
                                                                                                                                  Приложение № 16 

към Решение №8/25.01.2018 г. 

                                                                                                                                                   на Общински съвет Габрово        

ПРОТОКОЛ 

от публично обсъждане на проекта  

на  бюджет на Община Габрово за 2018 г. 

 

 

Днес, 11.01.2018 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание  

Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет на 

Община Габрово за 2018 г. 

До началото на обсъждането постъпиха писмени предложения, както следва: 

- получено по имейл от Боян Иванов за изграждане на пешеходен надлез на новото 

кръгово кръстовище при Консултативна поликлиника; 

- ФС-01-01-161/05.12.2017 от гражданите, живеещи на ул.“Аврора“ и съседните улици 

част от кв.Радичевец с искане за: 

1.Подмяна на водопровода от Петкова нива до „Капитан дядо Никола“.Ремонтиране на 

водопроводната мрежа по улиците „Тригьово кладенче“, „Текстилец“, „Аврова“ и „Червен 

мак“; 

2.Да се асфалтират улиците „Тригьово кладенче“, „Аврора“, „Текстилец“ и „Червен 

мак“; 

3.Да се подобри сметосъбирането по посочените улици, като се осигурят контейнери и 

кофи за всички домакинства; 

- вх.№ ФС-01-01-161/05.12.2017от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр.Габрово с искане 

за ремонт на Отделението по акушерство и гинекология на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. 

Стойност на ремонта 150 000 лв.; 

- вх.№ АПИО-06-01-223/07.12.2017 от Тодорка Мирчева – кметски наместник на Зелено 

дърво с искане за финансова подкрепа на дейност, свързана със 140 годишнината от Руско- 

турската освободителна война; 

- вх.№ ФС-02-01-255/15.12.2017 от Светослав Славчев – Секретар на НЧ „Христо 

Смирненски 1949“ с искане за Финансиране на реализацията на фестивала „Алтернативни 

форми на изкуство“; 

- вх.№ УР-02-01-227/29.12.2017 от НЧ „Будителите2017“, гр.Габрово с искане за 

Включване в Културния календар на Габрово провеждането на Джаз фестивал на името на 

Маестро Манол Цоков с подкрепата на Община Габрово; 

 - вх.№ ОСД-03-01-1/02.01.2018 от ХК „Чардафон“ – гр.Габрово с искане за финансова 

подкрепа за Клуба в размер на 20 000 лв.; 

 - вх.№ ОСД-03-01-1/02.01.2018 от живеещите на ул.“Даскал Алекси“ с искане за ремонт 

на улица „Даскал Алекси“ в гр.Габрово; 

 - вх.№ ОСД-02-01-3/04.01.2018 от Гергана Евтимова с искане за разширяване 

капацитета на Домашен социален патронаж. 

 Общественото обсъждане бе открито от г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово. 

На обсъждането присъстваха и инж. Климент Кунев – зам.-кмет на община Габрово, инж. Нела 

Рачевиц – зам.-кмет на община Габрово, арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на община 

Габрово, г-жа Мария Иванова – директор дирекция „Финансово-счетоводна”, представители 

на общинска администрация, представители на Общински събет Габрово и граждани. 

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2018 г.от страна на  г-жа 

Христова и г-жа Иванова.  

Г-жа Христова запозна присъстващите с мотото , целите и приоритетите на бюджета за 

2017 година. Представени бяха основните акценти, свързани с реализацията на инвестиции в 

градска среда, образователна инфраструктура, енергийна ефективност, превенция на риска и 

др.  

Г-жа Иванова представи по подробно параметрите на проекта за бюджет на 0бщина 

Габрово за 2018 г. в неговата приходна и разходна част.  

 



След презентацията бе дадена думата на присъстващите за коментари, предложения, 

съображения.  

Господин Христо Колев  представи искането на живущите на ул. „Даскал Алекси” за 

ремонт на настилката на улицата. 

Госпожа Иванка Радева – старши специалист в дирекция „Инфраструктура и екология“ 

отговори, че е необходимо ремонт на водопреносната мрежа и подземните комуникациии и 

чак тогава да се мисли за подмяна на пътната настилка. 

Поради липса на други изказвания г-жа Христова закри общественото обсъждане като 

благодари за присъстващите граждани за споделените проблеми и направените предложения. 

 Копия на гореописаните предложения са приложени към настоящия протокол. 

 

11.01.2018 г. 

Габрово 


