


Динамична икономическа и политическа обстановка

Редица кризи и предизвикателства

Забавени оперативни програми и План за възстановяване и 
устойчивост 



Закон за публичните финанси

Закон за Държавния бюджет на Република България за
2022 г.

Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет





Приходната част е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, вкл. тяхното дофинансиране с общински приходи и 
общински дейности





Общият размер на планираните общински приходи е 36 336 269 лв., oт които за финансиране на общинските дейности 34 727 479 лв. и
за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 1 608 790 лв.



Патентен данък и 
данък върху 
таксиметров 

превоз на 
пътници

Данък върху 
недвижимите 

имоти

Данък върху 
превозните 

средства

Данък при 
придобиване на 

имущество

Туристически 
данък

2021 180 000 лв. 2 650 000 лв. 3 250 000 лв. 1 300 000 лв. 40 000 лв. 
2022 140 000 лв. 2 650 000 лв. 3 350 000 лв. 1 550 000 лв. 40 000 лв. 



Разходната част е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, вкл. тяхното дофинансиране с общински приходи и 
общински дейности





Държавни 
дейности

3 157 827 лв. 
55.24%

Дофинансиране
380 950 лв. 

6.66%

Общински 
дейности

2 177 537 лв. 
38.09%

2021 г. 2022 г. 

5 016 774 лв.

5 716 314 лв.

Трудови 
разходи

4 008 577 лв. 
70.13%

Издръжка
1 643 576 лв. 

28.75%

Капиталови 
разходи

64 161 лв. 
1.12%



Държавното финансиране, определено по единния 
стандарт за изчисляване на средства за минимално 
кадрово осигуряване по групи общини и преходния 
остатък от 2021 г. на делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация”.

Числеността на персонала се запазва, като от общата 
численост 195 щ. бр. с държавни средства се финансират 
180 щ. бр., а с дофинансиране 15 щ. бр.

Издръжка дейността на общинска администрация и 
Общински съвет

Помощи по Решение на Общински съвет

Представителни разходи на Общината;

Представителни разходи на Общински съвет;

Инвестиционни разходи;



Държавни дейности
424 599 лв. 

100%

Дофинансиране
0 лв.
0%

Общински 
дейности

0 лв.
0%

2021 г. 2022 г. 

357 903 лв. 

424 599 лв. 

Трудови 
разходи

152 800 лв. 
35.99%

Издръжка
262 905 лв. 

61.92%

Капиталови 
разходи
8 894 лв. 

2.09%



Дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка“

Работата на „Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

Издръжка на Военен отдел, детска педагогическа стая, районни инспектори



Държавни дейности
23 183 969 лв. 

96.21%

Дофинансиране
50 000 лв. 

0.21%

Общински 
дейности

863 055 лв. 
3.58%

2021 г. 2022 г. 

13 131 146 лв. 

24 097 024 лв. 

Трудови разходи
19 727 556 лв. 

81.87%

Издръжка
3 835 093 лв. 

15.92%

Капиталови разходи
484 375 лв. 

2.01%

Резерв
50 000 лв. 

0.21%



Общински училища

Детски градини

Център за специална образователна подкрепа „Н. Палаузов“

Център за подкрепа на личностно развитие -
Астрономическа обсерватория и планетариум

Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно 
ориентиране Габрово“ 80%

Детски градини - издръжка и инвестиционни разходи до 
31.03.2022 г. (в частта за дофинасиране е предвиден 
резерв в размер на 50 000 лв.)

Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно 
ориентиране Габрово“ 20 %



Държавни дейности
3 331 697 лв.

97.94%

Дофинансиране
0 лв.

0.00%

Общински 
дейности

70 000 лв.
2.06% 2021 г. 2022 г. 

2 913 753 лв. 

3 401 697 лв. 

Трудови разходи
2 377 250 лв. 

69.88%

Издръжка
712 047 лв. 

20.93%

Капиталови 
разходи

312 400 лв. 
9.18%



Здравни кабинети в детски градини и училища

Детски ясли и Детска млечна кухня

Подпомагане на потребители в Регионален хоспис; 
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми; 
подкрепа на лица със здравословни проблеми

Детски ясли - за текуща издръжка до 31.03.2022 г.

Детска млечна кухня - за текуща издръжка



Държавни 
дейности

5 633 394 лв. 
78.87%

Дофинансиране
0 лв.

0.00%

Общински 
дейности

1 509 562 лв. 
21.13% 2021 г. 2022 г. 

5 066 867 лв. 

7 142 956 лв. 

Трудови разходи
3 249 740 лв. 

45.50%

Издръжка
3 804 819 лв. 

53.27%

Капиталови 
разходи

88 397 лв. 
1.24%



Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Звено „Майка и бебе”

Дневни центрове за деца с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за стари хора

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца 
с аутизъм

Центрове за обществена подкрепа

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 
без увреждания

Центрове за настаняване на деца и младежи с 
увреждания

Социални и лични асистенти

Домашен социален патронаж

Клуб на пенсионера

Клуб на инвалида

Кризисна кухня



Държавни 
дейности

0 лв.
0.00%

Дофинансиране
0 лв.

0.00%

Общински дейности
21 827 001 лв. 

100.00%

2021 г. 2022 г. 

21 973 586 лв. 21 827 001 лв. Трудови 
разходи

4 335 117 лв. 
19.86%

Издръжка
7 267 157 лв. 

33.29%

Капиталови 
разходи

10 224 727 лв. 
46.84%



Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие

Водоснабдяване и канализация

Осветление на улици и площади

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие

Озеленяване

Чистота

Управление на отпадъците



Държавни 
дейности

4 215 542 лв. 
40.62%

Дофинансиране
1 177 683 лв. 

11.35%

Общински дейности
4 984 559 лв. 

48.03% 2021 г. 2022 г. 

9 026 526 лв. 
10 377 784 лв. 

Трудови разходи
5 258 804 лв. 

50.67%

Издръжка
3 744 651 лв. 

36.08%

Капиталови 
разходи

1 374 329 лв. 
13.24%



Регионална библиотека ”Априлов Палаузов”

Регионален исторически музей

Музей „Дом на хумора и сатирата”

РЕМО „Етър“

Художествена галерия „Христо Цокев“

Субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на 
територията на община Габрово

Годишен спортен календар и подпомагане на спортните 
клубове

Спортни имоти

МАИР „Боженци”

Годишен културен календар, Програма „Култура“ и 
финансиране на международно бианале организирано от 
МДХС 

Дофинансиране на държавно делегирани дейности на 
културните институти със собствените им приходи

Габровски камерен оркестър, Оркестър „Габрово“, ДФА 
„Габровче”

Дом на културата „Емануил Манолов”, Интерактивен музей 
на индустрията, зала „Възраждане”

Зоопарк

ОП „Гробищни паркове”



Държавни 
дейности

173 347 лв. 
5.50%

Дофинансиране
0 лв.

0.00%

Общински дейности
2 979 765 лв. 

94.50%

2021 г. 2022 г. 

2 589 883 лв. 

3 153 112 лв. 
Трудови разходи

1 098 400 лв. 
34.84%

Издръжка
1 706 457 лв. 

54.12%

Капиталови разходи
348 255 лв. 

11.04%



Осигуряване безопасността на движение

Поддръжка на общинската пътна мрежа

Програма „Туризъм“

Туристически информационен център

Приют за безстопанствени животни

Общински инспекторат

Общинско предприятие „ Паркиране и репатриране“



Държавни дейности
- лв. 

0.00%

Дофинансиране
157 лв. 
0.05%

Общински дейности
316 000 лв. 

99.95%

2021 г. 2022 г. 

2 589 883 лв. 

3 153 112 лв. 

Разходи за лихви
216 000 лв. 

68.35%

Резерв
100 000 лв. 

31.65%



Лихви за ползваните кредитите (в т.ч. с кредитор ФОНД ФЛАГ ЕАД и Регионален фонд за градско 
развитие), както и за лихви по лизингови вноски

Резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности



Инвестиционна 
програма на 

община Габрово

Средства от 
МРРБ за 

изграждане на 
ВиК 

инфрасртруктура

Оперативни 
програми

12 043 930 лв.

3 434 172 лв.

12 297 092 лв.

Разходи за персонал
802 143 лв. 

5.25% Издръжка
2 189 970 лв. 

14.32%

Капиталови
12 297 092 лв. 

80.43%







Обща стойност: 360 000 лв. 
Годишна задача : 115 200 лв. 

Обща стойност: 216 000 лв. 
Годишна задача : 86 400 лв. 

Годишна задача : 60 000 лв. 

Обща стойност: 120 000 лв. 

Годишна задача : 36 000 лв. 



Обща стойност: 1 800 000 лв.
Годишна задача: 1 125 080 лв. 

Междублокови пространства - улици Лазар Донков, 
Кирил и Методий и Райчо Каролев
Междублоково пространство между улици Македония, 
Чардафон и река Синкевица
Пространство около паметник Чардафон и паркинг ул. 
Чардафон до Летен театър

Обща стойност: 900 000 лв.
Годишна задача: 300 000 лв. 



(ул. Н. Балканеца и околни пространства), включително 
изграждане на детски кът и площадка за подземни 
контейнери

Годишна задача: 450 000 лв. 

Обща стойност: 925 000 лв.
Годишна задача: 300 019 лв. 

Годишна задача: 275 000 лв. 

Годишна задача: 425 000 лв. 



ПЧП инициатива с обща стойност 360 400 лв. 

Годишна задача: 60 000 лв. 

Годишна задача: 1 250 000 лв. 

Ул. Перущица, ул. Селимица, ул. Рожен, ул. Марагидик, ул. 
Елин Пелин, ул. Илевска, 

Ул. Златна нива, ул. Никола Войновски № 274-326, ул. Малина, 
ул. Съгласие, ул. Мак, ул. Рибарска, ул. Зюмбюл (кв. Тончевци)



GAB 3057 за с. Цвятковци, GAB 2029 кв. Етъра – Чарково –
Поток – Езерото, улици в селата Велковци, Поповци, Музга, 
Зелено дърво, с Гъбене (след подмяна на водопровод от 
ВиК)

Обща стойност: 350 000 лв. 

Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, 
Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, 
Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от 
вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово

Обща стойност: 5 075 911 лв. 
Годишна задача : 4 002 172 лв. 



(косене и премахване на храстова растителност)

Обща стойност: 99 830 лв. 

Обща стойност: 75 000 лв. 







Обща стойност: 35 000 лв.

залесяване на подходящи зони, култивиране на междублокови 
пространства, раздаване на цветя и посадъчен материал 
произведен в разсадниците на ОП „Благоустрояване“, 
кампании в подкрепа на опазване на околната среда и др. 



Закупуване на сметосъбиращ камион 100 000 лв. 
Закупуване на съдове за смет 62 000 лв. 

ПЧП между Община Габрово и Сенстейт ООД 





Обща стойност: 3 602 375 лв.

Обща стойност: 140 000 лв.

в подкрепа на граждани и бизнес при търсене на 
информация по въпроси, свързани с енергийна 
ефективност и ВЕИ



Предпроектно проучване за оценка на потенциала за 
производство на енергия от ВЕИ (фотоволтаици) 
върху покривите на фабрики, разположени в 
Северната индустриална зона на Габрово;

Подпомагане за разработването на технически 
чертежи и проекти;

Финансов анализ и модел на паричните потоци за 
оценка на икономическата целесъобразност;

Предварителни проучвания за осъществимост и 
технически проекти за мерки за енергийна 
ефективност в общински сгради (клас А);



Технически и финансов анализ на системата за 
комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия за избор на подходящо 
технологично решение;

Бизнес планове (вкл. правен анализ и пътна карта за 
източниците на финансиране);

Повишаване на осведомеността и предоставяне на 
организационна подкрепа на собствениците на 
апартаменти в 60 многофамилни жилищни сгради.

Участие на Община Габрово в международни проекти в 
подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика, 
ефективно управление на енергията, разработване на нови 
специализирани услуги и форми на сътрудничество 
(енергийни кооперативи), както и развитие на финансови 
инструменти в подкрепа на енергоефективни проекти –
beSMART, RESPONSE, EnergyMEASURES и др. 





Обща стойност: 500 000 лв.

с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. 
Синкевица, кръстовище на Никола Войновски с ул. Малина –
48 камери

Обща стойност: 200 900 лв.
Годишна задача: 85 040 лв.

за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране“ – първи етап 

Обща стойност: 30 000 лв.



на ул. Свищовска (до Лидъл - разклона за ул. Кортен) 
Обща стойност: 29 000 лв.

Обща стойност: 60 000 лв.

Обща стойност: 152 000 лв.













и благоустрояване на дворното пространство за осигуряване 
на две детски групи

Обща стойност: 590 100 лв.
Годишна задача: 342 874 лв.

Обща стойност: 398 975 лв. 

Обща стойност: 25 400 лв. 





Обща стойност: 613 000  лв.

Баскетболен камп
GabrovoNightRun
Държавно първенство по лека атлетика
Колоездачна обиколка на България
Спортист на годината
Подкрепа за турнири, спортни състезания, ученически игри







3 836 710 лв. чрез ФМ на ЕИП (период 2020 – 2024)

Реконструкция на сградата на Летния театър за 
нуждите на създаване на Младежки център Габрово

Изграждане на база за настаняване на младежи с 
капацитет 35 легла

Провеждане на неформални обучения за младежи 
между 15 и 29 години, международни инициативи за 
обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, 
дейности с родители и деца, създаване на зони за 
работа в пет направления – „Младежки хъб“, 
„Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески 
активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и 
благополучие“.





Обща стойност: 308 800 лв. 

Обща стойност: 60 000 лв. 

Обща стойност: 80 000 лв. 

Обща стойност: 30 000 лв. 

Обща стойност: 10 000 лв. 





„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 
увреждания – Етап 2 – Предоставяне на новите услуги –
Център за грижа за лица с различни форми на деменция и 
Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване“

„Патронажна грижа +“ в община Габрово – очаква се 
удължаване

Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-
2022 г.

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и 
семейства

Приеми ме 2015





Обща стойност: 100 000  лв.

Обща стойност: 100 000  лв.

Обща стойност: 30 000  лв.



Създаване на филиал „Център за съвременно изкуство 
“Кристо и Жан-Клод”, с подкрепата на ОПРР 2021 –
2027, в сградата на бившия текстилен техникум –
партньорство между Община Габрово, ДХС, „Нашето по-
голямо Габрово“ и други национални и международни 
партньори

Изпълнение на проекти с външно финансиране – „РИМ 
Габрово – познание, участие, преживяване“

„РЕМО ЕТЪР – музей за културен, креативен туризъм“ 

Развитие на културната инфраструктура в община
Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на 
културата „Емануил Манолов“



Майски празници – Карнавално шествие и съпътстващи изяви

Нощ на музеите

Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата 

Младото поколение в традиционните занаяти – съвместно 
събитие с РСО „Централна Стара планина“, РЕМО „Етър“

София филм фест

Кино под звездите 

Нов младежки фестивал и др. 

Подкрепа за външни фестивали и културни събития





Участия в туристически сдружения, борси, изложения, 
форуми и други събития в страната и чужбина

Организиране на еко-фестивал УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ 

Изграждане на нова и поддържане на съществуващата 
техническа и туристическа инфраструктура

Засилване ролята на Туристически информационен център 
и подкрепа за разработване на туристически маршрути 

Активна и целенасочена работа с местния туристически 
бизнес с цел създаване на устойчива и ефективна общност







24 проекта на индикативна стойност 28 250 000 лв. 

8 проекта на индикативна стойност 8 941 784 лв.




