
                                                                                                                       Приложение № 17 

                към Решение №10/31.01.2019 г. 

                                                                                                                                        на Общински съвет Габрово        

ПРОТОКОЛ 

от публично обсъждане на проекта  

на  бюджет на Община Габрово за 2019 г. 

 

 

Днес, 15.01.2019 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 2019 г. 

До началото на обсъждането постъпиха писмени предложения, съгласно Приложение 

№ 1 към настоящия протокол. 

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

На обсъждането присъстваха и г-жа Мария Иванова – директор дирекция „Финансово-

счетоводна”, инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на община Габрово, арх. Николай Меразчиев – 

зам.-кмет на община Габрово и г-жа Полина Тихова – Секретар на община Габрово, 

представители на общинска администрация, представители на Общински съвет Габрово и 

граждани. 

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2019 г. от страна на  г-жа 

Христова и г-жа Иванова.  

Г-жа Христова запозна присъстващите с целите и приоритетите на бюджета за 2019 

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

градска среда и енергийна ефективност за развитието на община Габрово в синхрон с 

желанието на жителите. 

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

Габрово за 2019 г. в неговата приходна и разходна част.  

 

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

съображения.  

Господин Николай Дачев  направи няколко препоръки относно представянето на 

бюджета за следващата година, да се знае колко от предложенията от публичното обсъждане 

са били приети; да се отбележи, че сравненията са по план, а не по отчет; КСС да се 

коментират от гражданите; да се внесе предложение чрез НСОРБ 50 % от данъка върху 

доходите на физическите лица да остава за общината и 10% от корпоративния данък. В 

инвестиционната програма не са заложени средства за газификация на детски заведения и 

училища. 

Г-жа Христова отговори, че газифициране към настоящия момент и този бюджет не e 

предвидена. 

Госпожа Росица Кънева от кв. Нова махала благодари за изградената детска площадка 

и беседка. Отправено бе питане относно спирката на градския транспорт в квартала. Тя е 

масивна и се руши върху главите на чакащите. Има внесена молба в общината от една година, 

но няма официален отговор. 

Г-жа Христова отговори, че ще се запознае с подадения сигнал. 

Господин Рачо Шейтанов относно проблем от 2009 г. с жилищен блок на бул. 

Столетов № 2. При дъжд водата се задържа в пространството между блока и гаражите, което 

руши основите на сградата. 

Г-жа Христова каза, че е запозната с проблема и има изготвена детайлна количествено- 

стойностна сметка и при възможност ще се започне с разрешаването на проблема, но са нужни 

над 80 000 лв. за разрешаването на същия. 

Господин Кънев – относно използването на плувния басейн в ПМГ и работното му 

време и писмо от 13.12.2018 г. Следи ли се прехвърлянето на средства от бюджетите на 

учебните заведения чрез ваучери към ПМГ? Събиране на такси от деца със специални 

потребности.  



Г-жа Христова отговори, че писмото е при нея и темата с басейна ще се дискутира 

следващата седмица. Децата с увреждания са освободени от такси.  

Господин Христо Мандев – Дружество на писателите в България. Дружеството е 

първото сдружение на писатели в България и търси средства за издаване на творбите си. 

Алманах „Зорница“ – 46-ти подред вече 10 год. Търсена е подкрепа от Общински съвет. 

Получени са 170 лв. от 8 съветници от Габрово, от Дряново 150 лв., чакат се Севлиево и 

Трявна. 

Кога ще бъде асфалтирана  ул. „Акациите“ и ул. „Изгрев“? 

Господин Димитър Стефанов от с.  Жълтеш за асфалтиране на улица, на която живеят 

12 семейства. Козметични ремонти са правени със средства на живущите.  

Г-жа Христова каза, че е запозната с проблема и има средства заложени в бюджета. 

Кметовете и кметските наместници трябва да се съберат и вземат решение как да се 

разпределят ресурсите. 

Госпожа Павлина Хинкова и г-н Пламен Иларионов от НЧ „Будителите“ за 

възстановяване на съботните евъргрийни в Община Габрово чрез 36 000 лв. на година.  

Г-жа Христова отговори, че общинския бюджет няма възможност да удовлетвори 

всички искания и може да се кандидатства по Програма Култура, крайния срок за 

кандидатстване е до 29.01.2019 г. Читалищата също имат възможността да подкрепят 

инициативата. 

Господин Георги Бандаловски относно 100 г. организиран футбол в Габрово. Ще има 

ли повече средства за влизане в професионална футболна група? 

Г-жа Христова е получила и по електронна поща подобен въпрос и това ще се 

дискутира на сесията на Общински съвет и заедно ще вземат правилно решение. Трябва да се 

прегледа състоянието на футбола в Габрово и броя на клубовете. 

Господин Кънчев от село Гайтани. В бюджета на Община Габрово заложен ли е 

ремонт на 600 м. път между ул. „Селимица“ и с. Думници? 

Г-жа Христова този обект струва около 50 000 лв. Приоритетен е, но за момента не 

може да се реализира. 

Господин Николай Банковски кв. Радичевец ул. „Изток“ – разрушават се улиците от 

прииждащите повърхностни води, който отнасят новото асфалтово покритие. Трябва да се 

изгради съоръжение за разрешаване на проблема, може и с публично частно партньорство. 

Госпожа от ул. „Текстилец“ – със същия проблем. Дванадесет семейства живеят там. 

Инж. Костадинова: Разрешаването на проблема включва и ВиК. Ще има среща с ВиК и 

ще бъде поставен проблема.  

Господин Николай Георгиев да се актуализира в сайта на общината автобусното 

разписание. Да се премахне разписанието на тролейбусния транспорт, тъй като отдавна го 

няма.   

Госпожа Светла Стефанова от ул. „Сърна“ – ремонт на улицата. Да се включи в лятно 

и зимно почистване. Да се направи канализация.  

Г-жа Христова: улицата вече е включена в зимното почистване. Г-жа Костадинова: 

ремонта ще се съгласува с ВиК. 

Господин Николай Петков от с. Лоза. В бюджета е заложен 1,5 млн. лв. за 

сметоизвозване и сметосъбиране. По селата ще започне ли по-често сметосъбиране? Ще се 

ремонтира ли улицата ни?  

Г-жа Христова: за малките населени места се предвиждат 100 000 лв., те ще бъдат 

разпределени от кметовете и кметските наместници. Това е ангажимент, който прехвърлям на 

Секретаря на Общината.  

Г-н Кехайов: към момента сметоизвозването до сега е било 3 пъти, вече предвиждаме 

да е 4 пъти в седмицата. 

Госпожа Сомлева – Благодари за ремонта на стълбището между ул. „Петър Михов“ и 

ул. „Венера“. Иска да се запознае с проектната документацията по ремонта, тъй като 

предходния е бил без желязо и бетон. Улица „Златна нива“ няма канализация. Там се плаща 

канална вода, имало е канализация изградена със средства на гражданите, но вече е стара и 



изгнила и се просмуква на ул. „Петър Михов“ и там се заблатява. Обсъждано е на сесия на 

Общинския съвет. 

За Съюза на писателите и Евъргрийните вече се говори. Надявам се, да се намерят средства за 

Алманаха и Евъргрийните. 

Госпожа: С какво натежа изграждането на пътя Войново – Чехлевци, защо и как е 

изграден? 

Г-жа Христова: В момента сме в режим на обсъждане на бюджет. Отново ще 

анализираме всички предложения.  

Госпожа: Да бъде оповестен резултата от обсъжданията на бюджета? Колко от тези 

предложения са приети? 

Г-жа Христова: всички предложения, които са дошли при нас са регистрирани и сме 

длъжни да ги оповестим. Не поемам ангажимент всички ваши искания да бъдат реализирани, 

но се стараем. 

Инж. Костадинова: Всички изброени улици, са от постъпили предложения за ремонт 

през годината или от предходни.  

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, както и 

Приложение № 1 – съдържащо всички постъпили предложения на гражданите преди 

публичното обсъждане. 

 

 

 

15.01.2019 г. 

Габрово 

 


