
ПРОТОКОЛ 

от общественото обсъждане на проекта  

на  бюджета на Община Габрово за 2016 г. 

 

Днес, 27.01.2016 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 2016 г. 

 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 Христина Александрова – директор дирекция „Финансово-счетоводна”. 

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2016 г.от страна на  г-жа 

Христова и г-жа Александрова.  

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

2016 година. Представени бяха основните акценти, свързани с реализацията на инвестиции в 

градска среда, образователна инфраструктура, енергийна ефективност и аварийно-

възстановителни и превантивни дейности за предотвратяване на щети и последици от 

природни бедствия, като в представянето се включи и арх. Меразчиев - зам.-кмет на Община 

Габрово, 

Г-жа Александрова  представи по подробно параметрите на проекта за бюджет на 

Община Габрово за 2016 г. в неговата приходна и разходна част.  

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

съображения.  

 

Г-н Ненчо Стефанов - представител на живущите в кв. Негенци запозна 

присъстващите с проблеми на квартала свързани със състоянието на уличната мрежа и 

уличното осветление. Г-н Стефанов предаде писмено предложение за решаване на проблемите 

от Общината със средства от бюджета за 2016 година. 

 

Г-н Христо Мандев зададе въпрос за бъдещето на тролейбусния транспорт. Г-жа 

Христова отговори, като припомни, че с Решение на Общински съвет е определен варианта за 

бъдещото развитие на общинския градски транспорт чрез използването на екологични 

автобуси, работещи с гориво метан и електромобили. Стартирането на проекта за „Интегриран 

градски транспорт” по ОП”Региони в растеж”е предвидено още през тази година. 

 

Г-н Иван Младенов изказа задоволство от добре разработения проект и неговото 

представяне. Изказа мнение, че доброволчеството може да се използва във всички сфери, 

включително и в сферата на културата. Попита за какво ще се ползват 100 000-те хиляди лева. 

Г-жа Христова отговори, че с радост ще приеме доброволчеството от страна на всички 

културни организации и институции, а  с тези 100 000 лв. общината подпомага инициативите 

на различни организации да реализират проекти в сферата на културата на конкурентен 

принцип. Г-жа Христова изрази мнение, че доброволчеството под формата на сътрудничество 

може да помогне значително за подобряване на средата, в която живеем в най-общ смисъл. 

 

 Г-н Николай Григоров –общински съветник зададе въпрос: „Защо концесиите не са 

обсъждани в комисиите”? 

Г-н Климент Кунев – зам.-кмет на Община Габрово отговори, че намеренията за концесионни 

процедури за посочените обекти са посочени в Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2016 г. 

 

 Г-н Пейо Делчев – изказа мнение, че изграждането на кръгово кръстовище на Гаровия 

площад е излишно, като там е необходимо да се възстанови само фонтана. Отбеляза също, че 

за разлика от съседните ни по-малки общини Габрово няма представителен стадион. Попита 

как ще привличаме в Габрово инвеститори. 



Отговори на въпросите дадоха: 

- Арх. Меразчиев за кръстовището на Гаров площад, като посочи че се запазва фонтана и 

се създават даже повече места за паркиране от досега, като проекта ще осигури 

безопасност на движението и една значително по добра среда за пешеходците. 

- г-жа Христова отговори, че съседните по малки общини са се възползвали от 

възможността н да изградят и реновират стадионите си с проекти по ОП”Развитие на 

селските райони”, по която Община Габрово не можеше да бъде бенифициент. Г-жа 

Христова изказа мнение, че развитието на спортната инфраструктура не е по силите 

само на общината и трябва да се пристъпи към съвременните форми на сътрудничество 

с бизнеса, чрез реализиране на публично-частни партньорства. По тази причина 

общината е предвидила през 2016 година да проведе концесионни процедури за 

стадион „Априлов” и плувните басейни в ПМГ и СОУ”Отец Паисий”. По отношение на 

привличане на инвеститори, г-жа Христова отговори, че пряк ангажимент на общината 

е изграждането на подходяща инфраструктура и точно и бързо предоставяне на 

услугите спрямо потенциалните инвеститори. Иначе ангажимент на всички, които 

живеем тук е създаването на положителен имидж на града ни. Г-жа Христова каза, че 

ако продължаваме да говорим колко зле е града ни, колко застаряващо е населението 

му, как младите хора го напускат, то тогава не можем да очакваме инвеститори да 

дойдат тук. 

 

Г-жа Пепа Сомлева – общински съветник отбеляза, че доброволческата дейност не е 

лесна . Преди тя да се започне трябва да се вземат различни разрешителни. Призова Общината 

да има готовност да помага на хора, които искат да правят нещо доброволно. 

 

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

благодари за присъстващите граждани за споделените проблеми, поставените въпроси и 

направените предложения. 

Към протокола са приложени копия на постъпилите писмени предложения по проекта 

на бюджет на Община Габрово за 2016 г. в периода 19.01.2016 г.  – 27.01.2016 г.: 

Предложение вх.№ ФС 01-01-3/26.01.2016 г.  

Предложение вх.№ ФС 01-01-4/27.01.2016 г. 

Предложение предоставено на ръка по време на обсъждането 

 

 

  

 

27.01.2016 г. 

Габрово 


