ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
Мандат 2015 - 2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Най-добрата програма за управление на Габрово ще бъде тази, в която виждате отразени своите
мечти и желания за бъдещето на града и за неговото развитие. Когато ми дадохте доверието си, аз
Ви чух и разбрах Вашите очаквания. Сега с благодарност, както за подкрепата, така и за
справедливата критиката, Ви предлагам моята визия за промените, които трябва да направим и
новите задачи, който трябва да решим, за да продължим във вярната посока – към превръщането на
Габрово в модерен европейски град, предпочитан от младите и харесван от възрастните като добро
място за живот и реализация.
Програмата, която Ви представям е обобщен работен план, в който зад целите и приоритетите
стоят конкретни проекти, нови идеи, пакети от мерки и дейности със срокове за изпълнение и
очаквани резултати.
Вярвам, че всички искаме видим Габрово като място с още по-висок стандарт на жизнената среда и
балансирано развитие на центъра, кварталите и малките населени места. Желаем да имаме
по-добри условия за заетост и перспективно образование, а градът ни да бъде притегателен за
бизнес и инвестиции, да предлага качествено здравеопазване, справедлива социална политика, добри
условия за спорт, уникални културни и туристически продукти.
За това, на фокус през следващите четири години ще бъдат именно изграждането на привлекателна
и безопасна среда в цялата община, включително енергийна ефективност, развитието на
индустрията и високите технологии, на качествена професионална ориентация на подрастващите,
на доброто и достъпно здравеопазване, на подкрепата за всички хора в неравностойно положение, на
спортната база и на продукти и инициативи, създаващи устойчиви партньорства, популяризиращи
марката Габрово.
И защото разчитам на Вашето участие в обществения дебат по всички важни за развитието на
града въпроси, акцент в тази програма са консултативните съвети, в който граждани, браншови
организации и заинтересовани страни заедно ще вземаме решенията. Убедена съм, че истинският
успех е там, където добрите идеи са станали цел на цялата общност. Това е пътят, за да видим
заложеното на хартия - реализирано и мечтите си за Габрово - осъществени.

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на община Габрово
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Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат за управление 2015 – 2019.
Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:










Върховенство на закона
Добро управление
Демократичност
Партньорство
Честност и отговорност към гражданите
Прозрачност
Толерантност, недопускане на дискриминация
Финансова стабилност и дисциплина
Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена стойност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА
ГАБРОВО В МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА

Г

ГАБРОВО – ЦЕНТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ

А

АНГАЖИРАН С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Б

БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ

Р

РАЗВИВАЩ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРЕАТИВНИ ИДЕИ

О

ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

В

ВЪЛНУВАЩ С УНИКАЛНА КУЛТУРА И ПРИРОДА

О

ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА
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КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ

 Създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и развитие на Габрово като
център на индустрията и високите технологии
 Принос към повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно
образование и обучение, професионална ориентация и достойно включване на пазара на
труда
 Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие
на спорта, обновяване и развитие на спортната база. Подкрепа за иновативни и творчески
идеи на гражданите с приоритет на младите хора в Габрово
 Провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално
включване, деинституционализация и подкрепа на групите в неравностойно положение
 Създаване на разнообразен съвременен културен продукт, формиране на подкрепяща
среда за творчески, културни индустрии и проекти
 Развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката „Габрово“ - базиран
на уникално културно-историческото наследство, съхранени природни дадености,
качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар и иновативни атракции за
съвременна интерпретация
 Създаване на привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда, чрез инвестиции за
балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината.
Провеждане на активна политика в сферата на енергийната ефективност
 Повишаване компетентността, ефективността и прозрачността на общинска администрация
в услуга на гражданите и бизнеса. Изграждане на положителен образ на Габрово и създаване
на устойчиви партньорства в страната и чужбина
Широките сфери на компетентност и ангажираност на местното самоуправление дават
възможност за изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и ключово значение
за социално-икономическото развитие на общината.
През следващите четири години, работата на общинската администрация ще бъде съобразена с
изпълнение на основните стратегически документи – Общински план за развитие (2014-2020),
Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), Стратегия за интелигентна
специализация (СИС), както и с трите основни приоритета, заложени в Стратегията за
интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж на „Европа 2020“.
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ГАБРОВО - БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ
Ще работим за създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и бъдеще на Габрово
като център на индустрията и високите технологии.
Ключово за съживяване на икономическото развитие на Габрово, както и привличане на нови
инвестиции неминуемо ще има изграждането на обходен път и тунел под връх Шипка.
Ще насърчаваме екологично чистите и високотехнологични производства.
Ще работим за намаляване на административната тежест към бизнеса, чрез въвеждане на ИКТ
решения в работата на администрацията.
За да бъдат резултатите устойчиви, заедно трябва да работим за непрекъснато подобряване
качеството на средното и висше професионално образованието в съответствие с актуалните
нужди на бизнеса.
Превръщането на Габрово в център на иновации и устойчиви технологии е функция на активната
местна и национална подкрепа с ключова роля на Техническия университет и готовността му за
инвестиции в наука и намиране на работещи механизми за привличане на бизнес партньорства.

МЕРКИ:

2016

Създаване на Консултативен съвет по въпросите на икономическото развитие,
бизнеса и иновациите към Кмета на община Габрово. Насърчаване на ефективно
партньорство между местната власт, представители на бизнеса, браншовите
организации и средите на науката и образованието с оглед обсъждане на въпроси
и инициативи, които имат пряко отношение към развитието на икономическия и
бизнес профил на Габрово, с принос към подобряване на условията и качеството на
живот и изява

2016 - 2019

Активна подкрепа и ангажираност за създаване на Център за компетенции на
територията на Габрово (мехатроника и енергийно ефективни технологии) – водеща
инициатива на Технически Университет - Габрово в партньорство и подкрепа с
местния бизнес и научните формации (с финансовата подкрепа на европейски
проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ )

2016 - 2019

Подкрепа за въвеждане на „дуална“ система на професионално обучение в
средното и висше образование в Габрово
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2016 - 2019

Насърчаване на инвестиции, свързани с технологично обновяване и енергийна
ефективност (ОП „Иновации и конкурентноспособност“; „Иновации за МСП“)

2016 - 2019

Участие в международни партньорски проекти за изява на иновативния бизнес
потенциал на регион Габрово, както и повишаване на степента на компетенции и
умения (Хоризонт 2020, КОСМЕ, инициативи на Комитета на Регионите и др.)

2016 - 2019

Организиране на бизнес мисии за представяне на габровския бизнес – посещения
на чужди инвеститори в Габрово и представяне на града в други държави

2016

Разработване на пакет от финансови стимули за насърчаване на нови инвестиции,
разумна данъчна политика, качествено административно обслужване, развитие на
ГИС бизнес портала, въвеждане на електронни услуги за бизнеса и др.

2016 - 2019

Адаптиране, изграждане и поддържане на общинска инфраструктура в зависимост
от нуждите на бизнеса, обособяване на нови терени за нови производства и
разширяване на съществуващите

2016 - 2019

Продължаване мерките за развитие на базисна инфраструктура на територията на
община Габрово, в т.ч. и на територията на обособените индустриални зони;

2016 - 2019

Подготовката на периодични електронни бюлетини /6 месеца/ за стопанската
конюнктура в общината

2016 - 2019

Изготвяне на актуални инвестиционни профили за представяне пред потенциални
инвеститори, чуждестранни партньори, побратимените градове, пред
институциите на ЕС и др. /периодично, всеки 6 месеца/

2016-2019

Организиране на международни и национални форуми и инициативи, посветени
на ролята на бизнеса и иновациите за устойчиво развитие на регионите
/ежегодно/- /поне веднъж всяка година/

2016-2017

Разработване на брандинг на Общината и популяризирането и́
привлекателно място за живот и развитие на бизнес

като

РЕЗУЛТАТ:
 Положителен имидж на Габрово като добро място за правене на бизнес, развитие на
иновации и тясна връзка между образование-наука-бизнес
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 Създадени благоприятни условия за реализиране потенциала на местната икономика
 Повишена конкурентноспообност на бизнеса на община Габрово
 Създадени условия за развитие на иновации с фокус върху приоритетните за община
Габрово отрасли /технологични и продуктови иновации в традиционни и нови
производства, туризма и други сектори/
 Създаден пакет от мерки за стимулиране на МСП в община Габрово и привлечени
инвеститори

ГАБРОВО - ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Образованието е основен инструмент за икономическо развитие и осигуряване на добро
качество на живот. Община Габрово ще продължи да полага последователни усилия за
подобряване на управлението на общинското образование и на гражданските му измерения,
чрез активно приобщаване на държавните институции, семейството, неправителствените
организации и бизнес средата към процесите на обновление на българската образователна
система.
Община Габрово ще работи за осигуряване на условия за предоставяне на качествено и достъпно
образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските норми,
определени чрез различни нормативни документи, доклади и препоръки на ЕС в областта на
образованието за развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ,
мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.

МЕРКИ:

2016

Създаване на Обществено-консултативен съвет по образование към кмета на
община Габрово

2016

Изготвяне на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците на ниво община и социално-икономическите фактори,
оказващи влияние върху развитието им – изходна база за вземане на
стратегически решения от страна на местната общност в полза на местното
социално и икономическо развитие

2017

Изготвяне на средносрочна Общинска стратегия за личностно развитие на
децата и учениците в община Габрово

2016 - 2017

Изготвяне на Общинска стратегия за интегриране на ромите
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2016 - 2019

Организиране на инициативи за ранно професионално ориентиране
(съвместно с представители на бизнеса, детски градини, училища,
синдикати, браншови организации и др.)

2016 - 2019

Организиране на кампании и инициативи за привличане на интерес към
образователните институции в Габрово от други градове и региони

2016 - 2019

Активна подкрепа за въвеждане на дуалната система за професионално
обучение

2016

Подкрепа за създаване на държавен интегриран професионален колеж в
Габрово за придобиване и/или надграждане на знания, умения и
компетенции, придобити в професионалните гимназии,
със
специализация в сферата на машиностроенето и металообработването, с
оглед приоритетно обезпечаване потребността на местния и регионален
бизнес от средно-квалифицирани кадри

2016 - 2018

Подобряване на условията за научно-изследователска и иновационна
дейност – подкрепа за Технически университет – Габрово за създаване на
Център по компетентност

2016 - 2019

Разработване на комплексни мерки за задържане и/или привличане в
града на млади специалисти от професионални гимназии и Технически
Университет - Габрово на базата на сътрудничество с местния бизнес,
отпускане на стипендии на ученици/студенти, за времето на обучението,
срещу ангажимент да постъпят на работа в съответната фирма

2016 - 2019

Организиране на Start-up инициативи за подкрепа на млади предприемачи
в Габрово

2016 - 2019

Продължаване на процеса по модернизиране на материално-техническата
база на общинска образователна инфраструктура

2016 - 2017

Модернизиране на материално-техническата база на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“ / ОП „Региони в растеж“ /

2016 - 2019

Изграждане на модерни кабинети и въвеждане на интерактивни форми на
обучение в училища и детски градини
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2016 - 2019

Подобряване на условията в образователната инфраструктура за спорт и
двигателна активност на децата и учениците

2016 - 2019

Създаване на център за детско творчество в сградата на Радион Умников –
целеви групи – деца на възраст от 6 до 12 години /ОП „Региони в растеж“/

2016 - 2018

Подобряване на сигурността на всички учебни заведения (детски ясли,
детски градини и училища), чрез въвеждане на видеонаблюдение и/или
физическа охрана

2016 - 2019

Използване на европейското финансиране по начин, който допринася за
повишаване на качеството на образователния процес (повишаване на
квалификация на преподавателите, подобряване на материалнотехническата база, внедряване на мерки за енергийна ефективност на
сградите на образователните заведения, инициативи за осмисляне на
свободното време на учениците и др., въвеждане на интегрирани форми
на обучение и личностно развитие, изпълнение на мерки за превенция на
отпадане от училище, и др.) /ОП „Развитие на човешките ресурси“; ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Региони в растеж“/

2016 - 2019

Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и
усъвършенстване системата на работа с деца от рискови групи

2016 - 2019

Мерки за повишаване обхвата на 5 и 6 годишните в подготвителните групи

2016 - 2019

Създаване на условия за неформално обучение в разнообразни
съвременни извънучилищни форми на занимания и активности

2016 - 2019

Изпълнение на Общинска програма за свободното време на децата и
младите хора

2016 - 2019

Повишаване квалификацията на учителите, чрез учене през целия живот

2016 - 2019

Реализиране на мерки за подкрепа на учителите /организиране на
конкурси, участие в проекти и др.)

2016 - 2019

Организиране и провеждане на различни инициативи в подкрепа изявата
на децата, учениците и младежите (конкурси, състезания и др.)
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2016 - 2019

Подкрепа и поощряване участието на образователни институции за
участие в международни образователни проекти

2016 - 2019

Устойчиво стимулиране на младежката активност, чрез програма
„Младежки дейности“ на Община Габрово

РЕЗУЛТАТ:
 Наличие на съвременна образователна инфраструктура и квалифицирани кадри
 Създадени добри условия за качествено и достъпно образование, включително и
професионално ориентиране
 Създадени добри условия за развитие и реализация на човешкия капитал

ГАБРОВО – ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА
Община Габрово се ангажира с провеждането на активна и справедлива социална политика,
насочена към социално включване, деинституционализация и подкрепа на групите в
неравностойно положение.
В рамките на следващите четири години Община Габрово ще работи за подобряване качеството
на живот на следните групи хора:
•
•
•
•
•
•
•
•

възрастните хора;
хората с увреждания – деца и възрастни;
семействата в риск и техните деца, които изпитват трудности по посока на
отглеждането на децата;
деца в риск;
лица с деменция;
хората с психични затруднения и техните близки;
бездомни лица, които са изключени от системата от услуги;
хора, излежали присъда лишаване от свобода, лица, осъдени на пробация и техните
семейства.

За този период от време е необходимо да се мобилизират всички ресурси, за да може
населението на община Габрово да разчита в пълна степен на ефективна и навременна социална
помощ, която да осигурява превенция на социалното изключване, но в същото време да работи
по конкретни случаи на социално изолирани хора. Хората от община Габрово трябва да могат да
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разбират в по-голяма степен значението на социалното включване, като се подобряват
универсалните услуги, свързани със здравето, образованието и заетостта.
Необходимо е да се продължат систематичните действия с цел:
► Подобряване координацията на всички социални услуги и социални заведения на
територията на общината с оглед гарантиране на ефективност на социалната
политика;
► Прилагане на комплексен подход при оценка на нуждите на лицата от подкрепа;
► По-добро планиране на услугите на местно ниво, по-ефективно разходване и
управление на финансовите средства, включително и на делегираните бюджети, и
оползотворяване на човешкия ресурс;
► Постигане на по-ефективна координация вътре в общинска администрация с оглед
провеждане на качествена социално-отговорна политика.

МЕРКИ

2016 - 2019

Осигуряване на устойчивост на предоставяните социални услуги на
територията на община Габрово.

2016 - 2019

Повишаване качеството и ефективността на предоставяните социални
услуги и улесняване на достъпа чрез подобряване на физическите условия
и повишаване квалификация на социалните работници и служители

2016 - 2019

Разширяване спектъра на предоставяните социални услуги в общността,
съобразно потребностите на населението

2016 - 2019

Регулярно провеждане на информационни кампании, във връзка с
популяризиране на видовете, целите и целевите групи, към които са
насочени всички социални услуги

2016 - 2019

Продължаване процеса по изграждане на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания

2016 - 2019

Осигуряване устойчивост и развитие на иновативните интегрирани
здравно-социални услуги за деца и техните семейства на територията на
общината
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2016 - 2019

Развитие на интегрирани услуги за възрастни и хора с увреждания

2016 - 2019

Развитие на мобилни услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с
увреждания – информиране, подкрепяне и подпомагане на лица от
уязвими групи

2016 - 2019

Продължаване включването на специалистите, ангажирани в социалните
услуги, в провеждането на специализирани обучения, както и
продължаване провеждането на регулярни екипни или групови
супервизии

2016

Разширяване капацитета на Дневен център за деца и младежи с
увреждания от 20 на 40 места

2016 - 2019

Осигуряване устойчивост на иновативните социални услуги за деца до 3
години

2016

Създаване на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“
(ОП „Развитие на човешките ресурси“)

2016 - 2019

Устойчивост на функциониране на Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински
грижи, делегирана от държавата дейност, капацитет 8 места

2017

Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа при Община
Габрово от 20 на 25 места

2017

Разкриване на нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без увреждания, делегирана от държавата дейност,
капацитет 8 места

2016 - 2019

Развитие на услугата „приемна грижа“ за деца в риск

2016 - 2019

Продължаване предоставянето на социални услуги в общността за деца в
риск, включително и с дейности, насочени към техните родители

2016 - 2017

Увеличаване капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания
от 20 на 40 места
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2016-2018

Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с
деменция с капацитет 10 места

2016-2019

Осигуряване на устойчивост на услугите „Личен асистент“ и „Социален
асистент“ и увеличаване на капацитетите

2017-2018

Разкриване на стационар в Габрово на „Регионален хоспис“ ЕООД

2017-2018

Изграждане/обновяване на социални
лица/семейства и уязвими групи

2018-2019

Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора

2017-2019

Разкриване на клубове на пенсионера в различни райони на град Габрово
и населените места на общината

2016-2019

Търсене на възможности за изграждане на медико-социални мобилни
услуги в партньорство със здравните и лечебни заведения

2016-2017

Изготвяне на ГИС социален слой с публичен и административен достъп

2016-2019

Използване на възможностите, които дава социалното ПЧП

2016-2019

Поощряване въвеждането на социално предприемачество, с оглед
постигане на трайна интеграция на уязвимите групи в обществото

2016-2019

Развитие на партньорски взаимоотношения с Българската Православна
църква, Българския Червен Кръст и НПО, работещи в социалната сфера, с
представители на бизнеса, с оглед съвместни дейности в услуга и подкрепа
на деца и възрастни в риск

2016-2019

Засилване ролята на Обществения съвет за социална политика, създаден
към Кмета на общината, с оглед предприемане на конкретни мерки за
пълноценно сътрудничество и подкрепа на уязвимите групи от обществото
(заетост, здравеопазване, образование, социални дейности)

2016-2019

Запазване на услугите на Обществена трапезария със статут на получаване
безплатна храна

жилища

за

нуждаещи

се
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2016-2019

Предоставяне на подкрепа през зимните месеци за бездомните лица на
територията на община Габрово

РЕЗУЛТАТ
 Добро ниво на социално развитие, сближаване и създаване на възможности за
пълноценен и достоен начин на живот
 Подобрено качество на социалните услуги

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Община Габрово ще продължи да бъде ангажирана с провеждане на активна политика за
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.

МЕРКИ
2017-2018

Активно партньорство с МБАЛ „Тота Венкова“ за реализиране на
съвместни инициативи за провеждане на активни здравни политики и
съвместни проекти /подкрепа за реновиране на Отделението по
акушерство и гинекология/

2017-2018

Изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
базите на ДКЦ 1 и 2 и подобряване на материално-техническата база
/Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“/

2016-2017

Използване на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за
подготовка и изпълнение на проекти за повишаване на квалификацията на
кадрите, подобряване на условията на труд, провеждане на
информационни кампании сред населението и др. (съвместно с ДКЦ ЕООД,
Регионален хоспис ЕООД, МБАЛ „Тота Венкова“ и др.)

2016-2017

Успешно реализиране на инициативата I Help, подкрепена от Община
Габрово
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2016-2019

Подкрепа за лицата, нуждаещи се от качествени палиативи грижи в
Регионален хоспис ЕООД – Габрово

2016-2019

Предоставяне на финансова подкрепа за семейства и двойки с
репродуктивни проблеми

2016-2019

Провеждане на здравни кампании и инициативи съвместно с други
институции и НПО

2016-2019

Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в
училище

2016-2019

Подкрепа за реализиране на програма СИНДИ

2016-2019

Гарантиране на качествени здравни услуги в детските ясли чрез
подобряване на физическите условия и повишаване на квалификацията на
кадрите

2016-2019

Поетапно модернизиране на материално-техническата база в детските
ясли с помощта на собствен и външно-привлечен ресурс – оборудване и
обзавеждане, въвеждане на енергийно-ефективни мерки и др.

2016-2019

Доизграждане на съвременни дворни пространства в детските ясли

2016-2019

Продължаване на действията за създаване на условия за въвеждане на
интегрирано обучение от най-ранна възраст във всички детски ясли и ОДЗ

2016-2019

Повишаване квалификацията на здравния персонал

РЕЗУЛТАТ
 Създадени добри условия за предоставяне на достъпно и качествено здравеопазване
 Създадени условия за ефективни медико-социални услуги на децата и лицата в нужда
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СПОРТ

Община Габрово ще продължи да насърчава развитието на физическото възпитание и спорта,
чрез:


разработване и прилагане на нормативна уредба



финансиране на програми за развитието на местната спортна дейност



насърчаване развитието на масов спорт и здравословен начин на живот сред всички
възрастови и социални общности



разширяване и модернизиране на спортната база в град Габрово и привеждане на
спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните и международни
стандарти



съдействие за организирането на спортни състезания на територията на общината



осъществяване на финансови, стопански и контролни функции на общинската спортна
дейност



подпомагане дейността на спортни организации



поддържане на активно партньорство между Община, спортни клубове, бизнес и
държава и насърчаване на сътрудничеството, диалогът и участието в тази област



прилагане на модели за развитие на публично-частни партньорства при стопанисване и
управление на спортна инфраструктура

МЕРКИ
2016

Създаване на Консултативен съвет по спорта към кмета на община Габрово
с оглед устойчиво развитие на спорта и подобряване комуникацията и
координацията между общинска администрация, спортни клубове,
деятели и спомоществователи на спорта и др.

2016

Изготвяне на местна нормативна база за развитие на спорта, определяща
правилата за ползване на общинска спортна база, предоставяне на
финансова подкрепа на спортни клубове и др.

2016

Разработване на актуален анализ на състоянието на спортната
инфраструктура на територията на Габрово и изготвяне на „пътна карта“ за
реализиране на спортна инвестиционна програма, която предлага мерки за
модернизиране на съществуващата инфраструктура и такива, свързани с
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения
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2018-2019

Модернизиране на условията за спорт в спортна зала „Орловец“ чрез
изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

2017-2018

Проектиране и намиране на източник за финансиране изграждането на
нова спортна зала

2016-2019

Изграждане на спорни площадки, съоръжения за фитнес на открито,
спортни игрища в различни зони и квартали на града, както и в дворове на
училища със свободен достъп за всички

2016-2019

Подобряване на условията за спорт в училищните бази и тези на детските
градини

2016-2019

Финансова и организационна подкрепа на спортни инициативи на местни
клубове

2016-2019

Ефективно използване на възможността за кандидатстване по проекти към
ММС и други финансиращи програми за изграждане/подобряване на
материално-техническата база и/или организиране на спортни инициативи

2016-2019

Оказване на съдействие на спортните клубове за подготовка и управление
на проекти

2016-2019

Провеждане на разнообразни спортни празници и инициативи,
популяризиращи спорта като инструмент за здраве и социално
приобщаване

2016-2019

Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в
неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми,
чрез спортни мероприятия

2016-2019

Популяризиране работата на спортните клубове сред децата и младежите
за привличането им към здравословен начин на живот

2016

Концесиониране на басейните в ПМГ „Иван Гюзелев“ и СОУ „Отец Паисий“

2016

Концесиониране на фитнес и възстановителен център на територията на СЗ
"Орловец"
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2016-2017

Концесиониране на стадион Априлов и превръщането му в атрактивна
спортна зона

2017-2018

Изграждане на нов спортен комплекс в кв. Трендафил чрез прилагане на
публично – частно партньорство

2016-2017

Концесиониране на терена на недоизградения колодрум за изграждане на
нов спортен комплекс

РЕЗУЛТАТ
 Наличие на модерна и достъпна база за спорт и спортни прояви
 Устойчива подкрепа за развитие на масовия спорт сред различни възрастови групи,
включително и хора в неравностойно положение

КУЛТУРА
Ролята на културата като инструмент за обновление и развитие на община Габрово ще продължи
да увеличава значимостта си. Усилията в предстоящите години ще бъдат насочени както към
развитие и подобряване на физическото състояние на културната инфраструктура на
територията на общината, така и за обогатяване и разнообразяване на съдържанието на
културния продукт, който се създава в Габрово.
Община Габрово ще продължи да полага усилия и да търси активни местни, национални и
международни партньорства, за развитие на града като влиятелна, национална и международна
платформа за съвременни изкуства /съгласно Стратегия за развитие на културата на община
Габрово 2014-2024/. По този начин се цели позициониране на Габрово на международната
културна карта, както и принос към децентрализацията на културния живот.
През следващите четири години, основните принципи на общинската културна политика ще
бъдат:
► Стимулиране на гражданските и частни инициативи в сектор Култура чрез регулярни
конкурсни сесии за проектно финансиране на дейности, свързани с изпълнението на
Стратегията;
► Редовен диалог и партньорство при работата на общинската администрация с НПО
от сектор Култура и частни културни организации от региона и страната и чужбина;
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► Прозрачност и конкурсен принцип при финансирането с публични средства или
отдаването за ползване на публично имущество;
► Стимулиране на публично-частните партньорства в сектора;
► Редовен анализ и мониторинг на въздействията от предприетите мерки;
► Активна работа по осигуряване на алтернативни източници за финансиране на сектор
Култура (кандидатстване по Европейски и международни програми, развитие на
културни индустрии, изследване на възможността за създаване на Фонд за култура).
Чрез фокусираното и устойчиво развитие на културата и подкрепата за културните индустрии се
цели също така да се постигнат важни ефекти за местната общност - популяризиране на Габрово
като богата на уникални преживявания дестинация, привличане на туристи и инвеститори, както
и създаване на благоприятни условия за активен културен и социален живот на населението.

МЕРКИ

Културна инфраструктура
2017-2019

Продължаване на процесите за модернизиране и обновяване на
физическата среда на културните обекти и комплекси – ЕМО Етър, АИР
Боженци, РИМ – Габрово, Музей Дом на хумора и сатирата и др. /собствен
и външен финансов ресурс/

2017-2019

Цялостно обновяване и модернизиране на сградата на Дом на културата и
превръщане на пространствата му в съответствие с изискванията за
провеждане на разнообразни събития и прояви /комбинирано
финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и финансов инженеринг/

2018-2019

Поетапна реализация на комплексен проект за обновяване на Музей Дом
на хумора и сатирата и възстановяване на вариететния театър в Габрово
/енергийна ефективност, вътрешно преустройство, благоустрояване на
външното прилежащо пространство, използване на иновативни технически
и IT решения за осъвременяване и обогатяване преживяванията на
туристите и посетителите и др./ОП „Региони в растеж“, собствен и/или
държавен бюджет, финансов инженеринг/

18

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
Мандат 2015 – 2019 г.

2016-2018

Подготовка и реализиране на интегриран проект за развитие на
туристическата и културна инфраструктура на Габрово /крепостта Градище
и ЕМО Етър - финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и финансов
инженеринг/

2017

Подготовка и организиране на международен идеен конкурс за
изграждане на Център за съвременно изкуство

2016-2019

Разработване и реализация на поетапно изграждане на художествено и
ефектно осветление по фасади на сгради и зелени зони и паркове, като по
този начин се цели превръщане на градската среда в атракция

2016-2017

Анализ на наличния сграден фонд, подходящ за културно съдържание и
изготвяне на „пътна карта“ за осмисляне и устойчиво управление на
наличната собственост

Културен календар и програма
2016

Създаване на Обществено-консултативен съвет към кмета по въпросите на
културата и развитие на творчески инициативи

2016-2019

Ще продължим да обогатяваме и разнообразяваме утвърдени културни
формати като Карнавал на хумора и сатирата, Международно биенале на
хумора и сатирата в изкуствата, международните фестивали "Дни на
камерната музика" и „Смешен филм фест“, Международния панаир на
народните занаяти „Етър“ и др.

2016-2019

Ще поощрим и подкрепим създаването на нови културни формати и
продукти, които да се провеждат на територията на община Габрово, които
надхвърлят границите на Габрово по значимост и привличане на интерес и
гарантират преки и косвени икономически ползи за общността
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2017

Организиране и провеждане на културно събитие/борса, в партньорство с
местни и национални организации и институции, което предоставя
платформа за представяне на нови културни продукти, намиране и търсене
на полезни контакти и реализиране на сделки и др. Събитието ще
предостави възможност за дискусии и презентации на ключови експерти в
сферата на културните индустрии и политики от страната и чужбина.
Паралелно с провеждане на търговското културно изложение ще бъде
предлагана интересна културна програма за широката публика

2016-2019

Ще продължим да развиваме и разширяваме Програма Култура, която
предлага финансова подкрепа за малки културни проекти

2016-2019

Ще търсим подкрепа за реализиране на проекти в сферата на културните
прояви в партньорство с местни и чуждестранни партньори /различни
европейски програми, собствен и държавен бюджет, финансов
инженеринг/

2016-2017

Активно участие в международната мрежа за култура AGENDA 21 – принос
към засилване
и ефективността на между ключови участници в
провеждане на политика в сферата на културата, както и постигане на
максимални ползи за местните общности в социален и икономически
аспект

2016-2017

Разработване на концепция за маркетиране и
на Габрово като
гостоприемно място за творци /резиденции, копродукции, подготовка на
спектакли и др./ и привлекателно за туристи и посетители, благодарение
на богат и интересен културен продукт

2016-2019

Използване на съвременни IT/GIS решения и приложения за
популяризиране на културния продукт на Габрово – приложения за smart
телефони и др.

2016-2019

Развитие на GIS слоя за културни и туристически цели с възможност за
използване през smart телефони

2016-2018

Развитие на общинско радио Габрово с изпълнение на мерки за
постепенно преминаване към ефирно излъчване на програмата на медията
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РЕЗУЛТАТ
 Подобрено състояние на културната инфраструктура
 Развит съвременен културен продукт
 Ефективен мениджмънт за създаване и привличане на публики

ТУРИЗЪМ

Устойчивото развитие на туризъм на територията на община Габрово в максимална степен
зависи от успешното и балансирано съчетаване на богато културно – историческо наследство и
естествена природна среда с възможностите за интересни преживявания и качество на
туристическите услуги.
Развитието на този сектор предполага влагане на системни и целенасочени усилия за
осигуряване на устойчива туристическа практика, която задоволява интересите и повишава
благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява природните и
социално – културните ресурси на средата за бъдещите поколения.
Община Габрово ще концентрира усилия за провеждане на целенасочена политика за
повишаване на своята привлекателност като туристически център, посредством развитието на
интегриран и специфичен туристически продукт, базиран на доказано конкурентни и търсени
атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на
туризма.

МЕРКИ

2016-2019

Засилване ролята на Консултативен съвет по туризъм и превръщането му в
активен фактор за развитие на туризма в община Габрово
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2016-2019

Община Габрово ще продължи да провежда активна кампания за
популяризиране на Габрово като привлекателно място за отдих и
забавления, като дестинация за културен, природен/планински,
религиозен, спортен, фестивален, велосипеден, приключенски и други
видове туризъм

2016-2019

Подкрепа за организиране и провеждане на национални и международни
събития /спортни, музикални, екологични и др./, с цел привличане на
туристи и посетители

2016-2019

Засилване на сътрудничество с национални и чуждестранни туроператори,
с цел привличане на туристи, които да прекарват повече време на
територията на общината, като по този начин се създават ползи и за
местната икономика

2016-2019

Разработване и предлагане на тематични маршрути за различни целеви
групи туристи, подходящи в различните сезони /Туристически
информационен център/; организиране на журналистически турове и
турове за туроператори

2016-2019

Участие на Община Габрово в международни, регионални и национални
форуми, борси и изложения

2016-2019

Развитие на Туристически информационен център - Габрово като ключово
информационно и координационно звено за устойчиво развитие на
туризъм /провеждане на кампании, специализирани обучения за
хотелиери и ресторантьори; разработване на идеи за пакет от рекламни
материали (аудио, видео, интернет и др.), реклама на Габрово в други
градове, продажба на сувенири и др./

2016-2019

Популяризиране на Узана като място за природен, спортен, фестивален и
приключенски туризъм, посредством подкрепа за организиране на
различни събития през цялата година

2016

Формиране на устойчиво партньорство с фондация Биоразнообразие, с цел
развитие на детски и младежки инициативи в детската природна академия,
създадена в Посетителски информационен център Узана
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2016-2019

Разработване на туристически GIS слой с нанасяне на актуална информация
за наличните туристически обекти на територията на общината, както и
приложения за smart телефони, предлагащи разнообразна и полезна
информация за туристи /маршрути, събития и др./

Туристическа инфраструктура
2016-2019

Развитие на Узана чрез поетапно реализиране на Подробния устройствен
план за курортния комплекс – развитие на публичната инфраструктура в
местността /довеждане на вода, изграждане на комуникации и др./;
привличане на инвеститори; поетапно реализиране на имоти в местността

2016-2018

Подготовка и реализиране на интегриран проект за развитие на местност
Градище с подкрепата на ОП „Региони в растеж“

2017

Подобряване на условията за паркиране на ЕМО Етър

2017

Концесиониране на част от къщите за гости в Боженци

2016-2019

Подобряване на инфраструктурата в АИР Боженци

2016-2017

Привличане на инвеститор/и за изграждане/модернизиране на хотел,
който отговаря на изисквания за провеждане на международни събития и
привличане на туристи от цял свят /4,5 звезди/
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РЕЗУЛТАТ
 Развит туристически продукт, който популяризира марката „Габрово“
 Увеличен туристически интерес към региона
 Генерирани ползи за местната общност

ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
И през следващите четири години основен приоритет за Община Габрово ще продължи да бъде
развитието и поддържането на общинската инфраструктура, като по този начин се създават
условия за привлекателни възможности за развитие на бизнес, икономика и туризъм. Наред с
това, инвестициите в интегрирани проекти пряко допринасят за подобряване на качеството на
жизнената среда, нейната привлекателност и достъпност за населението.
Община Габрово ще продължи да разработва/реализира интегрирани проекти за развитие на
инфраструктурата, като приоритетно ще насочи усилия за благоустрояване на градската среда,
развитие на екологична инфраструктура в сектор отпадъци и води, инвестиции в интелигентни
IT решения, енергийна ефективност, критична инфраструктура.
Също така, развитието на зелената инфраструктура и непрекъснатото повишаване на качеството
на чистотата ще засилват своята значимост.
През следващите четири години предстои да се реализират ключови за развитието на градската
среда обекти, включени в Инвестиционната програма на Габрово, в съответствие с Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), която ще се финансира с европейски и
местен ресурс.
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МЕРКИ
Чиста, зелена и екологична среда в града и селата
2017-2019

Подобряване на екологичната инфраструктура посредством инвестиции в
сектор води и отпадъци:
► Подобряване на ВиК инфраструктурата в крайни квартали на града
/кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци, Войново/;
► Изграждане на водопровод на селата в посока Севлиево и
свързването им с яз. Христо Смирненски;
► Инвестиции в допълнителни инсталации за разделно събиране и
оползотворяване на отпадъците в Регионално депо за управление
на неопасни отпадъци;
► Засилване на мерките за недопускане образуване на
нерегламентирани сметища на територията на общината;
► Изграждане на площадки за оползотворяване на строителни
отпадъци, за събиране на предмети и дрехи от домакинствата и др.
/ПЧП/;
► Изпълнение на комплекс от мерки за поощряване на разделното
събиране на битови отпадъци в града и селата;
► Реализиране на проекти за устойчиво управление на защитените
територии в границите на общината/ОП „Околна среда“,
хоризонтални програми на ЕС/

2016-2019

Реализиране на мерки за подобряване качеството на дейностите по
сметосъбиране и снегопочистване в града и селата, чрез непрекъснато
обновяване и обогатяване на машинния и транспортен парк на ОП
Благоустрояване

2016-2019

Реализиране на устойчиви мерки за качествено подобряване на зелената
инфраструктура на територията на Габрово:
-

-

Разработване и приемане на Стратегия за развитие и управление на
зелената инфраструктура на територията на град Габрово 2016 – 2024
(2016)
Разделяне на града на зони и приоритизиране на дейностите спрямо

-

категорията на съответната територия (2016)
Увеличаване на техническите и човешки ресурси в звено
Озеленяване с оглед оптимално изпълнение на конкретни задачи за

-

поддържане и развитие на зелената градска среда (2016)
Изграждане на поливни системи, включително и изпълнение на
сондажи за поддържане на публични пространства /паркови и
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-

-

2017-2018

алейни площи, детски площадки, цветни акценти, междублокови
пространства/
Обособяване на зона за свободно разхождане на домашни кучета
/срок: (2017-2018)
Паспортизация на зелената инфраструктура на Габрово и
поддържане на GIS слой с публичен и административен модул
Провеждане на ежегодни кампании с населението за
благоустрояване и създаване на цветни пространства пред домовете
и в жилищните квартали
Надграждане на доброто партньорство, създадено между
побратимените градове Тун и Габрово, в сферата на поддържането и
развитието на зелената инфраструктура

Предприемане на комплекс от мерки за подобряване на условията и
качеството на обслужване в гробищните паркове:
-

Изграждане на паркинг пространство пред Централен гробищен парк

-

(2017)
Изграждане на урнови стени в Централен гробищен парк (2017)
Въвеждане на система за контрол на достъпа в Централен гробищен

-

парк (2017)
- Изпълнение на комплекс от мерки /административни и
инфраструктурни/ за отваряне на нов гробищен парк в Габрово /срок:
(2017-2018)

Благоустрояване и подобряване на уличната мрежа
Значителна част от уличните и тротоарните настилки в града все още не отговарят на желанията
на гражданите и на стандартите за безопасност и качество, все още има и неизградени улици.
Някои улици в кварталите са без износващ пласт и без тротоарни настилки. Всяка година
Общината работи на различни приоритетни обекти, с оглед натовареност, възможност за
обслужване на сметосъбираща и снегопочистваща техника, общински транспорт, население и
др.

2016-2019

Община Габрово ще продължи ежегодното изпълнение на мерки,
свързани както с основен ремонт на улиците, така и с текущ ремонт, като
приоритет ще се дава на възможностите за устойчиво и комплексно
решаване на проблеми, което в зависимост от конкретната ситуация ще
включва и изпълнение на ВиК инфраструктура и др. съоръжения
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2016-2019

Ще продължат да се насочват инвестиции към изграждане на нови улици
и нови пътни връзки в градската част, създаване и поддържане на
привлекателна и екологична градска среда, с оглед подобряване
организацията на движението и повишаване качеството на жизнената и
архитектурна среда. За целта, основно, ще се разчита на собствен и външен
финансов ресурс /ОП „Региони в растеж“ 2014-2020/:
-

Благоустрояване на зоната на колелото в близост до ДКЦ II,
междублоковите пространства, прилежащите улици (2016-2017)

-

Благоустрояване на парка на Колелото (2017)
Изграждане на кръгово кръстовище на

-

благоустрояване на междублоковите пространства (2016-2017)
Изграждане на Източна улица и реконструкция на тунел под пазара

-

(2016-2017)
Изграждане на кръгово кръстовище в зоната на ул. Лазурна и

-

благоустрояване на прилежащите пространства (2016)
Благоустрояване на зоната на предгаров площад, включително

Шиваров

мост

и

изграждане на кръгово кръстовище (2017-2018)
-

Благоустрояване на комплекс Христо Ботев (2016)

-

Изграждане на пешеходен мост над р. Янтра (2016-2017)
Изграждане на уширителен джоб на спирката на ул. Юрий Венелин

-

(2017)
Благоустрояване на пешеходните подлези в зоните на Музей Дом на
хумора и сатирата и Автогара Габрово и изграждане на достъпна
архитектурна среда, посредством монтиране на асансьори,
благоустрояване на прилежащите пространства (2017)

-

Поетапно благоустрояване кв. Младост и кв. Трендафил 1, 2 (2018-

-

2019)
Благоустрояване на терена срещу ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2019)
Благоустрояване на прилежащите пространства на ул. „Емануил
Манолов“ и изграждане на нова транспортна връзка срещу сградата на

-

2016-2019

читалище Априлов – Палаузов (2018-2019)
Благоустрояване на парк Баждар и превръщането му в привлекателно
място за отдих, спорт и забавление на всички поколения (2018-2019)
Поетапно лагоустрояване на крайните квартали
- Изграждане на детски, спортни и фитнес площадки и игрища в
подходящи терени в рамките на града

Ще продължат усилията за съхраняване на изградената улична мрежа като
за целта ще се поддържа система за регистриране и контрол по
възстановяване на настилките, след аварийни или други ремонти от
различни експлоатационни дружества (ВиК, ЕНЕРГО ПРО, ТЕЦ и др.), както
и присъединяване към съществуващата инфраструктура на нови
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инвеститори – разработване на GIS базирано приложение с възможности
за съхраняване на динамични данни и генериране на справки
Комбинирайки собствени средства и финансиране от страна Агенция
„Пътна инфраструктура” през периода ще бъдат реализирани инвестиции
в подобряване на улични участъци, съвпадащи с републикански пътища:
-

ул. „Коста Евтимов“ (2018)
Изграждане на кръгово кръстовище на входната артерия посока

-

Велико Търново (2017-2018)
Изграждане на пътя Севлиево – Габрово /включително до разклона
за кв. Младост/ (2017)

Улици в селата
Улиците в селата също са много компрометирани, някои от тях без износващ пласт, има и
неизградени такива. Приоритетно ще се работи по най-лошите участъци, като се насипват и
изкърпват съществуващите настилки.

2016-2019

Ще продължи да се работи за поетапно подобряване на уличната мрежа в
селата и изпълнение на различни благоустройствени мероприятия
(изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи
съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на банкети, изкърпване и
преасфалтиране на настилки).

Общинска пътна мрежа
Изграждането, ремонта и поддръжката на общинска пътна мрежа (ОПМ) се извършват от
Община Габрово със средства на републиканския бюджет (като целева субсидия). В последните
няколко години поетапно беше подобрено състоянието на общинската пътна мрежа. И през
настоящия мандат ще продължи да се работи по различни участъци на база анализ на
състоянието и обслужваното население.

2016-2019

Основните видове предвидени дейности: изсичане на растителност,
почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на
канавки, преснемане на банкети, изкърпване и преасфалтиране на
настилки.
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Централна градска част
2016-2017

Наред с инвестициите, които ще бъдат насочвани за благоустрояване и
модернизиране на кварталите в град Габрово, още през 2016 г. ще се
проведе конкурс за архутектурно-художествено оформление на
административния център на Габрово. Целта на конкурса ще бъде
намиране на подходящо архитектурно решение за осъвременяване на
административния център на Габрово, посредством:
-

Подобряване на градската среда;
Изграждане на връзка между историческите дадености и въвеждане
на нови съвременни архитектурни;
Художествени и благоустройствени елементи.

След избиране на най-добрата идея ще се пристъпи към изработване на
работен проект и реализация на проекта с финансовата подкрепата на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 и бюджета на Община Габрово

2016-2019

За подобряване облика на ЦГЧ и широк център ще се работи за
реализиране на инвестиции чрез:
-

-

Реализиране на проект за модернизация на Централен градски пазар
/възможен финансов източник Фонд на фондовете/ (2017-2019)
Изработване на механизъм от страна на администрацията за
задължаване на собствениците на сграден фонд в ЦГЧ да поддържат
сградите, включително и фасадите в добър вид
Намиране на устойчив механизъм за решение на проблема с
изоставените сгради на бивши фабрики в ЦГЧ
Изграждане на паркинги в ЦГЧ, включително след изследване на
техническите ограничения, установяване на обема на инвестицията и
подходящия модел за реализиране (2018)

Подобряване на междублоковите пространства
2016-2019

Поетапно изпълнение на проекти за комплексно благоустрояване на
междублокови пространства в различни квартали на Габрово /ОП „Региони
в растеж“, собствен бюджет/

2016-2019

Изграждане/възстановяване на детски и спортни площадки и игрища в
различни зони и квартали на града
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2016-2019

Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на
детски площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя
финансова или материална помощ (строителни материали, съоръжения люлки, катерушки и др.) за подобряване на пространството

2016-2019

Изпълнение на превантивни мерки за опазване и съхранение на градската
среда, посредством поетапно въвеждане на интегрирана система за видеонаблюдение (спазване на принципа: инсталиране на камери за видеонаблюдение в зони, в които се изпълняват интегрирани мерки за
благоустрояване на ЦГЧ и кварталите)

2016-2019

Предоставяне на терени под различна форма за изграждане на спортни
съоръжения и атракциони в най-населените квартали на града

2016-2019

Насърчаване изграждането на газоразпределителна мрежа в града, с цел
преминаване към екологична форма на отопление и намаляване
факторите за замърсяване на въздуха

Енергийна ефективност
Община Габрово ще продължи да реализира редица пилотни проекти в сферата на енергийната
ефективност, с което демонстрира своята ангажираност за провеждане на активна политика в
тази сфера.
Доказателство за значимостта на енергийната ефективност като устойчива политика е и
присъединяване на Габрово към Конвента на кметовете и изпълнение на План за действие за
устойчиво енергийно развитие на Община Габрово за периода 2015-2020.
От съществено значение за реализирането на политики за енергийната ефективност е
подобряване състоянието на жилищния фонд, който към момента разпределя почти 40% от
енергопотреблението. Община Габрово е активен партньор на собствениците и техните
сдружения в подготовката и участието им в този процес, който ще позволи да се изпълнят
комплекс от мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамлните жилищни
сгради и ще допринесе за промяна в архитектурния облик на градската среда.

2016-2019

Изпълнение на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в публични сгради с различно функционално предназначение /училища,
спортни комплекси, сгради на културни институции, сградите на ДКЦ,
административната сграда на общината и др./ - различни източници за
реализиране на проектите /НДЕФ, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,
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собствен бюджет, финансов инженеринг, Фонд за енергийна ефективност
и възобновяеми източници на енергия и др.

2018

Изграждане на централизирана система за дистанционен мониторинг и
управление на състоянието на инсталациите и централизирано енергийно
счетоводство (данните на място се събират от локален котролер и се
изпращат по комуникационен канал (GPRS например) в централна база от
данни в Общината)

2016-2019

Устойчиво развитие на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради в Габрово – активна роля на
общинска администрация за предоставяне на актуална и полезна
информация за включване в Програмата и организиране на всички
последващи стъпки от нейната реализация

2016-2019

Подмяна на уличното осветление в града с енергйино ефективно (LED),
както и поетапно изграждане на осветление в участъци, където такова не
съществува – провеждане на процедура за избор на изпълнител, който в
дългосрочен план ще се ангажира както със строително–ремонтната част
от заданието, така и с поемане на ангажимент за гарантиран резултат на
договора

2016-2019

Участие на Община Габрово в общинска мрежа ЕкоЕнергия и активно
присъствие при провеждане на различни форуми, обучения и инициативи
посветени на енергийната ефективност, както и участие в пилотни проекти

2016-2019

Създаване на устойчив капацитет на Общинска администрация в сферата
на енергийната ефективност и въвеждане на длъжността „енергиен
мениджър“

2016-2019

Провеждане на местни кампании за различни целеви групи, посветени на
инициативи за енергийна ефективност и устойчиво развитие

Модерен и удобен градски транспорт
През следващите няколко години сред основните приоритети за Община Габрово ще бъде
реализацията на интегриран проект за устойчиво развитие на градския транспорт. Планираните
ключови мерки (1 –ви етап) включват:
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•

2016-2018

•

•
•

Обновяване на подвижния състав – закупуване на екологични
автобуси и електробуси;
Монтиране на информационни табла на спирките, които ще
предоставят актуална и точна информация за пристигащите
превозни средства;
Ще разработим нова транспортна схема, която ще бъде съобразена
с новите възможности за обслужване на различни зони от града;
Ще разработим и въведем система за гъвкаво и удобно прикачване
на пътници с един общ билет.

Безопасна и сигурна среда
2016-2017

Ще създадем общинска полиция, която ще бъде ефективен фактор за
опазване на обществения ред и ще изпълнява задачи, свързани с:
-

Опазване на обществения ред;
Охраната на обекти;
Безопасността на движението;
Подпомагане осъществяването на контролната и административно
наказателната дейност на Община Габрово

2016-2019

Ще продължим с изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и
кръстовища, с цел подобряване безопасността на движението

2018

Ще изградим нови светофарни уредби и ще въведем синхронизирано
управление на светофарите в града

2016-2019

Ще подобрим състоянието на вертикалната и хоризонтална пътна
маркировка - на определени места в ЦГЧ ще поставим атрактивна
хоризонтална маркировка

2017-2018

Ще създадем условия за регламентиране на паркирането в ЦГЧ, чрез
въвеждане на платено паркиране „синя зона“

2016-2019

Ще продължим изграждането на видеонаблюдение в града и на
територията на селата и ще предоставяме възможност за свързаност на
камерите с центъра за наблюдение на РДВР Габрово
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2016-2019

Ще продължим провеждането на съвместни акции с полицията с цел
превенция от вандализъм, опазване на живота на хората и намаляване на
пораженията в градска среда

2016-2019

Ще продължим изграждането и маркирането на велоалеи в града

РЕЗУЛТАТ
 Изградена привлекателна, достъпна и безопасна градска среда
 Подобрено състояние на общинската инфраструктура
 Повишена енергийна ефективност на публични и жилищни сгради
 Повишен интерес от страна на населението за ползване на обществен градски транспорт

АДМИНИСТРАЦИЯ
Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия
за устойчив икономически растеж и заетост ще продължи да бъде сред основните приоритети
на Община Габрово. Паралелно с това ще продължат усилията за повишаване на
професионализма, ефективността, прозрачността и отчетността на местната власт.

МЕРКИ
2016-2019

Създаване на условия за привличане и задържане на добре подготвени и
мотивирани кадри в общинска администрация

2016-2019

Изпълнение на мерки и инициативи за повишаване качеството на
общинска администрация в съответствие със Стратегия за човешките
ресурси на Община Габрово

2016-2019

Ще подобрим комуникацията с гражданите по повод предложения,
сигнали, оплаквания чрез въвеждане на различни форми на непосредствен
контакт:
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-

регулярни срещи с граждани под формата на приемни дни;
организиране на периодични срещи по квартали и населени
места;

внедряване на електронен портал за информиране на гражданите за
текущи промени в нормалния ритъм на града и създаване на възможност
гражданите да сигнализират за различни проблеми (2016)

2016-2019

2016

Поетапно разширяване на списъка от услуги, които могат да се предоставят
по електронен път в различни сектори
Създаване на възможност за електронно разплащане на услуги

2016-2019

Поетапно премахване на хартиения документооборот

2016-2019

Развитие на Географско информационната система ( ГИС )на Община
Габрово

Географска Информационна Система (ГИС)
Предвид факта, че над 70% от данните, които се натрупват като информационни масиви в
администрацията са пряко свързани с пространственото местоположение, ГИС се явява
изключително адекватен инструмент за обработването на огромните масиви от геопространствени данни заедно със тяхната топология и характеристики.
Перспективите за надграждане и разширяване възможностите на ГИС през следващите години
ще бъдат свързани и с осъществяване на ефективен контрол, мониторинг и постоянен анализ
над дейностите, които осъществява администрацията. Ключов фактор за успешното развитие на
ГИС от администрацията е формиране на компетенции в служителите за ежедневна работа и
ползване на различните функционалности на ГИС приложенията. В този смисъл, наред с
увеличаване на потенциала на системата, ще продължим да повишаваме капацитета на
администрацията за ползване и работа със приложенията.
Концепцията и философията, която следва развитието на ГИС в Община Габрово е ориентирана
към създаването и на солидна основа от данни за реализирането на единен информационен
масив. Целта ни е да създадем незаменим инструмент за администрацията, чрез който да
надградим конвенционалните методи на административно управление в система за
интелигентно управление, което се основава на вземане на информирани решения в поза на
гражданите и бизнеса.
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Към настоящият момент, в нашата система разполагаме с възможности, чрез който можем да
поддържаме основните типове обработка, управление и анализиране на пространствените
данни, както и широк набор от възможности за визуализацията им.
Община Габрово планира да увеличи значително функционалността на ГИС чрез придобиване
на допълнителни модули и разширения, с помощта на които да разполагаме с цялостна система
за интелигентно управление на процесите, протичащи в нашата градска среда и да направим
първата крачка към концепцията за Интелигентен град ( Smart City).
Внедряване на нови модули за допълнително разширяване на функционалностите на ГИС:
► Portal for ArcGIS – цялостно интегрирано решение за управление данните в организацията
чрез единен уеб портал на организацията. Порталът за ArcGIS ни позволява да споделяме
карти, слоеве, приложения и други географски данни с потребители както в организацията,
така и извън нея, чрез строго регламентирани права. Порталът превръща геопространствената база данни на организацията в облачна инфраструктура;
► Geo Event Extension for ArcGIS - модул който позволява да събираме, обработваме и
използваме данни в реално време, постъпващи от различни източници и информационни
канали. Огромната полза от модулът е възможността да следим реално местоположението
или показателите на различни обекти на територията на нашия град. Когато активите на
организацията са географски разпръснати или са мобилни, визуализацията на зависимостта
между пространствените и времеви параметри на обектите обхванати и подредени в
информационни табла водят до големи ползи при взимането на управленски решения в
реално време. Обхватът на приложение на този модул би могло да бъде неограничено в
ежедневните работни процеси в организацията като:
 Operations dashboard for ArcGIS – модул към ArcGIS което ни предоставя инструмент
за създаване на електронни информационни табла, съдържащи индикатори в
реално време със стойности извлечени от данни в ГИС. Мощен помощник във всеки
един оперативен център за събиране на сигнали и обработка на информация, както
и незаменим инструмент за всеки ръководител, базиращ решенията си върху
анализи от големи обеми от информация.
 Разработване и внедряване на електронен портал/платформа за информиране на
гражданите и подаване на сигнали Е-СИГНАЛ. Платформата е базирана на ГИС за
публикуване на информация за дейности, мероприятия и сигнали които ще се
извършват на територията на града. Чрез приложението ще се визуализира
местоположението на зони с информация за:
- Строително ремонтни дейности;
- Новини и обявления за планирани прекъсвания на комунални услуги;
- Местоположение на обекти за продажба или отдаване под наем чрез търгове;
- Зони които ще обхващат предстоящи проекти, свързани с рехабилитация на
градска среда;
- Местоположението на основите центрове за обслужване на гражданите в град
Габрово;
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Платформата ще разполага и с модул за обратна връзка на гражданите. Всеки жител на Габрово
ще може да подаде сигнал към администрацията на Община Габрово с подробно описание на
даден проблем, посочвайки точното местоположение на проблема, с кратко описание към него
и прикачване на снимков материал. Всеки един от сигналите спрямо неговия вид ще бъде
пренасочван към конкретно отговарящия отдел или дирекция в общината. Всеки от подадените
сигнали ще се обработва от административен център, където освен управление и насочване на
сигналите, ще могат да се извършват и анализи, чрез отчитане на концентрацията на еднотипни
сигнали в зоните, в които са отбелязани (2016)

2016-2018

Преустройство на физическото пространство на Центъра за информация и
услуги на гражданите

2016-2019

Повишаване капацитета на общинска администрация чрез изпълнение на
план за повишаване компетенциите и квалификацията на служителите в
администрацията

2016-2019

Подобряване на вътрешната координация в общинска администрация и
свързаните звена и дейности

2016-2018

Поетапно внедряване на набор от интелигентни IT системи и решения:
-

-

-

-

2016-2018

За управление на човешки ресурси /гъвкава система, която
автоматизира управлението на всички дейности по планиране,
наемане, организация, оценяване, развитие, заплащане и
комуникации на човешките ресурси/ (2018)
За осигуряване на финансова и счетоводна свързаност на всички
второстепенни разпоредители към първостепенния разпоредител
(2017)
За управление на проекти /възможности за цялостно планиране,
контрол и отчитане на проекти и портфолио от проекти/ (2017)
За управление на договори /позволява ефективно обвързване на
изпълнението на проектите със сключените договори за целите на
мониторинга и управлението/ (2017)
За управление на целия жизнен цикъл на обществени поръчки и др.

Подготовка на проект за изграждане на нови и модернизиране на
съществуващите архивни помещения, чрез система от подвижни стелажни
структури
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2016-2018

Създаване на електронен архив на документите на Община Габрово, както
и внедряване на софтуери за управление на процесите, свързани с
архивните единици, осигуряващи възможност за връзка между
електронен документ и физически оригинал, както и достъп до
цифровизираните документи

Финанси и общинска собственост
Провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната стабилност на Общината,
която да гарантира:
 Финансова стабилност;
 Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на
населението, при спазване на принципа на солидарност;
 Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при
спазване на строга бюджетна дисциплина;
 Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско
финансиране;
 Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;
 Привличане на външно финансиране /средства от ЕИФ на ЕС, ФЛАГ, ПЧП, финансов
инженеринг/
 Увеличаване на приходите, чрез увеличаване на събираемостта им
Разумно и ефективно управление на общинската собственост и общинските дружества, което да
гарантира:
► Привличане на ресурс включително външен за модернизация и/или изграждане на
общински обекти от образователната, културната и спортната инфраструктура и др.
► Обвързване на обема, състоянието и възможностите на общинската собственост с
настоящите и бъдещи нужди на община Габрово за устойчиво развитие и
предоставяне на публични услуги;
► Поддържане и подобряване на обема и състоянието на общинската собственост в
съответствие с функциите и отговорностите на общината;
► Подобряване на селищната среда и условията за бизнес, култура, спорт, отдих и
туризъм, както и повишаване на сигурността;
► Трайно подобряване на състоянието на зелената система и опазване на околната
среда;
► Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от управлението на
общинската собственост;
► Целесъобразно и максимално изгодно за Общината разпореждане с общинско
имущество;
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► Постигане на стабилен икономически растеж и подобряване на качеството и
възможностите за реализация на целесъобразни за Общината сделки при
управление на общинското имущество;
► Подобряване качеството на предоставяните от Общината и общинските стопански
единици услуги, включително чрез технологична модернизация;
► Устойчиво развитие на общинските дружества и ефективен мениджмънт при
стриктна финансова дисциплина.

Международно сътрудничество и инициативи
Побратимяване с нови градове с цел генериране на нови възможности в сферата на културата,
бизнеса, образованието и др. Запазване и развитие на сътрудничеството с побратимените
градове и развитие на проекти, обмен и трансфер на умения в различни сфери:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Култура
Образование
Здравеопазване
Туризъм
Енергийна ефективност
Екология
Бизнес партньорства и иновации
SMART градове
Електронно управление
Градска среда, архитектура
Транспорт
Благоустрояване
Озеленяване

2016-2019

Организиране на инициативи, кампании и конференции на теми, значими
за устойчивото развитие на Габрово в партньорство с:
 Комитета на регионите и Европейската комисия
 Министерства и различни агенции
 Неправителствени организации и фондации и др.

РЕЗУЛТАТ
 Устойчивост на изградените партньорства и създаване на нови
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 Деинституционализация на международното сътрудничество в полза на общностите на
побратимените градове с разширяване на гражданското участие в двустранни дейности
и инициативи
 Фокусиране на партньорските взаимоотношения към стимулиране на местното
икономическо развитие
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