

т.ч. протоколно обслужване на формални срещи и събития, чествания и церемонии, 

координация на всички мероприятия от протоколен характер между вътрешните за Общината и 

външни структури, текущо отразяване работата на администрацията в посока публичност, 

прозрачност и ефективна комуникация, развитие и надграждане на отношения в мрежата от 

национални и международни партньори, организиране и провеждане на иновативни събития, 

провокиращи интереса на широкоспектърна аудитория.  

Във всичките си действия Община Габрово разчиташе на своевременен анализ на реалната 

ситуация и етични комуникационни техники. Институцията продължи да работи за развитието 

на хармонични вътрешни взааимоотношения и пълноценни връзки с нейните потребители и 

партньори, в посока осигуряване публичност на процесите, управление на проблемите и 

резултатите, отзивчивост към обществените потребности, чувствителност към публичния 

отзвук, висока управленска отговорност и обслужване на обществените интереси. Важен акцент 

в ефективния диалог с гражданите бяха множеството проведени публични обсъждания, 

събития и кампании, с цел постигане на двупосочност на всички комуникационни канали.  

За положителния публичен имидж на града и институцията допринесе ефективната 

комуникация с медиите. Използвайки инструментите на кризисния ПР, Община Габрово 

продължи да обезпечава необходимия актуален информационен поток към гражданите по 

време на бедствията през годината.  

В областта на международното сътрудничество продължиха започнатите проекти и се 

изпълняваха залегналите в двустранните споразумения мерки за сътрудничество с 

партньорските градове във всички сфери на обществено-икономическия живот - култура, 

образование, здравеопазване, благоустрояване, туризъм, ландшафтна архитектура, заимстване 

на добри модели и практики. Стартираха нови инициативи, свързани с пълноценния обмен. С 

партньорска подкрепа, бе поставено началото на стратегия за развитие на зелената 

инфраструктура на Габрово, както и инициатива за насърчаване на млади предприемачи. 

 

 

Раздел ❼   

Mеждународно сътрудничество. Протокол и връзки с обществеността  
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Аалст, Белгия  

 
През 2014 г. продължи успешното сътрудничество с Фондация Хора в помощ на България: Аалст 
– Габрово и Клуб Приятели на Белгия.  
 
Много бяха инициативите и съвместно организираните кампании:  

 

 Дневният център за деца и младежи с увреждания, както и Звеното Майка и бебе получиха 
дарения от бяла техника; 

 Организирано бе състезание по рисуване за деца на възраст от 6 до 16 години; 

 За хората без подслон на територията на общината бе осигурен топъл обяд и дрехи; 

 10 представители на различни младежи организации от Габрово посетиха Аалст, 
благодарение на съвместно разработения проект Парчета от Европейския пъзел по 
Програма Младежи в действие; 

 Младежката танцова формация ИНКАР гостува в града ни и изнесе концерт заедно с 
местната фолклорна формация Седем осми БГ; 

 Продължи успешното сътрудничество между МБАЛ Д-р Тота Венкова и OLV Clinic, чрез 
обмен на медицински специалисти; 

 В помощ на пострадалите от наводненията през лятото на 2014 г., градският съвет на Аалст 
гласува помощ от 1 500 евро, които бяха предоставени на Община Габрово. 
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Тун, Швейцария 

 
Съгласно подписаната Програма за сътрудничество между Габрово и Тун за 2014 г. бяха 
реализирани следните проекти и инициативи: 

 

 В рамките на 38-то издание на международния музикален фестивал Дни на камерната 
музика Габрово 2014, в Художествената галерия Христо Цокев гостуваха популярният 
швейцарски цигулар Александър Дубах, румънският му колега Александру Гавриловичи и 
българската пианистка Десислава Щерева; 

 Дневният център за деца и младежи с увреждания получи дарителски чек на стойност 10 430 
швейцарски франка за закупуване на специализиран автомобил, тъй като предходния по-
рано през годината бе откраднат. Сумата бе набрана в дарителска акция сред населението 
на Тун и със средства от бюджета на града; 

 По инициатива на кмета Рафаел Ланц стартира инициативата Start Up - награда за бизнес 
идея на млад предприемач, на стойност 20 000 швейцарски франка, която ще бъде 
финализирана през лятото на 2015 г.; 

 Стартираха дейностите по проекта Цветен град по Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, които включват създаване на общинско звено за озеленяване и 
поддържане на парковете и градините, разработване на Стратегия за развитие на зелената 
инфраструктура на Габрово за периода 2014 – 2020 г., разработване на демонстрационни 
модели и технически проекти в различни части на града; 

 Пожарната служба и подразделението за Гражданска защита в Тун изпратиха дарение за 
Община Габрово, което включваше специализирана техника, оборудване и облекла за 
местните доброволчески формирования. 

 
 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 180 

 

Мъйтищи, Русия 

 
2014 бе година на „работа на терен“ между двата града. Благодарение на изучаване на опита и 
посещенията в предходни години бе реализирано работно посещение в Габрово на директора 
на Общинското предприятие Леспаркхоз. Проведени бяха срещи с новосформираното звено 
по озеленяване, главния архитект на Община Габрово, както и посещения на място и 
обсъждане на конкретни планове за ландшафтно оформление в Габрово. 
 
За Деня на Мъйтищи, Габрово изпрати карнавална изложба от 28 постера, които бяха 
експонирани на открито в градския парк, с което бе отбелязан и първият рожден ден на 
скулптурната композиция Габровските символи, официално открита през 2013 г., по повод 10 
години от установяването на партньорски взаимоотношения между двата града. 
 
През месец юни, директорът на МБАЛ Д-р Тота Венкова замина на посещение в Централната 
районна болница в Мъйтищи, където бе договорено стартирането на обмен на лекари между 
двете лечебни заведения. 
 
Активно присъствие в двустранните отношения имаше и местното представителство на 
Движение Русофили, което с помощта на двете администрации осъществи пътуване в 
побратимения ни град, проведе срещи с ръководството на Дирекцията по образование, посети 
детска градина и получи помагала, народни костюми и аудиовизуални материали за изучаване 
на руски език, които ще бъдат използвани за обучението на деца в предучилищна възраст в 
Габрово през 2015 г. 
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Паневежис, Литва 

 
През 2014 г. Габрово и Паневежис отбелязаха 10 години от установяването на партньорски 
взаимоотношения.  
 
В контекста на това, че Паневежис бе определен за културната столица на Литва, още в 
началото на 2014 г. започна подготовката за провеждането на редица събития, които да 
подсилят международното участие в града – побратим.  
 
През пролетта, Габровският куклен театър бе на гастрол по покана на кукления театър на 
колела на Паневежис, с представлението Принцесата и граховото зърно.  
 
Месец септември бе посветен на културата на славянските страни и по този повод бе открита 
изложба, предоставена от фонда на Дома на хумора и сатирата Евросапиенс – една изложба с 
история.  
 
В рамките на програмата, посветена на празника на града, габровската художничка Ива 
Пенчева направи ателие на открито с деца от тамошна школа за приложни изкуства, с което бе 
даден старта на изработването на литовският килим на коприна. 
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Сисак, Хърватска 
 
През 2014 г. отношенията между Габрово и Сисак бяха 
поставени на нова основа. Предстои да бъде подписано 
Споразумение за разширяване на сътрудничеството, в 
което да залегнат конкретни сфери на взаимодействие. 
В контекста на пълноправното членство на България в 
ЕС и достъпа до редица финансови механизми, се 
експлоатират всички възможности за кандидатстване 
по схеми, достъпни и за двата града. През месец 
септември партньорите кандидатстваха съвместно по 
Програма Европа за гражданите с проекта COMICS UP. 
 

 
Митвайда, Германия 
 

През месец август на посещение в Митвайда бе 
делегация от Габрово по повод Празника на града. 
Научавайки, че на територията на Община Габрово е 
имало опустошително наводнение, нанесло сериозни 
щети, кметът г-н Матиас Дам предприе инициатива в 
подкрепа на Габрово за преодоляване на 
последствията от пороите. Тъй като през 2002 г. 
Митвaйда също преживява опустошително 
наводнение и тогава получава подкрепа от свои 
побратимени градове, кметът Дам сподели виждането 

си, че истинското партньорство означава и подкрепа в трудни моменти. В резултат от 
инициираната кампания, в края на годината по сметката на Община Габрово бяха преведени 
10 000 евро за ликвидиране на щети по разрушена инфраструктура и подпомагане на 
пострадалите семейства. 

Петах Тиква, Израел  

През месец октомври на посещение в 
Габрово бе Младежкият оркестър и хор 
на град Петах Тиква, който изнесе 
концерт в Дома на културата, по повод 
благодарността на израелския народ 
към българските пожарникари, 
ангажирани в спасителна операция, по 
време на пожара в планината Кармел, 
през 2010 г. Делегацията бе водена от 
кмета на града, посланика на Израел в 

България и представители на бизнеса. Гостите проявиха интерес към възможностите за 
инвестиции в Габрово, водещите предприятия в региона, както и от сътрудничество в областта 
на медицината и обмена на специалисти. 
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ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

През изминалата година Община Габрово работи за осигуряване на максимална публичност и 
прозрачност на процесите, като добре изградената координация между отделните структурни 
звена на администрацията допринесе за ефективното провеждането на ключови инициативи.  
 
Чрез публикации на официалната интернет страница www.gabrovo.bg, изявления до медиите, 
брифинги, публични обсъждания, събития и кампании, както и с постоянно присъствие в 
публичното пространство, Община Габрово функционираше в режим на ежедневен диалог с 
гражданите.  
 
Ефективната комуникация с медиите допринесе за изграждането на положителен публичен 
облик на града и институцията.  
 
Значителен опит бе натрупан при осъществяването на информационни кампании, свързани с 
големите инфраструктурни проекти, както и в сферата на кризисния ПР. Неговите инструменти 
бяха използвани за обезпечаване на непрекъснат актуален информационен поток към 
гражданите по време на настъпилите бедствени ситуации, при възстановяването на щетите и 
бързото връщане към нормален ритъм на живот след наводненията през лятото, и бедственото 
положение от силния снеговалеж. Годината бе тежка не само за Габрово, но и за страната.  
 

Община Габрово организира и дарителска кампания за събиране на вещи и храни от първа 
необходимост за пострадалите от поройните валежи в Добрич, Варна и Велико Търново.  
 

Надградени бяха дейностите за популяризиране на габровския Карнавал и съпътстващите го 
събития. Проведената кампания по множество комуникационни канали на национално и 
регионално ниво, включително чрез медийни партньорства, осигури важния публичен интерес 
към темата и допринесе за по-ефективното рекламиране и отразяване на събитието. 
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Основна цел на мерките за информация и публичност, осъществени за отразяване и 

популяризиране на работата на Община Габрово, бе осигуряването на максимална прозрачност, 

информираност и повишаване на обществената осведоменост за реализираните дейности и 

постигнатите резултати.  

При провеждането на събития и инициативи Община Габрово се стремеше да увеличава 

популярността на града в местен и национален мащаб за постигане на конкретни социално-

икономически ползи, както и за укрепване самочувствието на габровци. Тази политика бе 

следвана последователно при планирането и реализацията на всички дейности в сферата на 

връзките с обществеността, медийното сътрудничество, изпълнението на комуникационните 

планове по отделните проекти и протоколното обслужване при специалните събития. 

Благодарение на активната работа по отразяване на дейността на администрацията и 

изпълняваните от нея политики в различни направления, Община Габрово има постоянно 

присъствие в местните и регионални медии. Чрез интервюта и публикации е факт и медийно 

присъствие в национални печатни издания и електронни издания, сред които вестниците 

Новинар, Труд, 24 Часа, Монитор, Стандарт, Капитал, списание Инфраструктурно строителство, 

бюлетини на НСОРБ, ЕкоЕнергия, Строителство ГРАДЪТ; информационни интернет агенции и 

портали - Информационна агенция Фокус, Медиапул, БГНЕС, СЕВЕР.БГ, SityBuild.bg, ЗА 

ФОНДОВЕТЕ Online, Кmeta.bg, Фрамар, Турист медия, Бук Бутик, Peika.bg и др. Осъществени са 

множество репортажи, а също така гостувания и участия в предавания в национални радиа и 

телевизии, сред които БНР, БТА, БНТ, Нова телевизия, TV7, TV7News, BTV, радио Стара Загора, 

Дарик радио, Радио Фокус, Медиапул, БГНЕС, България Он Ер, ТВ VTV и др. 
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ПРОТОКОЛ 

Отбелязване на традиционни чествания и годишнини 
 

 Тържествено отбелязване на Националния празник на Република България на 3 март; 
 

 Подготовка и провеждане на тържествената сесия на Общински съвет – Габрово, 
посветена на Деня на града; 

 

 Организация, провеждане и участие в традиционния габровски Карнавал; 
 

 Национално честване на годишнината от боевете на връх Шипка; 
 

 Спортист на годината; 
 

 Коледен прием на кмета. 
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Други събития и инициативи 
 

 1 април – Ден на шегата; 

 Откриване на карнавалния сезон на 11.11.2014 г.; 

 Екобазар на площад „Възраждане“, посветен на Деня на Земята; 

 Узана поляна фест; 

 София Филм Фест и Смешен Филм Фест;  

 Магична среща 2014 - Габрово Златна Котка; 

 Отразяване на проектите по Програма Култура на Община Габрово; 

 Изнесено заседание на Комисията по образование, младеж, култура и научни 
изследвания на Комитета на регионите на Европейския съюз с тема „Насърчаване на 
културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и 
регионална конкурентоспособност и привлекателност – съвместно с Областен 
информационен център – Габрово; 

 Конференция Първите 7 години на Габрово в ЕС – съвместно с Областен информационен 
център – Габрово; 

 Септемврийски културен салон; 

 Откриване на центровете за настаняване от семеен тип в кварталите Борово и Трендафил 
и провеждане на дни на отворените врати в тях; 

 Откриване на Интерактивен музей на индустрията и обектите от интегрирания проект за 
развитие на културно-историческия туристически продукт;  

 Общински фестивал на толерантността по проект Интеграционни мерки за подобряване 
на достъпа до образование в община Габрово;  

 Провеждане на кръгли маси – обществени обсъждания, по проект Техническа помощ за 
подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020; Годишна 
конференция на ЕкоЕнергия и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет на кмета на Община Габрово - 2014    стр. 187 

 

Посещения на високо държавно равнище и представители на изпълнителната власт 
 

 Посещение на Президента на Република България господин Росен Плевнелиев, по повод 
Националното честване на годишнината от боевете на връх Шипка и запознаване с 
новооткрития Интерактивен музей на индустрията; 

 

 Участие на министъра на културата г-н Петър Стоянович, в рамките на изнесеното 
заседание на Комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) 
на Комитета на регионите на Европейския съюз; 

 

 Откриване на реновираното отделение по кардиология в МБАЛ Д-р Тота Венкова с 
министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. 
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Протоколни визити на представители на чужди дипломатически мисии 
 

 Посещение на Негово Превъзходителство господин Такаши Коидзуми, посланик на 
Япония, с цел запознаване с туристическия потенциал на общината, сътрудничество в 
областта на културата, както и проучване на бизнес климата и профила на основните 
икономически отрасли в града; 

 По случай Деня на палестинската земя и 26-та годишнина от установяването на 
дипломатически отношения между Република България и Държавата Палестина, на 7 
април в зала Възраждане, габровската публика се наслади на екзотична фолклорна 
феерия, представена от палестинския танцов ансамбъл Фунуният. Формацията бе 
водена лично от Негово Превъзходителство д-р Ахмед Ал Мадбух, посланик на 
Държавата Палестина в България; 

 Посещение на Негово Превъзходителство г-н Арсен Схоян, посланик на Армения по 
време на Карнавала в Габрово; 

 Посещение на Негово Превъзходителство  г-н Шин Менг-хо, посланик на Република 
Корея у нас. Интерес за него бе проекта за изграждане на тунел под връх Шипка, 
възможностите за туризъм в местността Узана, както и занаятите, представени в 
Архитектурно-етнографския комплекс Етър;  

 Посланикът на Израел, Негово Превъзходителство г-н Шаул Камиса Раз посети Габрово в 
рамките на визитата на делегация от гр. Петах Тиква и концерт на Младежкия хор и 
оркестър от същия град; 
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 Нейно Превъзходителство г-жа Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия, бе 
специален гост на Карнавала и връчи първите награди на участниците в състезанието по 
рисуване, организирано от Клуб Приятели на Белгия и Фондация Хора в помощ на 
България: Аалст – Габрово; 

 Посланикът на Австрия, г-н Герхард Райвегер избра Габрово за последна спирка в 
прощалната си обиколка из България и посети концерта на джаз – примата Йълдъз 
Ибрахимова; 

 По повод съвместната инициатива на Община Габрово и Посолството на Федерална 
република Германия,  посветена на 25-та годишнина от падането на Берлинската стена, 
посланикът на Федерална република Германия в България, Негово Превъзходителство 
Детлеф Лингеман бе в Габрово за откриването на документалната фотоизложба 
Диктатура и демокрация в епоха, изпълнена с крайности. Моменти от историята на 
Европа през 20 век. 
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През месец юни 2014 г. Община Габрово бе отличена в 

категорията за най-прозрачна администрация от годишния 

национален конкурс на Фондация за прозрачни регламенти. 

Участието в конкурса предостави възможност на 

администрациите да демонстрират пред широка публика 

стремеж към прозрачност и отчетност в обслужването, 

прилагане на иновативни подходи за партньорство и 

подобряване на работните процеси, както и желание за 

взаимодействие с други администрации. Класирането беше 

извършено от независима комисия чрез присъждане на точки в 

две направления. Изследвани бяха 15 критерия за 

прозрачност, административно обслужване и гражданско 

участие, за които кандидатстващата администрация изпрати 

обосновка и доказателствени материали. Оценявана бе и 

функционалността на общинските интернет страници. Сред 

целите на инициативата са развитието и прилагането на 

публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията, насърчаване на диалога 

между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество 

при решаване на обществено значими проблеми, повишаване на отчетността пред гражданите и 

бизнеса, засилване на контрола за превенция на корупцията и др. 

През септември 2014 г., по време на 

четвъртата международна годишна 

конференция Устойчиво развитие на 

строителния сектор, кметът на община 

Габрово Таня Христова получи отличие в 

категорията Правителствена инициатива 

за насърчаване на устойчивото развитие. 

Събитието, което бе част от Световната 

седмица за устойчиво строителство се 

организира от Български съвет за 

устойчиво развитие и е платформа за 

обмен на професионална експертиза, насърчаване на политики и генериране на бизнес идеи. По 

време на форума международни експерти, водещи компании и представители на научни среди 

споделиха своята професионална експертиза, международни практики и иновативни решения за 

Раздел ❽ 

Община Габрово – активна и иновативна 

http://www.ftr-bg.org/
http://www.gabrovo.bg/files/images/Gramota_prozrachna_administracia_big.jpg
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устойчиво строителство. Сред дискутираните теми бяха инструментите за дългосрочно 

гарантиране на качеството и устойчивостта на недвижимите имоти и инфраструктура; 

строителните продукти и технологии в контекста на устойчивото строителство и добрите практики 

в тази област. Българският съвет за устойчиво развитие постави началото на нова инициатива, 

чрез която бяха наградени най-добрите бизнес организации, зелени строителни проекти и 

правителствени инициативи за своя принос към насърчаване на устойчивото развитие. 

През ноември 2014 г. кметът на Габрово получи Специалната награда Добри европейски 

практики в конкурса Кмет на годината. Отличието бе присъдено за успешно изпълнение на 

проекта Воден цикъл. Наградата връчи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.  

Снимки: Kmeta.bg 

В конкурса кметовете от страната се съревноваваха за наградите Кмет на годината в областите - 

инвестиции, социална политика, евросредства, екология, туризъм, спорт. Надпреварата бе 

организирана от Порталът на българските общини - Kmeta.bg, който за втора поредна година 

награждава най-успешните сред градоначалниците на 264-те общини в България.  

През декември 2014 г. кметът на община Габрово спечели и приза за Подготовка за 

предизвикателствата на зимата като събра най-много гласове от вота при големите общини с 

население над 20 000 жители.  
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Снимки: Kmeta.bg 

Наградата беше връчена от изпълнителният директор на Агенция Пътна инфраструктура инж. 

Лазар Лазаров по време на церемонията по награждаването на Кмет на месеца за месец ноември 

в Софийската опера, организирана от порталът на българските общини – Кмета.bg 

Същия ден Община Гарово получи и специална награда за принос в развитието и опазването на 

културно-историческото наследство и иновативен подход при представяне историята на 

габровската индустрия за Интерактивен музей на индустрията в националния конкурс Сграда на 

годината 2014.  

Статуетката бе връчена на кмета Таня 

Христова от Давид Михайлович, 

управител на Булфелд ЕООД – 

компанията-инвеститор на столичния 

Парадайз център.  

Конкурсът бе под патронажа на 

Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството със съдействието на 

браншовите организации в архитектурата, 

инвестиционното проектиране и 

строителството.   

В него участваха 77 новоизградени и реконструирани публични и частни проекти, завършени през 

2014 г. Обектите бяха оценени от жури от 27 водещи експерти и представители на бизнеса и 

културата с председател Деница Николова, зам.- министър на регионалното развитие и 

благоустройството. 
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Сградата, в която се помещава Интерактивният музей, беше изцяло реконструирана благодарение 

на спечеления от Община Габрово проект за развитие на културно-историческия туристически 

продукт и свързаната с него инфраструктура по Оперативна  програма Регионално развитие.  

Интегрираният проект за развитие на културно-историческото наследство бе отличен и в 

категорията за най-атрактивна туристическа атракция по време на годишната информационна 

конференция на ОП Регионално развитие, която се проведе на 10 декември в София.  

В рамките на форума министър Лиляна Павлова и столичният кмет Йорданка Фандъкова връчиха 

традиционните награди за най-добри бенефициенти, изпълнили проекти по ОПРР. 

През месец ноември стана ясно, че Габрово е областта на челно място по усвоени евросредства 

на глава от населението за трета поредна година, следвана от Бургаска област. Това сочи 

изследването Регионални профили: показатели за развитие 2014, изготвено от Института за 

пазарна икономика в сътрудничество с Региостат. Анализът представя състоянието и развитието 

на 28-те области в страната въз основа на 59 показателя, обединени в осем категории – 

икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, 

здравеопазване, околна и социална среда. 

Данните на анализаторите показват, че област Габрово е със силно изразен индустриален 

профил, като икономическите к показатели са по-добри от средните за страната. Безработицата 

по традиция е ниска, а заетостта нараства през 2013 г. Висок е притокът на чуждестранни 
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инвестиции. Много добро е усвояването на 

европейски средства, особено в община Габрово. 

Към края на януари 2014 г. изплатените средства 

по договори на общините, като бенефициенти по 

оперативните програми, са близо 112 млн. лв., от 

които 90 млн. лв. са концентрирани в община 

Габрово. Според изследването Габрово е сред 

областните градове с най-ниски местни данъци и 

такси, които остават непроменени през 2014 г. В 

рейтинга за прозрачност на органите на местно 

самоуправление, изготвян от Програма достъп до информация, община Габрово е водеща 

спрямо останалите от областта. 

Анализът на околната среда показва, че делът на населението в селища с обществена 

канализация е 85%. След 2010 г. две трети от населението с достъп до канализация е свързано с 

пречиствателни станции за отпадъчни води. Това е едно от най-високите нива за страната през 

2012 г. Причината е в големия процент живеещи в градовете, както и доброто усвояване на 

европейски средства в сферата. 

Изследователите посочват като предизвикателство влошените демографски показатели. 

Населението на 65 и повече години в област Габрово е над два пъти повече от населението до 

14-годишна възраст. Раждаемостта остава ниска. Добрите професионални училища и 

Техническият университет в град Габрово отговарят на промишления профил на областта, но се 

затрудняват да привличат млади хора за постоянно. Висок е делът на населението с висше 

образование в трудоспособна възраст. 

През 2014 г. инициативата на Община Габрово 

Приеми ме на село бе отличена с диплома в 

номинациите за годишните награди 

Прокултура 2014 на Българската асоциация на 

работодателите в областта на културата 

(БАРОК). 

По повод Световния ден на младежта – 12 август, 

БАРОК организира Национална конференция 

на тема Достъпът на младите хора до култура, 

която се проведе в София. На форума бяха 

връчени и годишните награди Прокултура в седем категории, една от които Община. Поредната 

награда за Приеми ме на село още един път доказа, че инициативата за създаване на мрежа от 

приемни села в България се оценява не само като изключително интересна, но и като успешна и 

иновативна практика. 
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Отбелязахме принадлежността си към голямото европейско семейство с две от най-значимите 

прояви, проведени през изминалата година. Събитието Първите 7 години на Габрово в 

Европейския съюз, организирано на 30 май от 

Община Габрово и Областен информационен 

център – Габрово, привлече над 100 участници в 

обновената с европейски средства зала 

Възраждане. Гости на информационния ден бяха 

Огнян Златев - ръководител на представителството 

на ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - 

ръководител на Управляващия орган на ОП 

Административен капацитет, Зорница Русинова - 

ръководител екип на Българо-швейцарска 

програма за сътрудничество към МТСП и Тамара Кулева - началник отдел Северен централен 

район към МРР. В емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена Една история за 

хората Община Габрово представи пред присъстващите постигнатото за града през първите 7 

години от членството на страната ни в Европейския съюз.  

 

Събитието уважиха представители на 

общини и експерти от управляващи 

органи на Оперативни програми. Те 

представиха възможностите, които новият 

период 2014-2020г. дава чрез програмите 

Добро управление, Развитие на 

човешките ресурси, Региони в растеж и 

Иновации и конкурентоспособност. 

 

 Изложбата Първите 7 години на Габрово 

в ЕС представи в 28 цветни табла най-

добрите проекти на Община Габрово, 

реализирани с европейски средства. В продължение на два месеца габровци имаха възможност 

да я разгледат на пл. Възраждане. 

 

Месец по-късно, на 1 юли, Община Габрово и Областен информационен център – Габрово, 

заедно с Комитета на регионите на Европейския съюз, организираха първата съвместна 

инициатива - изнесена конференция на Комисията по образование, младеж, култура и научни 

изследвания. Над 200 души взеха участие във форума. Темата Насърчаване на културния и 

творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална 

конкурентоспособност и привлекателност провокира дискусии, творчески представяния и 

откровени разговори за културата като инструмент за интелигентен, приобщаващ и устойчив 

растеж.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Независимо от равносметките, анализите и статистиките, всяка приключила година трябва да 

бъде изпратена достойно. Това означава да съхраним в паметта си – институционалната и 

човешката, всичко онова, което е белязало изминалото време.     

2014 г. ни поднесе богата палитра от събития и процеси, преживявания и емоции. Преминахме 

през бури от страсти и разделение, през политически кризи и поредица от избори, през болката 

от загуби и през силата на природата. Същите тези бури ни обединиха, дадоха воля на 

спонтанната ни потребност да помогнем на тези, в нужда от подкрепа. И без да забравяме за 

всичко това, трябва да признаем, че в нашия град през 2014 г. се случиха още много значими 

неща, които ни заредиха с енергия за идните години.   

2014 г. ще остане в паметта ни като година, в която Габрово започна да придобива своята нова 

градска визия на съвременен европейски град. Въпреки многото трудности, високия градус на 

социално напрежение и недоволство, въпреки неочакваните препятствия и понякога искрени 

опасения за успешния финал, в голяма степен успяхме да реализираме планираните цели, 

насочени към поетапно изграждане на нов облик на Габрово. Във фокуса на нашите усилия 

бяха и множество по-малки инициативи, които осигуриха допълнителен принос към 

подобряване качеството на живот, защото преди всичко, те инвестираха в човешкия капитал и 

потенциал.  

За успехите на започнатите начинания, благодаря на на общинска администрация, която работи 

при усилено темпо, в условията на динамична среда и възпрепятстващи външни фактори.  

За полезния и съдържателен дебат в управление на процесите и изграждане на местните 

политики, благодаря на Общински съвет – Габрово, който бе посветен на каузата Габрово. 

За подкрепата по време на бедствията, благодаря на всички институции, организации и 

граждани, които бяха съпричастни и оказаха подкрепа в тежките моменти.   

Благодаря на всички габровци, които влагаха творческия си потенциял и енергия в обществения 

живот на града и проявиха гражданско търпение, толерантност и висока чувствителност по 

време на интензивния строителен процес, когато комфортът на обитание бе силно нарушен.  

Безспорно 2014 г. бе изключително богата – наситена с тревоги, но същевременно щедра на 

възможности и добри резултати. Нека оставим изминалата година в историята и да се 

концентрираме върху всичко това, което ни предстои оттук нататък. Вярвам, че амбициозните 

задачи, по които работим, ще бъдат припознати и подкрепени от габровци, защото те са тези, 

които продължават да дават смисъл и цел на нашите съвместни усилия.  

Таня Христова  

Кмет на община Габрово 


