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ВЪВЕДЕНИЕ 
Успешното развитие и управление на територията се базират на ясно 

дефиниране и следване на стратегически насоки, свързани с ефективната подготовка и 

реализация на цялостната политика за устойчиво интегрирано развитие. Общините имат 

основна роля при постигане на конкретните резултати, чрез мобилизиране на местния 

потенциал и активно съдействие в изпълнение на принципите и правилата за прилагане 

на структурните документи в областта на регионалната политика и в съответствие с 

изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС. В тази 

връзка, в Общинските планове за развитие, като един от главните компоненти на този 

процес, са заложени цели и приоритети за подобряване на жизнения стандарт на 

местното население, намаляване на икономическите, социалните и териториални 

неравновесия, оптимизиране на управлението на териториалното устройство и опазване 

на околната среда. 

За да бъдат постигнати ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, управлението и ресурсното осигуряване, Закона за регионалното развитие 

(ЗРР) предвижда дейности, свързани с наблюдението и оценката на Общинските 

планове за развитие (ОПР). Те се извършват при условията и по реда, определени с 

правилника за прилагане на закона. Системата от механизми за наблюдение, оценка и 

контрол на плановите документи включват три типа оценки (Предварителна, Междинна 

и Последваща), както и изготвяните от страна на общинските администрации на 

ежегодни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР. В обхвата на 

Предварителната оценка влизат социално-икономическото въздействие на ОПР, както 

и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. В средата на 

периода на действие, ОПР подлежи на Междинна оценка. Тя има за цел да установи 

напредъка по заложените цели и приоритети, да оцени първоначалните резултати, да 

дефинира евентуални проблеми и да представи препоръки за неговото по-ефикасно и 

ефективно бъдещо изпълнение. Въз основа на заключенията от Междинната оценка 

може да се вземе решение относно актуализацията на ОПР. Последващата оценка се 

извършва не по-късно от една година от изтичането на периода на действие на 

дейностите, определени в ОПР и оценява степента на постигане на целите, 

устойчивостта на резултатите, общото въздействие от мерките, ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси. 
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В тази връзка, Междинната оценка на изпълнението на ОПР представлява 

неразделна част от цикъла на местно (общинско) стратегическо планиране, в която, 

на базата на сравнителен анализ между зададените в ОПР цели и приоритети и 

постигнатите по време на изпълнението му резултати, се отчита въздействието върху 

показателите на социално-икономическата, териториална, екологична и културна 

среда. 

 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Габрово е основен документ 

за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, разработен в 

съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Той определя 

средносрочните цели и приоритети за развитието на общината и обхваща 7-годишен 

период на действие (2014-2020 г.).  

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършена Междинна оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие на община Габрово за периода 

2014-2020 г.  
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I. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ 
Във връзка с изпълнението на Чл. 33 (1) от ЗРР и Правилникът за неговото 

прилагане, Общинският план за развитие (ОПР) на община Габрово 2014-2020 г. 

подлежи на изготвяне на Междинна оценка със следния минимален обхват: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Общинският план за развитие 

(ОПР) на община Габрово 2014-2020 г. се изпълняват съгласно Насоките на 

Европейската комисия, описани в ,,The resource for the evaluation of Socio-Economic 

Development (EVALSED), September 2013”, Работен документ на ЕК № 5 

„Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния 

период” и Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за 

развитие – МРРБ. 

Основните критерии, заложени в извършването на Междинната оценка, са 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на 

планирането, за проверка на изпълнението или за отчитане на постигнатите 

резултати,  различните видове оценки -  предварителна, междинна или последваща – 

се основават на обективни критерии с различна тежест: 

Таблица 1 Цикъл на оценяването по ,,EVALSED: The resource for the evaluation of 
Socio-Economic Development “ във връзка с целите и критериите 

Критерии за оценка Предварителна 
оценка 

Междинна и 
текуща оценка 

Последваща 
оценка 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 
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Междинната оценка се осъществява след началото на изпълнението на плана, 

много често - в средата на плановия период (в този случай се нарича оценка в средата 

на периода). Този подход е възприет в регулациите за структурните фондове и е 

залегнал в нормите на ЗРР, като изисква междинната оценка да се проведе до края на 

четвъртата година от изпълнението на съответния документ. 

 

Диаграма 1 Връзка между основните фази на ОПР с видовете оценки 
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II. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 
 

Основната цел на Междинната Оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 

г. на община Габрово е да подпомогне цялостното управление на ОПР. В обхвата на 

оценката са включени: анализ на резултати от предишни оценки, оценка на силните и 

слабите страни и потенциала, оценка на продължаващата уместност и съгласуваност на 

стратегията, оценка на ефективността на количественото определяне на целите, оценка на 

ефективността и ефикасността на изпълнението до момента и на очакваните въздействия, 

както и на политиката и разпределението на финансовите ресурси, оценка на качеството на 

прилагането и организацията на мониторинга, изводи и препоръки за бъдещото 

изпълнение на ОПР. 

 

Очаквани резултати от Междинната Оценка на изпълнението на ОПР 

2014-2020 г. на община Габрово: 

 

 Обобщен анализ на постигнатите цели; 

 Актуализиране и подобряване на политиката за устойчиво интегрирано местно 

развитие за оставащия период от действие на ОПР до 2020 г; 

 Подпомагане на процесите на контрол върху изпълнението на ОПР; 

 Определяне на слабостите в процеса на изпълнение на ОПР и набелязване на 

подходи за тяхното преодоляване; 

 Препоръки относно актуализирането на действащия ОПР и/ или разработване на 

ОПР за следващ планов период; 

 Предвиждане на мерки за постигане на по-висока ефективност при изпълнението 

на ОПР; 

 Засилено партньорството между заинтересованите страни в процеса на 

изпълнение на ОПР; 

 Подобряване на публичността на ОПР. 
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Източниците на информация, използани в процеса на изготвяне на 

Междинната Оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Габрово са, 

както следва: 

Таблица 2 Отчети и справки, анализирани при изготвяне на Междинната оценка 
на изпълнението на ОПР 

1 Годишни отчети за изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г 

2 
Годишни отчети за изпълнението на дейностите в областта на хуманитарната и 

социална дейност за периода 2014-2016 г 

3 
Годишни справки за изпълнението на капиталовите разходи за периода 2014-

2016 г. 

4 Справки за приключилите и изпълняваните проекти по оперативните програми 

5 
Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 

6 

Обобщена справка от ОС „Земеделие и гори” за периода 2014-2016 г. за 

изпълнените проекти с финансиране от Програмата за развитие на селските 

райони 

 

Таблица 3 Основни документи, използвани при изготвянето на Междинната 
оценка на изпълнението на ОПР 

1 Общински план за развитие на община Габрово за периода 2014-2020г. 

2 
Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Габрово 2014– 

2020 г. 

3 

Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 

(2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове 

за развитие (2014-2020 г.) 

4 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие 
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5 
Ръководство на ЕК от септември 2013г.: The resource for the evaluation of 

Socio-Economic Development (EVALSED) 

6 
Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: 

оценка по време на програмния период” 
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III. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДИННАТА 
ОЦЕНКА 

 

При избора на методи за осъществяването на Междинната оценка на 

изпълнението на ОПР на община Габрово 2014-2020 г. са използвани Насоките на 

Eвропейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социално-икономическото 

развитие EVALSED, Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху 

методите за оценка: оценка по време на програмния период” както и Методиката за 

изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие. 

Методологията на междинната оценка се основава на структуриран и 

систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и 

може да бъде обобщена по следния начин: 

 Събиране и обработване на информация; 

 Работа на терен; 

 Работа с документи; 

 Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР. 

 

В таблицата по-долу са представени критериите за оценка, значението им и 

показателите въз основа, на които се оценява ОПР по всеки един критерий: 

Таблица 4 Критерии за оценка при изготвянето на Междинната оценка на 
изпълнението на ОПР 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Обоснованост 
Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ 

слаби страни и проблеми на общината? 

Ефективност 
Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на 

поставените цели? 

Ефикасност 
Съответстват ли вложените материални, човешки и 

финансови ресурси на постигнатите резултати? 

Полезност Постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли 
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на поставените цели? 

Устойчивост 
Въздействието на постигнатите резултати стабилно ли е 

във времето 

 

В процеса на изготвяне на Междинната оценка на ОПР на община Габрово 

2014-2020 г. бяха проучени основно следните общински, регионални, областни, 

национални и европейски документи: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за 

регионално развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на 

районите ниво 2 (2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–

2020 г.), общински планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ; 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за 

развитие, 2009 г. МРРБ; 

 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г.; 

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.; 

 Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 

2012–2022 г.; 

 Регионален план за развитие на Северен Централен район за периода 

2014–2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Габрово за за периода 2014–

2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на Община Габрово. 
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Други използвани източници на информация са както следва: 

 

 ИСУН и ИСУН 2020 – Информационна система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България; 

 Информация предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация – Габрово; 

 Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове; 

 Интернет сайтове и портали: Община Габрово, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, 

ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ОПР 

IV.1  Предварителна оценка на ОПР на община Габрово 2014-2020 г. 
Предварителната оценка на ОПР на община Габрово 2014-2020 г. е 

изготвена в съответствие с чл. 32 от ЗРР и завършена през месец януари 2014г. и 

включва: 

 оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 

 екологична оценка по реда на ЗООС. 

 

Предмет на извършената оценка на ОПР са: 

 Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, 

проблеми и потенциал на икономическото, социалното, инфраструктурното и 

екологичното развитие на община Габрово; 

 Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT анализа със социално- 

икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на 

общината; 

 Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 

приоритетите за развитие на община Габрово за периода 2014-2020 г., 

интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и 

стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с 

релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и 

европейско ниво; 

 Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за 

постигането на целите Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и 

обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети; 

 Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение 

на информационното му осигуряване. Оценката на предложените целеви 

стойности по конкретни индикатори следва да обхваща и методиката за 

изчисляването и определянето на съответните стойности; 

 Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация 

на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и 
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изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и публичност на 

плана. 

 Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация 

на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и 

изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и публичност на 

плана. 

 

Предварителната оценка прави обобщен анализ на компонентите на ОПР 

като дава конкретни препоръки за подобряване на неговото действие. Оценката 

установява, че ОПР за развитие на община Габрово 2014-2020 е съобразен с целите и 

приоритетите на политиката за социално-икономическо сближаване на Европейския 

съюз и Националните стратегически документи за регионално развитие, като ОСР на 

област Габрово 2014-2020, РПР СЦР 2014-2020, НСРР 2012-2022, при спазване 

разпоредбите на Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на ЗРР и 

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 

г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за развитие 

(2014-2020 г.). 
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V. МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

V.1 Общи положения 
Общинският план за развитие отговаря на изискванията, залегнали в 

стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната 

политика, като съответства и на Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Регионалния план за развитие на Северен Централен 

район (2014-2020 ) и Областната стратегия за развитие на област Габрово (2014-2020), 

при спазване разпоредбите на Закона за регионалното развитие, Правилника за 

прилагане на ЗРР и Методически указания за разработване на Национална стратегия за 

регионално развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 

(2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за 

развитие (2014-2020 г.). 

Визия на община Габрово: 

 

Формулирането на стратегическата част на ОПР Габрово се съдържа в Анализа 

на икономическото и социалното развитие на общината. 

Структурата на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 г, на 

неговите стратегически части и цели са представени в следващите таблици: 

Таблица 5 Структура на Общински план за развитие на община Габрово 2014-
2020 г 

СЪДЪРЖАНИЕ 
1 Цели и приоритети за развитие на община Габрово за периода 2014 – 2020 
2 Обосновка на системата от цели и приоритети 

3 Съгласуваност с предвидените в методическите указания на МРРБ стратегически и 
планови документи 

4 Индикативна финансова таблица 

5 Система от индикатори за наблюдение (мониторинг) и оценка на ОПР на община 
Габрово за периода 2014-2020 година 

6 Система за наблюдение, оценка и актуализация на плана 

7 Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и 
публичност 

ОБЩИНА ГАБРОВО – ЗЕЛЕНА И ИНОВАТИВНА, 
ОТВОРЕНА КЪМ ХОРАТА, С БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА 

ЗА БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ. 
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8 Програма за реализация на общинския план за развитие 
 

Таблица 6 Структура на стратегическата част на Общински план за развитие на 
община Габрово 2014-2020 г 

1 Визия за развитието на общината  
2 Стратегически цели 3 бр. 
3 Приоритети 11 бр. 
4 Специфични цели 25 бр. 
5 Мерки 93 бр. 

 

Таблица 7 Списък на Стратегическите цели, заложени в Общинския план за 
развитие на община Габрово 2014-2020 г 

1 Стимулиране на икономическия растеж и повишаване 
конкурентоспособността на бизнеса в община Габрово 

2 Постигане на социално развитие, сближаване и създаване на възможности за 
пълноценен и достоен начин на живот 

3 Постигане на устойчиво и балансирано развитие и добрo  управление в община 
Габрово 

 

Горепосочените компоненти са взаимно обвързани, заложените 

стратегическите цели са количествено измерими, трансформиращи се в специфични 

действия и с ясно зададени дългосрочни приоритети, лесни за контрол и реални за 

постигане. Целите са SMART 

(Специфични/Измерими/Постижими/Приложими/Ориентирани във времето). 

 

За разработването на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 

на община Габрово 2014-2020 г. са използвани следните методи и подходи: 

 Дефиниране на полюси на растеж и развитие – за оптимизиране на 

пространствената структура и селищната мрежа;  

 Методи на геопространствения анализ – използване на средствата на 

Географските информационни системи за анализ и обработка на 

геопространствени данни;  

 Метод на експертните оценки; 
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 Списъци и матрици на планирани мерки в стратегическите документи за 

национално, регионално, общинско развитие, национални секторни 

стратегии; стратегии на ЕС, други официални документи, съдържащи 

политики, които включват плановия хоризонт до 2020 г. 

 Критериален подход при определяне на интервенциите (намесите), които се 

основават на ефекти/въздействия върху регионалното развитие;  

 Групово вземане на решение за избор на алтернатива въз основата на 

конструктивен диалог, решаване на конфликтите и постигане на консенсус;  

 Метод на пространствените сценарии. 

 

V.2 Оценка на ОПР на икономическото и социално развитие на 
община Габрово 

Аналитичната част на ОПР обхваща всички сфери на социално-икономическия 

живот в община Габрово. Анализът е изчерпателен, подробен като обхваща следните области:  

 Обща характеристика/профил на община Габрово, в която са включени: 

исторически данни за общината, местоположение, природни ресурси и 

геостратегически позиции.  

 Състояние на местната икономика, която съдържа обща характеристика на 

икономиката, инвестиции, наети лица, пазар на труда и средна работна заплата, 

сектори промишленост, строителство, туризъм и селско стопанство. 

 Развитие на социалната сфера и човешки ресурси, с описание на демографските 

характеристики на общината, основните тенденции в развитието и броя и 

структурите на населението, възрасто-полова и образователна структура на 

населението, движение, прираст и харакеристики на селското население. Анализът 

включва обстоен преглед на жилищния сектор – сграден фонд, жилищен фонд, 

социалната инфраструктура – здравеопазване, образование, социални услуги, 

култура, анализ на спортните и младежките дейности, развивани на територията 

на общината.  

 Устройство на територията включва анализ на развитието на селищната мрежа и 

териториално-урбанистичната структура на ниво община и ниво град, проблеми 
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на устройственото планиране.  

 Инфраструктурно развитие свързаност и достъпност на територията съдържа 

подробно описание на транспортната инфраструктура и мрежи, сектори - 

водоснабдяване и канализация, реки, язовири, съобщителни системи, 

топлофикационни мрежи, газификация.  

 Екологично състояние и рискове разглежда качеството на атмосферния въздух, 

водите, почвите, отпадъци, зелена система в населените места, защитени 

територии, територии в риск (свлачища) и акустика на средата.  

 Публично-частно партньорство, междуобщинско сътрудничество и 

административен капацитет на Община Габрово 

Информацията е богата и достоверна, но статистическите данни обхващат 

периода 2008-2011 г, което я прави не достатъчно актуална към днешна дата. 

Преобладава описателната част. По възможност се препоръчва актуализация на данните 

с цел проследяване на състоянието на социално-икономическата обстановка в общината и 

развитието на отделните сектори през първите три години от изпълнението на плана. 

 

V.3 SWOT анализ на силните и слабите страни и потенциала за 
развитие 

SWOT анализът на община Габрово е изчерпателен и оценява всички аспекти на 

външните и вътрешни фактори, като разглежда силните и слаби страни на общината. 

Положителните и отрицателните фактори в развитието на общината са ясно разграничими като 

се разглеждат и евентуални възможности за подобрение, както и бъдещи заплахи. 

Изводите на SWOT анализа са актуални. Препоръчва се при евентуална актуализация 

на аналитичната част на ОПР и при необходимост, SWOT анализът също да се актуализира. 

 

V.4 Външна съгласуваност на ОПР. Планове, стратегии и политики 
на регионалното развитие от по-високо равнище 

Общинският план за развитие на община Габрово 2014-2020 е разработен и 

прилаган като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие в хармонизация с регионалната и Kохезионната политика в ЕС 

за социално-икономическо сближаване и развитие и екологичната политики на 

европейско, национално, регионално, областно и местно ниво и в съответствие със 

следните стратегически документи: 
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 Стратегия Европа 2020; 

 Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г. 

 Регионален план за развитие на Северен-централен район за планиране 

2014-2020; 

 Областна стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020. 

Заложените визия, цели, приоритети и конкретни проектни предложения в 

стратегическата част на ОПР на община Габрово 2014-2020 г. отговарят на местните 

нужди и потенциали, като са съобразени с четирите приоритетни области на 

Стратегията “Европа 2020” - “Създаване на условия за развитие на местни общества на 

знанието”, “Подпомагане развитието на вътрешния потенциална местната икономика и 

пазари”, “Развитие на местния пазар на труда” и “Подкрепа на устойчивото развитие на 

местната общност и територията". 

Има съгласуваност на приоритетите на Регионалния план за развитие на СЦР 

2014-2020, Областната Стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020 и 

Общинския план за развитие на община Габрово 2014-2020. 

 

В Предварителната оценка на ОПР на община Габрово 2014-2020 г. са 

дадени препоръки относно допълнително акцентиране върху внедряването на иновации 

в икономиката и други сфери, чрез допълнителни съгласувани документи в процеса на 

реализация на ОПР. 

V.5 Оценка на качеството на прилагането и организацията на 
мониторинга. 

За целите на успешно извършване на дейностите по наблюдение, оценка на За 

целите на успешно извършване на дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението 

и актуализация на плана ОПР предвижда изготвяне на система, която включва формите 

и начините за събиране на информация, индикаторите за изпълнението и актуализация 

на плана ОПР предвижда изготвяне на система, която включва формите и начините за 

събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и 

организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на 

докладване и осигуряване на информация и публичност. Процесът по управление на 
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системата по наблюдение, оценка на изпълнението и актуализация на ОПР, е 

планирано да бъде възложен на „Звено за интегрирано градско възстановяване и 

развитие“ (ЗИГВР) или на работна група, сформирана от Община Габрово за 

реализиране на дейностите по ОПР на община Габрово. ЗИГВР следва да е пряко 

подчинено на кмета на Община Габрово.  

Системата за мониторинг и оценка следва да набира информация от следните 

източници: 

 НСИ и други относими източници на обективни статистически данни 

(данни на социологически и маркетингови агенции, данни на 

международни организации, генериращи подобна информация регулярно 

и т.н.); 

 Набавяне регулярно на актуални данни, събирани от компетентните 

органи на национално и регионално ниво (включващи данни за мрежите 

и комуникациите, за екологичните параметри на средата, селското и 

горското стопанство, промени в законодателството, данни за наблюдение 

и оценка на стратегически и планови документи на национално и 

регионално ниво и т.н. разнообразна информация, достъпна по 

институционален път на общинските институции); 

 ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС за България); 

 Използване на платформи от типа на Референтна рамка за устойчиви 

градове (The European Model for Urban planning - Reference Framework for 

Sustainable Cities (RFSC) 

 Собствена методология (количествена и качествена, вкл. пространствено 

отнесена), разработена конкретно за набиране на информация по време и 

след приключване на даден проект/дейност, вкл. отчитане на обратната 

връзка от бенефициенти и други заинтересовани страни, след затваряне 

на конкретен проект/дейност. Съответно тя трябва да отразява 

резултатите на ниво проект и тяхното въздействие на ниво стратегически 

цели и приоритети. 

 Методи, разработени конкретно за набиране на информация от 

организации партнирали/участвали/наблюдавали даден проект/дейност. 
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 Информация, свободно достъпна чрез системите за набиране на данни от 

социалните мрежи, както и друг тип свободно достъпни онлайн данни (за 

целите на т.н. social network analysis, big data analysis). Последните могат 

да бъдат набирани лесно и евтино при правилното изпълнение на 

заложените на ниво проект в плана комуникационни стратегии. 

Дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението и актуализация на плана 

са разделени на три основни групи: 

 ежегодно докладване за процеса на изпълнение на плана и заложените 

в него проекти; 

 средносрочна оценка и актуализация на плана; 

 финално отчитане на изпълнението на плана с оглед набиране на 

необходимата информация за формулиране на приоритети за 

следващия планов период; 

Информацията за изпълнение на заложените в общинския план за развитие 

цели следва да се изготвя от управляващото звено и да бъде представена в Ежегодни 

доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР.  

При извършване на МО и след направен преглед на функционирането на 

Системата за наблюдение и контрол на ОПР се установи следното: 

 „Звено за интегрирано градско възстановяване и развитие“ (ЗИГВР) до 

настоящия момент не е сформирано. Оперативната дейност по 

наблюдението на изпълнението на ОПР и Програмата за неговата 

реализация се изпълнява от Дирекция "Устойчиво развитие". 

 Събирането, обработката и архивирането на информация за 

изпълнението на ОПР се осъществява, както следва: 

 Дирекция „Образование и социални дейности“ - социални 

услуги, спорт, туризъм и младежка политика, образование и култура; 

 Отдел „Проекти и икономическо развитие“ към Дирекция 

"Устойчиво развитие".- икономика, икономически процеси, 

изпълнението на отделните проекти; 

 Дирекция „Инфраструктора и екология“ - системите на 
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техническата инфраструктура и екологията; 

 Дирекция „Административно-правно и информационно 

обслужване“ -  административен капацитет; 

 

 Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР за 

2014, 2015 и 2016 г. са изготвяни и предоставяни на ОбС Габрово за 

одобрени в законово установените срокове - до 31 март на всяка 

следваща година. 

V.6 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР 
въз основа на регламентираните в него индикатори 

Съгласно Методическите указания на МРРБ, системата от индикатори за 

наблюдение на изпълнението на ОПР трябва да отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. За целите на ОПР е подходящо да се използват два вида 

индикатори: 

- индикатори за резултат, отнасящи се до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на 

общината.  

- индикатори за въздействие, отчитащи изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. трябва да са посочени в матрица на индикаторите. За 

да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор 

следва да са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се 

очаква да бъде достигната до края на периода на действие на ОПР. При наличие на 

достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и 

междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети, мерки или проекти. 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на община Габрово 

е проектирана така, че да отговаря на методическите указания на МРРБ и най-добрите 
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световни практики. Базирана е на опита и методологическите постановки, използвани 

от Световна банка, най-добрите практики на Евростат и Международния 

статистически институт. Следвайки методическите постановки на Световна банка са 

възприети и доразвити някои принципни постановки, присъстващи в указанията на 

МРРБ. Така са дефинирани две подсистеми за формулиране на индикаторите: 

 подсистема от индикатори за наблюдение (мониторинг) на 

изпълнението на плана като текуща дейност, съпътстваща процеса на 

реализация на ОПР, осигуряваща текущ контрол върху параметрите на 

изпълнението с цел реакция при възможно отклонение от плана 

 подсистема от индикатори за оценка, имаща за цел да установи дали 

заложените в плана цели са постигнати и каква е степента на постигане/ 

не постигане на целите 

Следвайки йерархията на целите на ОПР: 

- най-ниското ниво – ниво проекти се наблюдавано ежегодно чрез 

подсистемата от индикатори за мониторинг – за резултат и за 

ресурс. 

- нива стратегически цели, приоритети и специфични цели, се 

оценявяват в средата и в края на периода на изпълнение на плана чрез 

под-системата от индикатори за оценка 

Посочените в Методическите указания на МРРБ индикатори за резултат и 

индикатори за въздействие, частично съответстват на индикаторите за наблюдение 

и индикаторите за оценка, дефинирани в ОПР на община Габрово, тъй като 

индикаторите отчитащи изпълнението на определените приоритети са част от 

подсистемата от индикатори за оценка. 

Таблица 8 Съответствие на индикаторите за наблюдение и индикаторите за оценка, 
дефинирани в ОПР на община Габрово и Методическите указания на МРРБ 
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Методическите указания на МРРБ ОПР на община Габрово 
Индикатори за резултат 
ниво на наблюдение: 

 мерки  
 приоритети 

Индикатори за наблюдение 
ниво на наблюдение: 
проекти 

Индикатори за въздействие 
ниво на наблюдение: 

 специфични цели 
 стратегическите цели 

Индикатори за оценка 
ниво на наблюдение: 

 стратегически цели 
 приоритети 
 специфични цели 

Приложения 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 на ОПР представят индикатори за: 

 Монитиринг на ниво Проект – Приложение 3.1 

 Въздействие на ниво специфична цел – Приложение 3.2 

 Въздействие на ниво Приоритет – Приложение 3.3 

 Въздействие на ниво Стратегическа цел – Приложение 3.4 

Така представените Таблици на индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР 

на община Габрово покриват съдържанието на Матрицата на индикаторите за 

наблюдение и оценка на ОПР от Приложение 5 на Методическите указания на МРРБ, 

като липсва цялостна матрица с индикаторите на ниво мярка (проект), приоритет, 

специфична цел. 

Следвайки Методическите указания на МРРБ, са предвидени три вида 

индикатори - за резултат и за ресурс (на ниво проект) и за въздействие (на ниво 

специфична цел, приоритет и стратегическа цел). Посочени са мерните единици, в 

които ще се измерват индикаторите, източниците на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата и целевата стойност. 

В следващата таблица е представена информация за постигнатите стойности на 

отделните индикатори към 31.12.2016 г. Използвана е Матрицата на индикаторите за 

наблюдение и оценка на ОПР, Приложение 5 на Методическите указания на МРРБ, 

като в нея са обобщени данните за постигнатите стойности на отделните индикатори е 

Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г. 
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Таблица 9 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР въз основа на регламентираните в него индикатори. 

Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Стратегическа цел 1. 
Стимулиране на 
икономическия растеж и 
повишаване 
конкурентоспособността на 
бизнеса в община Габрово. 

1. прираст на инвестициите 

% 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 

5   

2. прираст на нетните приходи от 
продажби 15   

3. намаляване на безработицата 5   
4. увеличение на доходите на 
населението 10   

Приоритет 1. Стимулиране 
развитието на иновациите и 
създаване на условия за 
партньорства. 

1. прираст на внедрени иновации % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Специфична цел 1.1. 
Повишаване на знанието и 
информираността за развитие 
на иновациите с фокус върху 
приоритетните за 
икономиката на община 
Габрово отрасли 
/технологични и продуктови 
иновации в традиционни и 
новии производства, в 
селското стопанство, туризма 
и други сектори/. 

1. прираст на внедрени иновации % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Ново знание 
1. брой кампании 1. брой 

проектите годишна NA NA 
17 

2. брой бенефициенти 2. брой 362 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 1.2. Развитие 
на бизнес инфраструктурата и 
свързаните с нея мрежи с 
оглед стимулиране на 
иновациите с активното 
участие на ТУ Габрово в 
широк териториален обхват 
/на регионално, национално и 
наднационално ниво/. 

1. прираст на нетните приходи от 
продажби % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 15   

Дисперсен техпарк /ИПГВР/* 

1. брой работни места 1. брой 

проектите годишна     
1 бр.проектно 
предложение в 

процес на оценка 
2. площ 2. кв.м 

3. брой включени фирми участващи 
в парка 3. брой 

Габрово глобално /ИПГВР/* 

1. дължина на мрежата 1. км 

проектите годишна     

Проектът не е 
стартирал, тъй като 

не е идентифицирано 
подходящо 

финансиране и няма 
изявен 

инвестиционен 
интерес. 

2. брой центрове за колокация 2. брой 

Добавена стойност /ИПГВР/* 
1. площ 1. кв.м 

проектите годишна     
Проектът е планиран 

да стартира през 
2017 г. 2. брой културни атракции 2. брой 

Приоритет 2. Разширяване 
икономическия профил на 
община Габрово. Насърчаване 
на традиционните и развитие 
на нови икономически 
дейности. 

1. прираст на инвестициите % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 5   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 2.1. 
Създаване на условия за 
привличане на инвестиции и 
промотиране възможностите и 
предимствата на община 
Габрово, като добро място за 
развитието на бизнес. 

1. прираст на инвестициите % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 5   

Бизнес планиране 1. брой проучвания 1. брой проектите годишна     3 бр. в процес на 
подготовка 

Широко огласяване 1. брой маркетигнови мероприятия 1. брой Община 
Габрово годишна     18 

Специфична цел 2.2. Развитие 
на комплексен туристически 
продукт, като инструмент за 
устойчиво икономическо и 
социално развитие. 

1. прираст на приходите от 
туризъм % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Вълнуващо Габрово 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     9 
2. площ 2. кв.м 

Габрово и региона 1. брой споразумения за 
партньорства 1. брой Община 

Габрово годишна     2 

Градските съкровища /ИПГВР/ * 
1. брой обекти 1. брой 

проектите годишна     
Проектът е планиран 

да стартира през 
2017 г. 

2. брой обекти с приложени мерки за 
ЕЕ 2. брой 

Старата крепост 1. брой реализирани мероприятия 1. брой проектите годишна     3 

На Узана 

1. дължина на линейните мрежи; 1. м 
Община 
Габрово годишна     

Проектът е планиран 
да стартира през 

2018 г. 
2. площ на съоръженията; 2. кв.м 

2. брой легла; 3. брой 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Приоритет 3. Подкрепа 
жизнеспособността и 
конкурентноспособността на 
МСП. 

1. прираст на заетите в МСП % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Специфична цел 3.1. 
Насърчаване на 
предприемачеството и 
стимулиране на МСП в 
община Габрово, чрез 
прилагане на пакет от 
гъвкави местни стимули и 
мерки. 

1. прираст на обхванатите МСП % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Идеи и връзки /ИПГВР/ 

1. площ 1. кв.м 

Община 
Габрово годишна     

1 START-UP - 
Конкурс за 

стартираща бизнес 
инициатива на млад 

предприемач 
1 ESSPO 

„Портфолио на 
услуги за ефективна 
подкрепа на малки и 
средни предприятия“ 

2. предвиден брой посетители 2. брой 

3. брой проведени обучения 3. брой 

Гъвкав бизнес /ИПГВР/* 1. брой работни места 1. брой проектите годишна     

Проектът не е 
стартирал поради 

неидентифицирана 
възможност за 
финансиране и 

непроявен 
инвестиционен 

интерес. 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Ефективно предприемачество 
1. брой обучения 1. брой 

проектите годишна     
1002 

2. брой бенефициенти 2. брой 714 

Специфична цел 3.2. 
Подобряване на условията и 
базисната инфраструктура до 
и в производствените зони и 
терени на територията на 
общината, в т. число и чрез 
регенерация и конверсия. 

1. прираст на обхванатите терени % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Кафяви зони /ИПГВР/* 1. площ на реконструираните терени 1. кв. м проектите годишна     3 

Трудът е песен /ИПГВР/* 
1. брой места за отдих 1. брой 

проектите годишна     1 бр. проект на етап 
проучване 2. брой места за обслужване 2. брой 

Споделени усилия * 1. брой проучвания 1. брой проектите годишна     

Проектът не е 
стартирал, тъй като 

не е регистриран 
интерес от страна на 

отговорните 
структури. 

Стратегическа цел 2. 
Постигане на социално 
развитие, сближаване и 
създаване на възможности за 
пълноценен и достоен начин 
на живот. 

1. повишаване на заетостта 
2. повишаване на записваемостта 
в образователната система 
3. прираст на обхванатото от 
социални услуги население 

% 
% 
% 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 
0 
0 

10 
5 

10 
  

Приоритет 4. Развитие на 
човешкия капитал и 
насърчаване ученето през 
целия живот. 

1. повишаване на заетостта % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 4.1. 
Прилагане на ефективни 
мерки за квалификация и 
преквалификация на 
работната сила, и насърчаване 
ученето през целия живот, в 
съответствие с икономическия 
профил на Община Габрово и 
съобразно индифицираните 
потребности на бизнеса. 

1. повишаване на заетостта % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Работа за всички  
1. брой обекти 1. брой 

проектите годишна     220 
2. брой бенефициенти 1. брой 

Специфична цел 4.2. 
Повишаване възможностите 
за професионална реализация 
на младежите, съвместно с 
училищата, ТУ Габрово и 
компетентни държавни 
органи и бизнеса. 

1. намаляване на младежката 
безработица % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 5   

Младите в действие 
1. брой информационни кампании 1. брой 

проектите годишна     
14 

2. брой бенефициенти 2. брой 2091 

Приоритет 5. Повишаване 
качеството и доразвитие на 
социалната инфраструктура и 
разширяване достъпа до 
обществени услуги. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 5.1. 
Прилагане на комплексни 
мерки за интеграция на 
уязвимите групи чрез 
насърчаване приобщаването, 
подкрепа на социалното 
включване и намаляване на 
бедността в община Габрово. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Достоен живот 
1. брой доброволци 1. брой Община 

Габрово годишна     
193 

2. брой бенефициенти 2. брой 230 

Шарено мънисто 
1. брой проучвания 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

1 
2. брой обхванати бенефициенти 2. брой   
3. брой открити центрове 3. брой 1 

Топъл подслон 
1. брой бенефициенти 1. брой Община 

Габрово годишна     57 
2. капацитет 2. брой 

Специфична цел 5.2. 
Подобряване качеството на 
социалните услуги и услугите 
в здравеопазването и 
образованието /здравна 
профилактика, ефективна 
жилищна политика и 
образователна медиация/. 

1. прираст на записваемостта 
2. прираст на обхванатото 
население 

% 
% 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 
0 

5 
10   

Съвременно училище 
1. брой обучения 1. брой Община 

Габрово годишна     
15 

2. брой бенефициенти 2. брой 2318 

Даровити деца 1. брой проучвания 1. брой Община 
Габрово годишна     5 

Родители в училище 1. брой бенефициенти 1. брой Община 
Габрово годишна     40 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Училищният двор /ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

13 
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой   

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой   

Добро здраве* 1. брой дейности 1. брой Община 
Габрово годишна     9 

Мобилен доктор* 1. брой проучвания 1. брой Община 
Габрово годишна     

Проектът не е 
стартирал поради 

липса на 
финансиране 

Човешка близост /ИПГВР/* 
1. брой предвидени социални услуги 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

2 
2. обхванато население 2. брой 214 
3. брой обекти 3. брой   

Дом за всички /ИПГВР/* 

1. брой обекти 1. брой 
Община 
Габрово годишна     Сформирана работна 

група 2. площ на обектите 2. кв.м 
3. брой предвидени социални 
жилища 3. брой 

Вълшебно детство /ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

6 
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 1 

4. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
5. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой 4 

Спокойни старини 
1. капацитет 1. брой Община 

Габрово годишна     Проектът трябва да 
стартира 2017 г. 1. брой бенефициенти 2. брой 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Габрово за периода 2014 – 2020г. 2017 
 

 37 
 

Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Приоритет 6. 
Осъвременяване, подобряване 
и разнообразяване на 
културната среда. 

1. прираст на приходите от 
културни дейности % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Специфична цел 6.1. 
Подобряване състоянието на 
културната инфраструктура 
като предпоставка за развитие 
на съвременен културен 
продукт в община Габрово. 

1. прираст на посещаемостта % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Места за култура 1. брой обекти 1. брой Община 
Габрово годишна     Проектът трябва да 

стартира 2017 г. 

Културните здания /ИПГВР/* 

1. брой възстановени обекти 1. брой 
Община 
Габрово годишна     

4 възстановени 
обекта 

3 проекта 
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 2 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   

Творчески подход /ИПГВР/ 
1. брой обекти 1. брой 

проектите годишна     Проектът трябва да 
стартира 2018 г. 2. предвидени бенефициенти 2. брой 

Паметта на мястото /ИПГВР/* 
1. брой обекти 1. брой 

проектите годишна     2 
2. площ на обектите 2. кв.м 

Баев мост /ИПГВР/ 1. площ 1. кв.м Община 
Габрово годишна     Не е осигурено 

финансиране 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 6.2. 
Обогатяване на културния 
продукт, подкрепа на 
творческите индустрии чрез 
прилагане на ефективен 
мениджмънт. Създаване и 
привличане на публики. 

1. прираст на приходите от 
културни дейности % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Култура за всички  

1. брой комуникационни канали 1. брой 
Община 
Габрово годишна     

3 комуникационни 
канала 

22 финансирани 
проекта 

2 проектна сесия по 
програма Култура 

1 музикално-
художествен пленер  

2. брой обхванати бенефициенти 2. брой 

Много лица /ИПГВР/ 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     Проектът трябва да 
стартира 2017 г. 2. брой мерки за ЕЕ 2. брой 

Международен фестивал за 
съвременни изкуства 

1. брой посетители 1. брой Община 
Габрово годишна     

Проектът е 
разработен, но 

липсва финансиране 2. брой изпълнители 2. брой 

Стратегическа цел 3. 
Постигане на устойчиво и 
балансирано развитие и добро 
управление в община Габрово. 

1. прираст на обхванатото от е-
услуги население 
2. прираст на населението, 
възползващо се от облагородени и 
благоустроени площи 

% 
% 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 
0 

30 
40   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Приоритет 7. Подобряване на 
инфраструктурната 
свързаност в община Габрово 
и доразвитие на системите за 
опазване на околната среда на 
принципа на ресурсната 
ефективност. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Специфична цел 7.1. Развитие 
на транспортната 
инфраструктура и 
модернизиране на 
обществения транспорт с цел 
повишаване на мобилността. 

1. увеличение на пътникопотока % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Умно движение 1. брой проучвания 1. брой Община 
Габрово годишна     

Изготвено проектно 
предложение за 

развитие на устойчив 
градски транспорт в 

град Габрово 

Свързана община 

1. площ на ремонтираните участъци 1. кв.м 

проектите годишна     

Към 07.03.2017г. 
физическото 

изпълнение на обект: 
„Обход на гр. 

Габрово“ от км 
0+000 до км 

20+124,50 и етапна 
връзка от км 0+000 
до км 3+130 е около 

43,00 %. 

2. дължина на ремонтираните 
отсечки 2. метри 

Мобилен град /ИПГВР/ 

1. брой обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     5 бр. проекти 

2. брой инсталации 2. кв.м 
3. дължина на инфраструктурата 3. метри 
4. брой подменен подвижен състав 4. брой 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Педелец /ИПГВР/* 
1. площ на системата 1. кв.м 

проектите годишна     Проектът стартира 
през 2018 г. 2. предвиден брой потребители на 

системата 2. брой 

Хора и улици /ИПГВР/ 

1. площ на изградени, 
реконструирани и т.н. технически 
мрежи. 

1. кв. М 

Община 
Габрово годишна     

430 паркоместа 

2. брой паркинги, дължина на 
изградени, рехабилитирани и т.н. 
Улици 

2. брой, 
км 125192 

3. брой осветени улици, поставени 
охранителни системи и др. 3. брой 556 

Хора и улици на село 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
46 

2. площ 2. кв.м 145046 

Източната улица /ИПГВР/ 
1. изградени обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
изготвен 

инвестиционен 
проект 

2. изградена, реконструирана и т.н. 
Площ 2. кв. М 

Гарата-Свищовска /ИПГВР/ 
1. изградени обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     Проектът стартира 
2019 г. 2. реконструирана площ 2. кв. М 

Мостът Кристо /ИПГВР/ 1. изградена, реконструирана и т.н. 
Площ 1. кв. М Община 

Габрово годишна     

Изпълнена част 
конструктивна -

устоите на моста, 
наклонените 

стълбове и връхната 
конструкция. 

Специфична цел 7.2. Подкрепа 
и създаване на условия за 
развитие на техническа и 
екологична инфраструктура в 
община Габрово. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

Енергийна независимост 1. брой обхванати бенефициенти 1. брой проектите годишна     4 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Жива вода /ИПГВР/ 

1. площ на изградени, 
реконструирани и т.н. технически 
мрежи. 

1. кв. М 

Община 
Габрово годишна     

5005 

2. брой обекти, дължина на 
изградени, рехабилитирани и т.н. 
Улици 

2. брой, 
км 4 

3. брой осветени улици, поставени 
охранителни системи и др. 3. брой   

Чиста вода в селата 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
26 

2. бенефициенти 2. брой   

Габрово газ /ИПГВР/ 1. количество оползотворяване 
утайки 1. тон Община 

Габрово годишна     Проектът стартира 
2018 г. 

Приоритет 8. Провеждане на 
активна политика от Община 
Габрово за устойчива енeргия 
и намаляване на въглеродния 
отпечатък. 

1. намаляване разходите за 
енергия % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Специфична цел 8.1. 
Подобряване на материално-
техническата база и 
внедряване на мерки за ЕЕ в 
публичната инфраструктура. 

1. намаляване разходите за 
енергия % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Класна стая  
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
10 

2. брой обекти с ЕЕ 2. брой 1 

Училище любимо /ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 
Община 
Габрово годишна     

4 
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 5 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
Съвременна просвета /ИПГВР/ 1. брой възстановени обекти 1. брой проектите годишна       
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 1 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой   

Здрава общност /ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

проектите годишна     1 
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М 
4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой 

Ефективни учреждения 
/ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

проектите годишна     

  
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 1 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой   

Китни кметства 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

  
2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 1 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М   
4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой   

Специфична цел 8.2. 
Въвеждане на екологични и 
ресурсно-ефективни подходи 
за утвърждаване на община 
Габрово като "зелена 
община". 

1. намаляване емисиите на 
въгледоден двуокис 
2. намаляване на депонираните 
отпадъци 

% 
% 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 
0 

5 
10   

Зелен град /ИПГВР/ 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
45 

2. площ 2. кв.м 682000 

Метаболизма на града /ИПГВР/* 
1. брой обекти 1. брой Община 

Габрово годишна     
1 

2. брой инсталации 2. брой   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Енергия на близо /ИПГВР/* 
1. брой инсталации 1. брой 

проектите годишна     Програмата стартира 
през 2017 г. 2. брой обхванати сгради 2. брой 

Сливи за смет* 
1. брой внедрени системи 1. брой 

проектите годишна     

Проектът не е 
стартирал поради 

липса на 
финансиране 2. бенефициенти 2. брой 

Специфична цел 8.3. Развитие 
на "зелена икономика" чрез 
повишаване на ЕЕ на 
производствени сгради и 
оборудване. 

1. прираст на внедрените мерки за 
ЕЕ % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 20   

За Зелени предприятия 
1. брой кампании 1. брой 

проектите годишна     
8 

2. брой бенефициенти 2. брой 596 

Зелени предприятия в действие 
1. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 1. брой 

проектите годишна     
10 

2. брой внедрени нови технологии  2. брой   
Специфична цел 8.4. 
Повишаване енергийната 
ефективност и внедряване на 
ВЕИ в жилищни сгради на 
територията на община 
Габрово. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Информиран собственик 
1. брой кампании 1. брой 

проектите годишна     
2 

2. брой бенефициенти 2. брой   

Обновяване на жилища /ИПГВР/ 

1. брой обновени или санирани 
обекти 1. брой 

проектите годишна     

3 

2. площ на обновените или санирани 
обекти 2. кв.м   

3. обхванато население 3. брой   
Квартален иконом /ИПГВР/* 1. брой обекти 1. брой проектите годишна       
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

2. брой предвидени обучения 2. брой 131 

Приоритет 9. Обновяване и 
благоустрояване на жизнената 
среда. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Специфична цел 9.1. 
Възстановяване, 
осъвременяване и 
социализиране на публични 
пространства (в т.ч. елементи 
на зелената система) и 
нефункциониращи 
обществени обекти на 
територията на община 
Габрово. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Зелени градини 

1. брой изградени или възстановени 
обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

9 

2. площ на изградените или 
възстановени обекти 2. кв. М   

Градските градини /ИПГВР/ 

1. брой изградени или възстановени 
обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

14 

2. площ на изградените или 
възстановени обекти 2. кв. М 

  
  

Пазарът на Шивара /ИПГВР/* 

1. реконструирана площ 1. кв. М 

проектите годишна     

Проектът не е 
стартирал поради 

липса на 
инвестиционен 

интерес и липса на 
финансиране. 

2. брой въведени решения за 
използване на дъждовните води 2. брой 

Централният пазар /ИПГВР/* 1. реконструирана площ 1. кв. М проектите годишна     Проектът стартира 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

2. брой въведени решения за 
използване на ъждовните води 2. брой 

през 2017 г. 

Общинският център /ИПГВР/ 

1. брой възстановени обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

1 обследване за 
енергийна 

ефективност на 
административната 
сграда на Община 

Габрово 
 

Благоустроени 
ключови 

пространства в 
централната градска 

част на града 
 

Техническа помощ 
за изготвяне на 
инвестиционни 
проекти за 5 бр. 
градски среди 

2. брой обекти с енергоспестяващи 
мерки 2. брой 

3. площ на възстановени обекти 3. кв. М 

4. брой обекти достъпни за ХУ 4. брой 

Спортно Габрово /ИПГВР/* 

1. брой изградени, реконструирани и 
др. обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

15 

2. площ на изградените, 
реконструирани и др. обекти 2. кв. М   

Обществени тоалетни* 1. брой тоалетни 1. брой Община 
Габрово годишна     1 

Специфична цел 9.2. 
Поддържане и изграждане на 
привлекателна, достъпна и 
безопасна жизнена среда. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Сърцето на квартала /ИПГВР/ 

1. брой изградени или възстановени 
обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

44 

2. площ на изградените или 
възстановени обекти 2. кв. М   

Подкрепа за общността 
/ИПГВР/ 

1. брой изградени или възстановени 
обекти 1. брой 

Община 
Габрово годишна     

7 

2. площ на изградените или 
възстановени бекти 2. кв. М   

3. брой участници в общностните 
практики 3. брой   

Градски любимец* 1. бр. информационни кампании 1. брой проектите годишна     4 
Приоритет 10. Опазване, 
възстановяване и поддържане 
на биологичното и 
ландшафтното разнообразие. 
Управление на риска от 
природни бедствия. 

1. прираст на обхванатите площи % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Специфична цел 10.1. 
Опазване, възстановяване и 
поддържане на високото 
биологичното и ландшафтно 
разнообразие, характерно за 
община Габрово. 

1. прираст на обхванатите площи % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Пазител на гората 
1. брой проведени кампании 1. брой Община 

Габрово годишна     
12 

2. брой обекти 2. брой 1 

Многофункционални гори 1. брой програми 1. брой Община 
Габрово годишна     1 

Градско биоразнообразие 
1. брой обхванати бенефициенти  1. брой  Община 

Габрово годишна     Проектът трябва да 
стартира 2017 г. 2.бр. информационни кампании 2. брой 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Специфична цел 10.2. 
Изграждане имидж на община 
Габрово като "зелена община" 
чрез въвеждане на 
агроекологични практики и 
прилагане на концепцията за 
екосистемните услуги. 

1. прираст на бенефициентите % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Зелен календар 
1. брой обучения 1. брой Община 

Габрово годишна     
2 

2. брой бенефициенти 2. брой   

Местна продукция 
1.обхванати бенефициенти  1. брой  

проектите годишна     
4 

2.бр. информационни кампании 2. брой   

Екосистемни услуги 
1. обхванати бенефициенти  1. брой  

проектите годишна     

Няма данни за 
стартирали 

инициативи от 
инвеститори 

2.бр. информационни кампании 2. брой 

Специфична цел 10.3. 
Управление на риска от 
природни бедствия и активна 
политика за ограничаване на 
негативното въздействие от 
глобалните промени на 
климата с цел гарантиране 
сигурността на населението. 

1. прираст на обхванатите площи % 

НСИ, 
ИСУН, 
проектите, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Задържане на земята 1. площ 1. кв.м проектите годишна     300000 

Стабилни основи /ИПГВР/ 1. площ 1. кв.м Община 
Габрово годишна       

Спокойни води /ИПГВР/ 1. площ 1. кв.м проектите годишна     7 бр. 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

Приоритет 11. Поддържане на 
високо ниво на 
административния капацитет, 
въвеждане на иновации и 
въвличане на гражданите в 
процеса на планиране и 
управление. 

1. прираст на обхванатото от е-
услуги население % 

НСИ, 
ИСУН, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Специфична цел 11.1. 
Ефективно управление и 
планиране чрез поддържане 
на висок административен 
капацитет - развитие на ИКТ, 
поддържане на високо ниво на 
обслужване на гражданите и 
бизнеса, по-висока 
устойчивост при управлението 
на човешките ресурси.  

1. прираст на обхванатото от е-
услуги население % 

НСИ, 
ИСУН, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 30   

Добро управление 
1. брой обучения 1. брой Община 

Габрово годишна     
60 

2. брой бенефициенти 2. брой 455 

Електронно управление 1. брой е-услуги 1. брой Община 
Габрово годишна     25 

Ясни правила 1. изработен ОУПО и подзаконови 
нормативни актове 1. брой Община 

Габрово годишна     
избран изпълнител 
на 5 кадастрални 

карти 
Специфична цел 11.2. 
Насърчаване активното 
участие на гражданите и 
бизнеса в процеса на вземане 
на решения по значими за 
Община Габрово въпроси. 

1. прираст на обхванатото 
население % 

НСИ, 
ИСУН, 
Община 
Габрово 

средата и 
края на 
периода 

0 10   

Добра воля /ИПГВР/ 1. брой мерки 1. брой Община годишна     3 бр. кръгли маси 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка Индикатор Мярка 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Постигнато към 
31.12.2016 

2. предвиден брой бенефициенти 2. брой Габрово   

Габрово ГИС /ИПГВР/ 

1. брой разработени тематични 
приложения 1. брой Община 

Габрово годишна     
13 

2. брой разработени тематични 
слоеве 2. брой 28 

Дълготрайни партньори 
/ИПГВР/ 

1. брой проведени обучения 1. брой 

Община 
Габрово годишна 

    

Проектът не е 
стартирал, поради 
необходимост от 

развитие на 
законодателството в 

областта на ПЧП. 
Предстои стартиране 

на Фонд на 
фондовете 

2. брой установени възможности за 
приложение на финансови 
инструменти 

2. брой     
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V.7 Оценка на степента на постигане на съответните цели 
Въз основа на таблицата по-горе и на годишнете доклади за изпълнението на 

ОПР на община Габрово 2014 – 2020, в тази глава е представена оценка на степентта на 

постигане на съответните цели. 

V.7.1 Стратегическа цел 1. СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
РАСТЕЖ И ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
БИЗНЕСА В ОБЩИНА ГАБРОВО 

Стратегическа цел 1. Стимулиране на икономическия растеж и повишаване 

конкурентоспособността на бизнеса в община Габрово. 

Приоритет 1. Стимулиране развитието на иновациите и създаване на условия за 

партньорства. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на знанието и информираността за 

развитие на иновациите с фокус върху приоритетните за икономиката на 

община Габрово отрасли /технологични и продуктови иновации в 

традиционни и новии производства, в селското стопанство, туризма и други 

сектори/. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в 

периода 2014-2016 г. 

Ново знание - Oсигуряване на информационни кампании относно възможностите 

за внедряване на иновации във всички икономически дейности, в т.ч. и селско 

стопанство. 

 

Община Габрово поддържа на официалната си страница www.gabrovo.bg актуална 

икономическа информация (спрямо последни официални данни предоставени от НСИ), 

както и актуални контактни данни за местните фирми.  

По договор с Националния Статистически Институт (НСИ) по поръчка на Община 

Габрово е закупена бизнес база данни за фирмите на територията на община Габрово 

за 2015 г., с което е актуализиран икономическия ГИС слой на Община Габрово. 

(инструмент разработен по проект KNOW-HUB, финансиран по Интеррег IVC ). 
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С цел засилване на взаимодействието с бизнеса, Община Габрово организира 

регулярни посещения на фирми, бизнес срещи, тематични семинари, браншови срещи 

и проучвания сред представители на бизнеса.  

За подпомагане на бенефициентите за подготовка на проектни предложения, свързани 

с изработване и внедряване на продуктови и технологични иновации, от Областен 

Информационен Център – Габрово се провеждат информационни кампании, насочени 

към бизнеса. Проведени са и нформационни кампании от ОИЦ - Габрово за 

информиране на бизнеса за възможностите за участие с проектни предложения по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.  

През 2015 г. Община Габрово кандидатства с проектно предложение по програма 

Интереррег Европа за подобряване на портфолиото от предлаганите услуги за 

стимулиране на бизнеса. Проектът представлява надграждане на резултатите от вече 

реализирания проект KNOW-HUB, финансиран по програма Интеррег IVC. През 2015 

г. с цел насърчаване на предприемачеството Община Габрово осъществи инициативата 

Start-up, с финансовата подкрепа на Община Тун, Швейцария.  

Изпълнението на проект „Ново знание“ е пряко свързано с дейностите по проект "Идеи 

и връзки", където е описано по-подробно изпълнението на дейностите по проект 

ESSPO „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, 

финансиран по Програма Интеррег Европа, който се явява естествено продължение и 

надгражда постигнатите резултати от реализацията на проект KNOW-HUB, 

финансиран по Програма Интеррег IVC. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълнени дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.2. Развитие на бизнес инфраструктурата и свързаните с 

нея мрежи с оглед стимулиране на иновациите с активното участие на ТУ 

Габрово в широк териториален обхват /на регионално, национално и 

наднационално ниво/. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в 

периода 2014-2016 г. 

Дисперсен техпарк - Създаване на дисперсен технологичен парк – гъвкави 

пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, 
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представителни места за срещи и конференции. 

През 2016 г. Технически Университет – Габрово в партньорство с Община Габрово и 

фирми на територията на Габрово, други университети и научни организации, 

подготвиха проектно предложение за изграждане на Център за Компетентност 

"Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" в 

областта на мехатроника и чисти технологии по процедура BG05M2ОP001-1.002 

„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът бе подаден за оценка в края на м. 

февруари 2017 г. и все още е в процес на оценка. 

Габрово глобално - Провеждане на широколентов достъп и изграждане на центрове 

за колокация. 

Проектът не е стартирал, тъй като не е идентифицирано подходящо финансиране и 

няма изявен инвестиционен интерес. 

Добавена стойност - Подкрепа за развитие на високотехнологични и творчески 

индустрии с висока добавена стойност. 

Проектът е планиран за стартиране през 2017 г. 

Неизпълнени дейности  

Габрово глобално 

Приоритет 2. Разширяване икономическия профил на община Габрово. 

Насърчаване на традиционните и развитие на нови икономически дейности. 

Специфична цел 2.1. Създаване на условия за привличане на инвестиции и 

промотиране възможностите и предимствата на община Габрово, като добро 

място за развитието на бизнес. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в 

периода 2014-2016 г. 

Бизнес планиране - Провеждане на серия от проучвания и анализи за 

възможностите за бизнес в община Габрово и нейните конкурентни предимства. 

Община Габрово насърчава контактите между местния бизнес и чуждестранни 

партньори, като организира много срещи и посещения на фирми.  

На официалната си електронна страница Общината поддържа актуални контактни 
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данни на габровски фирми, както и икономическия слой към Географската 

информационна система /ГИС/ на Община Габрово, предоставящ данни за 

местоположението и характеристиките на всяка от активните фирми на територията на 

града. През 2015 г. Община Габрово закупи бизнес база данни от НСИ за 2014 г., с 

което бе актуализирана информацията в икономическия ГИС слой. 

С цел да удовлетвори потребностите от качествена работна ръка и да подпомогне 

процеса на адекватна реализация за младите хора на пазара на труда, през 2015 г. 

Община Габрово постави началото на активна работа в посока въвеждане на дуално 

средно професионално образование. Резултатите от изследването на необходимостта 

от разкриване на Интегрален професионален колеж по „Мехатроника и 

машиностроене“ в Габрово с дуална форма на обучение показаха наличието на 

сериозна кадрова криза в машиностроителния бранш в региона, като на пазара на труда 

в Габрово се търсят специалисти от целия спектър на професиите, характерни за 

металообработването и машиностроенето. 

По проект ESSPO „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни 

предприятия“, финансиран по Програма Интеррег Европа, заедно с членовете на 

създадената работна група по иновации и с подкрепата на представители на Индъстри 

Уотч, започна подготовка на анкетно проучване сред Габровския бизнес, което има за 

цел да оцени капацитета на бизнеса за иновации. Проучването се очаква да бъде 

реализирано до средата на 2017 г.  

Община Габрово е сред целевите общини на проект “RIS3 Lagging regions”, който се 

осъществява с подкрепата на JRC – Севиля към ЕК и има за цел да подпомогне 

изоставащите региони в постигане на по-голяма ефективност при изпълнението на 

Плановете за иновации и Регионалните стратегии за интелигентна специализация.  

Широко огласяване - Развитие и налагане на община Габрово като място за бизнес 

и култура (city branding). 

През 2016 г., като Пилотен град на културата, Габрово задълбочи партньорските 

отношения с Комисията по култура към Световната организация на градовете и 

местните власти, и с европейската организация Culture Action Europe. Под 

ръководството на експерти от двете организации в Габрово се проведоха два семинара 

с местни представители от културния сектор и публично събитие. 
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Беше анализирано моментното състояние на културния живот в Габрово, силните и 

слаби страни, като резултатите бяха съпоставени с тези на другите градове, включени в 

Програмата. Основен принцип при осъществяване на идеята и инициативните на 

Пилотни градове е работата в общност, намирането на общи цели и обединяването на 

ресурси и умения в конкретни програми и проекти.  

Важна част от дейността на Габрово като Пилотен град е изработването на двугодишна 

Работна програмата с пилотни мерки за Габровска община и установяването на ценни 

международни партньорски отношения.  

През 2016 г. интерес към Габрово като Пилотен град на културата прояви Фондация 

Саси от Матера (Италия) - Европейска столица на културата 2019. В партньорство с 

Община Габрово, Фондация Саси кандидатства с проект „Прозорци“ към фонда на 

Пловдив – Европейска столица на културата 2019.  

През 2016 г. за развитието на комплексен туристически продукт и неговото 

позициониране на вътрешния и международен пазар, са реализирани следните основни 

маркетингови дейности: Участие в туристическите изложения и събития - София 

Ваканция Експо; Изложение Културен туризъм - Велико Търново; Международна 

среща туризъм – Пловдив; Национална среща на Асоциацията на българските 

туроператори и турагенти.  

През отчетния период е организиран информационен тур за туроператори в Габрово, 

информационен тур за швейцарски журналисти, публикувани са публикации в 

швейцарски издания. Осъществено е посещение на американски блогър и са направени 

публикации в американски блог за туризъм. Реализира се семинар за собствениците на 

места за настаняване в Габрово с цел повишаване на капацитета и създаване на умения 

за работа в мрежа. Община Габрово се включи в кампания на Министерство на 

туризма за реклама с билбордове. През 2016 г. Общината продължи участието си в 

рекламната кампания на международната мрежа за туризъм New destinations.  

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълнени дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 2.2. Развитие на комплексен туристически продукт, като 

инструмент за устойчиво икономическо и социално развитие. 
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Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в 

периода 2014-2016 г. 

Вълнуващо Габрово - Разработване и развитие на туристически атракции. 

През 2014 г. са извършени действия по реновиране и почистване на екопътеки. 

Създадена е мрежа от културни маршрути в рамките на града. Услугата се предлага от 

Регионален исторически музей Габрово. 

През 2014 г. отвори врати Интерактивен музей на индустрията, иновативна 

туристическа атракция, предлагаща различен тип усещане чрез уникална 

интерпретативна програма. 

През 2015 г. в рамките на проект „Вълнуващо Габрово“, който цели развитие на 

туристически атракции, в т.ч. събитиен туризъм, Община Габрово подкрепи фестивала 

Еко Фест на Узана. 

През 2016 г. са реализирани първите организирани събития в м. Узана от създадената 

Детска природна академия, която функционира целогодишно и е специфичен и 

иновативен туристически и образователен продукт. 

Габрово и региона - Надграждане и разширяване на проект "Подкрепа за развитие 

на Регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Севлиево и 

Трявна" и проучване на възможностите за партньорство със съседни общини. 

В рамките на проект „Габрово и региона“ бе осигурена устойчивост по проект 

„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините 

Габрово, Трявна и Севлиево“, която включваше участия на туристически изложения и 

рекламни кампании. 

През 2016 година Област Габрово официално стана член на NECSTouR – Европейска 

мрежа на регионите за устойчив и конкурентноспособен туризъм, а сътрудничеството 

между общините Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново се регламентира със 

споразумение между четирите общини. 

През 2016 г. се поддържа и рекламира регионалния туристически портал 

www.gocenter.bg/ 

Градските съкровища - Създаване на мрежа от културни маршрути, тематични 

екопътеки и зелени коридори за велотранспорт, панорамни площадки, знакова 

информационна система и специфично осветление на КН, цялостно благоустройство 
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и обзавеждане на средата около и към туристическите обекти и включване на 

възрастните хора като пазители на градската памет. 

Проектът е планиран за стартиране през 2017 г. 

Старата крепост - Проучване, консервация, реставрация, експониране на антична и 

ранно  средновековна крепост Градище. 

Направено е проучване и заснемане на обект Крепост Градище, с цел обектът да добие 

категория Паметник на културата с национално значение. Това ще позволи бъдеща 

реставрация и консервация, предвидено е 3D-заснемане.  

Проектът предвижда проучване, консервация, реставрация, експониране на антична и 

ранно-средновековна крепост Градище, вкл. устройство и благоустрояване на 

прилежащата територия и подходите към крепостта. 

През 2015 г. е извършено геодезично заснемане, почистване, определяне на режими - 

териториален обхват и промяна на категорията - паметник на културата от национално 

значение. 

В резултат на стартирали през 2015 г. процедури и предприетите действия, със Заповед 

№ РД-9Р-18 от 17 юни 2016 г. на Министъра на културата (ДВ. бр. 61/05.08.2016 г.), е 

променен статутът в частта граници и режими за опазване на недвижимата културна 

ценност „Късноантична и ранновизантийска крепост“, разположена в м. Градище, гр. 

Габрово.  

На Узана - Развитие на курортен комплекс Узана 

Проектът е планиран за стартиране през 2018 г. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълнени дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 3. Подкрепа жизнеспособността и конкурентноспособността на МСП. 

Специфична цел 3.1. Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на 

МСП в община Габрово, чрез прилагане на пакет от гъвкави местни 

стимули и мерки. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в 

периода 2014-2016 г. 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Габрово за периода 2014 
– 2020г. 

2017 

 

 57 
  

 

Идеи и връзки - Създаване на Център и разширяване на мрежата за иновативно 

бизнес и социално развитие. 

През 2014 г. стартира съвместна инициатива на Община Габрово и град Тун, 

Швейцария START-UP - Конкурс за стартираща бизнес инициатива на млад 

предприемач. Подадени и оценени са 30 предложения за бизнес инициатива на млад 

предприемач.  

През 2015 г. Община Габрово съвместно с други европейски партньори подготви 

проектно предложение за финансиране по Програма Интеррег Европа (Interreg Europe). 

Проект ESSPO е насочен към създаване на Портфолио на услуги за ефективна 

подкрепа на МСП. Проектът адресира недостатъчното влияние и ефективност на 

политиките за повишаване на конкурентоспособността на МСП, и по специално техния 

ръст на националния и на международните пазари, както и тяхната ангажираност в 

иновационните процеси.  

През 2016 г. с цел насърчаване на взаимодействието между местната власт, бизнеса, 

браншовите организации и науката, Община Габрово стартира реализацията на проект 

ESSPO „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, 

финансиран по Програма Интеррег Европа. Проектът се явява естествено продължение 

на проект KNOW-HUB, финансиран по Програма Интеррег IVC и има за цел да бъдат 

проучени, и да се подобрят предоставените услуги на бизнеса (МСП), чрез изграждане 

на система за подкрепа на МСП за развитие на иновациите на територията на община 

Габрово. Посредством прилагането на добрия опит на партньорите, Община Габрово 

ще спомогне за насърчаване на иновациите в приоритетни сектори на местната 

икономика. 

През м. ноември 2016 г. е извършена партньорска проверка от партньорите от 

TECNALIA - Билбао, Испания за оценка на състоянието на иновационната еко-система 

на община Габрово. Партньорската проверка показа, че Габрово притежава стабилна 

група предприятия и значителен индустриален потенциал, които следва да се използва 

за развитието на икономика, базирана на иновации.  

През 2016 г. са проведени множество срещи с бизнеса, на които са обсъдени нуждите 

от квалифицирани кадри, както и проблеми, свързани с изграждане и рехабилитация на 

довеждащата инфраструктура до индустриалните терени. 
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Гъвкав бизнес - Създаване на физически, финансови и информационни условия за 

гъвкаво предлагане на места за бизнес (коуъркинг) на МСП. 

Проектът не е стартирал поради неидентифицирана възможност за финансиране и 

непроявен инвестиционен интерес. 

Ефективно предприемачество - Насърчаване развитието на МСП и земеделски 

производители чрез провеждане на семинари и консултации. 

През 2015 г. Областен информационен център – Габрово насърчи бизнес средата и 

повиши нейното ниво на информираност за възможностите, които ЕСИФ предоставя 

чрез разработване на проектни предложения по Оперативните програми. Организирани 

са обучения, индивидуални консултации и е предоставена информация в обхвата на 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и по ОП „Програма за развитие на селските 

райони“. 

През 2016 са изпълнени множество индивидуални и групови срещи със земеделски 

стопани и общински власти за предоставяне на навременна информация по отношение 

на условията и сроковете за кандидатстване по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020, 

Директни плащания 2016, Национални схеми и Пазарна подкрепа. Проведени са 

множество срещи, дискусии, обучения, семинари. Позпомагани са бенефициентите при 

попълване на заявленията и идентифициране на ползваните площи и заявяване на 

животни за подпомагане в ОСЗ в рамките на Кампания директни плащания 2016 г.  

10 броя млади фермери от община Габрово се подпомагат целогодишно при 

изпълнение на одобрени бизнес проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 година. 

Изготвени са бизнес планове и заявления за кандидатстване на земеделски стопани по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“(предстои 

одобрение от страна на ДФЗ). Проведени са информационни срещи и семинари. 

 

Неизпълнени дейности  

Гъвкав бизнес 

Специфична цел 3.2. Подобряване на условията и базисната инфраструктура до и в 

производствените зони и терени на територията на общината, в т. число и чрез 

регенерация и конверсия. 
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Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Кафяви зони - Почистване, реконструкция и конверсия на индустриални терени 

Изпълнението на този проект е в пряка зависимост от инвестиционните намерения на 

бизнеса. 

През 2015 г. стартира процес по почистване на индустриален терен – бивш завод 

„Картал“, с цел реализиране на бъдещи инвестиционни намерения. 

През 2016 г. започна подготовка за реализиране на две мащабни инвестиции в град 

Габрово – нова фабрика на фирма „Габинвест“ ЕООД и създаване на нова българо-

израелска фирма по инициатива на собствениците на „Мехатроника“ АД. 

Ръководството на Община Габрово участва активно, съвместно с ръководствата на 

фирмите, в срещи с Българска Агенция за инвестиции за стартиране на процедура по 

сертифициране на двете инвестиции клас „А“. 

Трудът е песен- Създаване на места за обслужване и отдих на работещите и 

осигуряване на охрана на труда, чрез оптимизация на ползването на индустриални 

терени и сгради. 

През 2016, във връзка с бъдещата реализация на проект за устойчив градски транспорт 

и информационното обезпечаване на спирките, са разгледани основните бизнес 

локации, които да бъдат обхванати от проекта, с оглед обезпечаване на фирмите с 

обществен транспорт за работещите в тях. 

Споделени усилия - Проучване възможностите за изграждане на земеделска 

инфраструктура. 

Проектът не е стартирал, тъй като не е регистриран интерес от страна на отговорните 

структури. 

Неизпълнени дейности  

Споделени усилия 
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V.7.2 Стратегическа цел 2. ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, 
СБЛИЖАВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. 

Стратегическа цел 2. Постигане на социално развитие, сближаване и създаване на 

възможности за пълноценен и достоен начин на живот. 

Приоритет 4. Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот. 

Специфична цел 4.1. Прилагане на ефективни мерки за квалификация и 

преквалификация на работната сила, и насърчаване ученето през целия живот, в 

съответствие с икономическия профил на община Габрово и съобразно 

индифицираните потребности на бизнеса. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Работа за всички - Осигуряване на помощ и подкрепа за създаване на център за 

квалификация, преквалификазция и учене през целия живот. 

През 2014 за удовлетворяване на нуждите на местния бизнес за квалифицирана 

работната сила, за определени професии, са проведени срещи между представителите 

на габровски фирми и директорите на професионалните гимназии. В държавния план-

прием са заложени за разкриване на специалност „Мехатроника“ в ПТГ „Д-р Никола 

Василиади“ и специалност „Сухо строителство“, вечерна форма в Професионална 

гимназия по строителство.  

Проведена е кампания за информиране на завършващите 7 и 8 клас и техните 

родители, относно възможностите за обучение и придобиване на специалност в 

професионалните, профилираните и непрофилирани гимназии на територията на 

община Габрово. 

През 2015 е реализиран проект "Шанс за работа 2015" от безработица към заетост. 

През 2016г. стартира изпълнението на Регионална програма за заетост и обучение на 

област Габрово, община Габрово.  

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 4.2. Повишаване възможностите за професионална реализация на 
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младежите, съвместно с училищата, ТУ Габрово и компетентни държавни органи и 

бизнеса. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Младите в действие - Информационни кампании за бизнеса и работната сила в 

община Габрово относно гъвкавите форми на заетост и възможността местните 

фирми да наемат учениците от професионалните гимназии в последна година и след 

завършване на образованието им. 

През 2014 г. е реализирана кампания за набиране на проекти с младежка насоченост. 

През 2015 г. е проведен е Младежки форум за професионално ориентиране „Развий 

таланта си за утрешния бизнес“  за ученици от 8 до 12 клас.  

Ученици от 12-ти клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в град Габрово се обучават в 

габровски фирми в реална работна среда по дуална система, с трудов договор и 

възнаграждение в рамките на проекта „Дуално обучение в България“ на ADVANTAGE 

AUSTRIA/Стопанска камара Австрия.  

За подпомагане кариерното ориентиране на учениците и студентите е реализирана 

инициатива „Мениджър за един ден“ с участието на младежи, на които е предоставена 

възможност да се запознаят с профила на институцията, за която са кандидатствали.  

В изпълнение на проект на Министерство на образованието и науката „Система за 

кариерно ориентиране в училищното образование“, Центърът за кариерно ориентиране 

осъществява кариерно ориентиране по направления: осъзнаване на възможностите; 

самоосъзнаване; учене за вземане на решение; учене за осъществяване на преход.  

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 5. Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и 

разширяване достъпа до обществени услуги. 

Специфична цел 5.1. Прилагане на комплексни мерки за интеграция на уязвимите 

групи чрез насърчаване приобщаването, подкрепа на социалното включване и 

намаляване на бедността в община Габрово. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 
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2014-2016 г. 

Достоен живот - Подпомагане на възрастните хора в селата в полската и 

домашната работа чрез насърчаване на доброволчеството сред деца и младежи. 

През 2014 г. в рамките на „Достоен живот” е реализиран проект „Приеми ме на село” 

за насърчаване на доброволчеството сред деца и младежи, в помощ на възрастните 

хора в селата. Изработен е филм „Приеми ме на село, там където ябълките светят”. 

През 2015 г. е реализиран проект „Приеми ме на село” за насърчаване на 

доброволчеството сред деца и младежи в помощ на възрастните хора в селата.  

В дните преди Коледа доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества 

реализираха кампания „Коледни внучета“. 

През месец юли 2016г. четири села от община Габрово – с. Донино, с. Беломъжите, с. 

Поповци и с.Харачерите приеха 76 „внучета назаем“ в „Приеми ме на село“ 2016 г. 

Баби и дядовци „под наем“ се включиха в инициативата на Община Габрово и 

предадоха своите знания и опит на деца и младежи от цялата страна, като ги учиха на 

българските традиции, бит и култура - занаяти, кулинарно наследство, фолклор, 

народни обичаи. От своя страна младежите оказаха помощ и подкрепа на възрастните 

хора в ежедневните им дейности, свързани с грижи за дома, градината и домашните 

животни. 

Шарено мънисто - Изготвяне на стратегия, създаване и изпълнение на програмен 

документ за провеждане на успешни политики за интеграция на ромите. 

През 2015 г. по проект "ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално 

образавателно консултиране и интегриране", стартира дейността си Комплекс за 

интегрирани услуги за деца до 7 години и техните семейства от рисковите групи. 

Предоставяните услуги включват: Формиране и развитие на родителски умения; 

Здравна консултация; Семейно консултиране и подкрепа; Индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания; Допълнителна подготовка за равен старт в училище. 

През 2016 г. с Решение №158/28.07.2016г. на Общински съвет-Габрово, е приет 

Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и др. 

български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската 

ситуация в община Габрово. Основните приоритетни области в плана съвпадат с тези в 

Националната стратегия: образование; здравеопазване; жилищни условия;  заетост и 
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социално включване; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии. 

През 2016 г. е одобрен проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната 

готовност на децата в община Габрово“, по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ на стойност 500 000 лв. Проектното предложение има за цел подпомагане 

успешното включване в образователната система на децата от етническите малцинства 

и/или от маргинализирани обществени групи посредством разнообразни подходи и 

мерки. Специфичните цели на предложението са насочени към равнопоставено 

включване на всички деца в групите за предучилищна подготовка, възпитание в 

толерантност, разбиране и приемане, включване на родителите във възпитателния 

процес и моделиране на обществените нагласи.  

Топъл подслон - Създаване на Общински подслон за бездомни лица от община 

Габрово 

През есенно - зимния сезон на 2014/2015 г., по проект „Топъл подслон”, е осигурен 

подслон и топла храна на 18 бездомни лица. През 2015 г. е осигурен подслон и топла 

храна на 17 бездомни лица през есенно-зимния сезон на 2015/2016 г. През есенно-

зимния сезон на 2016/2017 г. са осигурени подслон и топла храна на 22 бездомни лица. 

Бездомните лица получиха вещи от първа необходимост. Осигурена е и денонощна 

охрана. Топлата храна е осигурена по проект „Обществена трапезария“, финансирана 

по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане на най-

нуждаещите се лица“. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 5.2. Подобряване качеството на социалните услуги и услугите в 

здравеопазването и образованието /здравна профилактика, ефективна жилищна 

политика и образователна медиация/.. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Съвременно училище - Oрганизиране на обучения за внедряване на нови практики в 

представянето на учебния материал и общуването с учениците. 

През 2014 е осъществен проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до 

образование в община Габрово”, насочен към обхвата и интеграция на уязвимите 

групи. Приложените мерки са насочени към застрашени от отпадане ученици, 
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изграждане на стимули за учене и условия за пълноценно участие в училищната 

общност. Дейностите са насочени към работа с родители за включване в 

образователната система на необхванати деца.  

Културното различие между местните общности и приключването на обучителните 

дейности по проекта, бе отбелязано с организирания общински фестивал на 

толерантността.  

През 2014 г. за първи път бе организирана Лятна академия за ученици от първи до 

четвърти клас. За децата бяха закупени различни спортни пособия, книжки, блокчета, 

моливи, бои и осигурени закуска, минерална вода и плод за всяко дете. 

През 2015 г. е утвърдена общинска Програма „Младежки дейности” за 2015 г., по 

която са реализирани четири кампании за набиране на проекти с младежка насоченост. 

Осъществени са 6 проекта на обща стойност 20 000 лв. с 700 участници младежи. 

Реализиран е проект "ACT TOGETHER - BE CREATIVE", финансиран по програма 

"Еразъм +" в ЦДГ "Явор" с партниращи детски градини от Румъния, Латвия, Турция и 

Унгария. Проведени са 6 броя обучения за внедряване на нови практики и подобряване 

на компетенциите в областта на съвременните информационни технологии, 

чуждоезиковите и комуникационните умения. 

През 2016 година е утвърдена Програма "Младежки дейности" за 2016 година, по 

която са реализирани три проектни предложения, насочени към младите хора. 

Спечелен е Проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, 

Толерантност и Активност“. Бенефициент е Община Габрово в партньорство с 

Фондация „Общност Ново начало“- Сдружение „Майки срещу дрогата“. Проектът се 

изпълнява през 2017 г. Проектът е финансиран по първа фаза на грантовата система за 

финансиране на мини проекти по проект “LADDER” (Local Associations as Drivers for 

Development and Education Raising) – Местните власти като двигатели на развитието и 

повишаване на познанието. 

Проект „ОРБИТА“ е насочен към ограничаване на проблема с употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества, чрез изготвяне и реализиране на 

превантивна образователна програма, прилагаща на практика концепцията DEAR 

(Development Education and Awareness Raising – Обучение за развитие и повишаване на 

познанието).  
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Даровити деца - Проучване на потребностите и възможностите за развитие на 

даровитите деца в областта на спорта, науката и изкуствата и създаване на фонд 

за подкрепа. 

През 2014 е проведено проучване и кампания за оповестяване на постиженията на 

габровски ученици в науката, спорта и изкуствата. Проведено е тържествено връчване 

на дипломи на отличилите се на общинско събитие „Дарования и постижения”. 

През 2015 е проведено проучване по програмата за закрила на деца с изявени дарби и 

са отпуснати стипендии на 6 ученици. Проведено е проучване и кампания за 

оповестяване на постиженията на габровски ученици в науката, спорта и изкуствата. 

Тържествено са връчени дипломи на отличили се ученици на общинското събитие 

„Дарования и постижения 2015”.  

През 2016 година е осъществено проучване по Програмата за Закрила на деца с 

изявени дарби и са отпуснати стипендии на 3 ученици. Проведена е кампания и 

проучване за оповестяване на постиженията на ученици от габровските училища в 

областта на науката, изкуството и спорта.  

Родители в училище - Запознаване и въвличане на родителите в процеса на обучение. 

През 2014 е осъществен проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до 

образование в община Габрово” с прякото участие на родителите на деца и ученици от 

уязвимите групи. През 2015 периодично са провеждани работни срещи с участието на 

училищното настоятелство и родители на ученици по различни теми свързани с 

обучителния процес. Чрез информационни бюлетини, писма, доклади, анкети и 

допитвания се осъществява диалог с родителите и се създават условия за участието им 

в живота на училището. Поддържа се партньорство и ангажираност между училището 

и семейството. През 2016 са създадени са Обществени съвети в 10 детски градини и 15 

училища с участието на родители за подпомагане развитието на детската градина и 

училището, и за граждански контрол на управлението. 

Училищният двор - Приспособяване на дворовете на училищата и на детските 

градини за дейности на открито в контекста на идеята за средата като третия 

учител 

През 2014 г. са изготвени проекти за облагородяване на дворните площи на 11 детски 

заведения и приспособяването им за дейности на открито и за нетрадиционни подходи 
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за обучение. Реализиран е проект „Зелено сърце“, като вътрешния двор на ЦГД Явор 

по Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г.“ на МОСВ, на тема „Обичам 

природата – и аз участвам“, бе преобразен в прекрасна зелена природна среда за спорт, 

обучение и игра. 

През 2015 г. са изпълнени благоустроявания на дворните пространства в ДГ Перуника 

база 1 и ДГ Перуника база 2, финансирани по проект „Красива България“ 

Изготвен е работен инвестиционен проект за „Благоустрояване на дворни площи на ДЯ 

„Славейче". Реализирани са шест проекта в рамките на Националната кампания "Чиста 

околна среда 2015 г." и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс.  

По проект „Красива България" през 2016 е изпълнено благоустрояването на дворните 

площи на една детска ясла. Три образователни институции в града са получили 

финансиране от националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“. 

Добро здраве - Осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика 

и образователната медиация за здравословен и активен начин на живот. 

През 2014 г. е проведена познавателна игра (викторина) с ученици от габровските 

училища на тема „Здравословен начин на живот”. Издаден е "Здравен сборник 

СИНДИ" с препоръки за здравословен начин на живот. 

През 2015 г. По Програма "СИНДИ" ( детска компонента) е организиран поход с 

ученици от II и IV клас, посещаващи училищата на територията на община Габрово. 

Проведено е състезание на тема двигателна активност и здравословно хранене. 

През 2016 г. продължи реализирането на шеста фаза на детската компонента на 

програма "Синди" "Здрави деца в здрави семейства". Организирани са ученически 

спортни игри с ученици от III до IV клас, посещаващи училищата на територията на 

община Габрово. Проведена е викторина на тема двигателна активност и здравословно 

хранене и вредата от тютюнопушенето и алкохола. В изпълнение на дейностите по 

програмата е проведено обучение на медицинските специалисти относно рисковите 

фактори, влияещи върху здравето на деца и ученици, промоция на здравословното 

хранене и превенция на адинамията. Медицинските кабинети са оборудвани с 

дидактични материали за здравно образователна дейност. Работи се по подобряване на 

материалната база. Провеждат се ежемесечни беседи свързани със здравословното 

хранене и промоция на здравословният начин на живот. 
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Мобилен доктор - Проучване за възможностите и нуждите за осигуряване на 

мобилни здравни услуги на територията на общината. 

Инициативата не е стартирала поради липса на финансиране. 

Човешка близост - Доразвитие на социалните услуги в близост до потребителите 

През 2016 г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Подкрепа за 

независим живот на възрастни и лица с увреждания”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Основна дейност по проекта е 

предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”. 

Проектът е с продължителност 20 месеца, като реално услугите ще се предоставят 18 

месеца в периода месец 04.2016 г. – месец 09.2017 г.  

Целеви групи по проекта са  безработни лица в трудоспособна възраст, деца/лица с 

трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, възрастни 

хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове 

увреждания, вследствие на които се намират в социална изолация, и в невъзможност да 

организират самостоятелно ежедневното си обслужване. 

Ползването на социалните услуги личен и социален асистент е безплатно за 

потребителите. За предоставянето и администрирането на двете социални услуги е 

изграден офис. В центъра, потребителите на услугите, както и асистентите имат 

възможност да търсят и получават необходимата им информация, като същевременно 

имат възможност да ползват психологическа, мотивационна и др. подкрепа. 

Дом за всички - Изграждане на нов или обновяване на остарял жилищен фонд за 

осигуряване на достъп до социални жилища. 

Изграждането/обновяването на социални жилища е включено в основния списък с 

обекти на Инвестиционна програма за реализация на приоритетни проекти от ИПГВР 

на гр. Габрово по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съобразно сключено през 2016 г. 

споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Очаква 

се през 2017 г. да бъде подготвен и подаден за оценка проект осигуряване на социални 

жилища за групи в неравностойно положение. 

Вълшебно детство - Възстановяване и изграждане на ключови обекти на социалната 

инфраструктура в Габрово. 

Изготвени са работни инвестиционни проекти за благоустрояване на дворни площи на 
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детски градини за общо 11 бр. детски заведения. През 2014 г. са осигурени 

необходимите средства за извършване на строително-ремонтните дейности на сграда 

на бившия междуучилищен център за нуждите на Дневен център за деца и младежи с 

учреждания. 

През 2015 г. е извършено преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в 

дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово. Сградата е изцяло 

преустроена и обновена. В изпълнение на националната политика за 

деинституционализация през 2015г. бяха закрити съществуващите на територията на 

общината специализирани институции за деца - Дом за медико-социални грижи за деца 

и Дом за деца лишени от родителска грижа. По проект "Разкриване на иновативни 

услуги за деца и семейства" бяха разкрити четири нови услуги: Дневен център за деца 

с увреждания до 3 години; Център за майчино и детско здраве; Център за ранна 

интервенция; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи.  

За устойчивост на постигнатото бе разкрит като местна дейност Дневен център за деца 

с увреждания до 7 години; ЦНСТ, продължи като делегирана от държавата дейност. 

Спокойни старини - Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с. Враниловци. 

Проектът трябва да стартира след 2016 г. 

Неизпълнени дейности  

Мобилен доктор 

Приоритет 6. Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда. 

Специфична цел 6.1. Подобряване състоянието на културната инфраструктура като 

предпоставка за развитие на съвременен културен продукт в община Габрово. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Места за култура - Създаване на модел за възстановяване на ключови обекти на 

културната инфраструкутра в селата (предимно читалища). 

Проектът трябва да стартира след 2016 г. 

Културните здания - Възстановяване на съществуващите и изграждане на нови 

ключови обекти на културната инфраструктура в Габрово 

Разработен е инвестиционен проект за модернизация и вътрешно преустройство на 
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Дом на културата "Емануил Манолов". Изготвени са и са съгласувани с НИНКН - 

София проекти от Регионален исторически музей – Габрово и РБ «Априлов - 

Палаузов» за осъществяване на ремонтни дейности на сградите.  

Изцяло обновена е залата за събития в Детски отдел на библиотеката.  

Извършени са реставрационни и ремонтни дейности в инфраструктурата на ЕМО 

«Етър».  

Изработени са архитектурни чертежи и технически паспорт на хотел 

„Страноприемница” и са извършени дейности по енергийното му обследване, заедно 

със сградата на Кръстникколчовия хан. По време на летния сезон, като самостоятелен 

търговски обект за литература и сувенири заработи „Книгопродавница”.  

Започнато е обследване за енергийна ефективност на сградата на Музей „Дом на 

хумора и сатирата“.  

Изградена е тоалетна за хора с увреждания. 

Творчески подход - Създаване на мултимедийни центрове и работилници за 

младежка активност и творчески индустрии 

Проектът трябва да стартира 2018 г. 

Паметта на мястото - Обновяване на остарял сграден фонд с висока културна 

стойност в ЦГЧ  АА „Шести участък“ и „Житен пазар“ 

Във връзка със 130-годишнината от рождението на писателя Ран Босилек е открита 

бронзова фигура на четящо дете, в непосредствена близост до паметника на писателя 

на ул. Николаевска, а прилежащото пространството беше обновено и зацветено. 

Със средства, отпуснати от Министерство на отбраната е извършена цялостна 

рехабилитация и консервация на Паметника на загиналите във войните в двора на 

църквата в с. Боженци. 

Баев мост - Реставрация на Баев мост. 

За Баев мост е разработен технически проект за рехабилитация на моста (за 

автомобилното движение).  

Не е осигурено финансиране за изпълнение на СМР. 

Неизпълнени дейности  

Баев мост 

Специфична цел 6.2. Обогатяване на културния продукт, подкрепа на творческите 

индустрии чрез прилагане на ефективен мениджмънт. Създаване и привличане на 
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публики. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Култура за всички - Създаване на система за комуникиране на културни събития и 

проекти, работа с публики и оценка на културния календар. Създаване на Фонд в 

подкрепа на изпълнение на Културната стратегия. 

Поддържат се и се актуализират като комуникационни канали сайтове: 

www.visit.gabrovo.bg и www.gocenter.eu.  

Сайтът „Визит Габрово” се разработва като основен комуникационен канал, който 

широко популяризира културния календар на Община Габрово.  

Община Габрово поддържа страница в социалната мрежа Facebook, чрез която 

информацията за културните политики на Общината достига до широк кръг от 

ползватели. 

През 2015 година Община Габрово, с решение на Общински съвет, осигури чрез 

Програма „Култура“, финансиране в размер на 100 000 лева за проекти в областта на 

изкуството и културата. Чрез Програма Култура на Община Габрово през 2015 години, 

се реализира първата по рода си Международна борса за културни продукти, създадена 

бе първата онлайн познавателна игра за Габрово, бяха дигитализирани стотици 

културни единици и различни артефакти, създадени фотоизложби, допълнени онлайн-

портали, проведени запомнящи се фестивали – един с участници от балканските 

страни и нов фестивал, който предстои да се превърне в традиционен за града, 

посветен на творчеството и личността на Ран Босилек. Габровски формации взеха 

участие в Международни танцови и театрални фестивали, като популяризираха 

местните традиции и фолклор и занесоха славата на Габрово в различни краища на 

света. 

През 2016 г., с решение на Общински съвет, Община Габрово осигури чрез Програма 

„Култура“, финансиране в размер на 100 000 лева за проекти в областта на изкуството 

и културата.  

В изпълнение на целите, заложени в Стратегията за развитие на културата, за 

превръщане на община Габрово в предпочитано място за творчески резиденции и 

подкрепа на създаването на нови културни формати е осъществен Международен 

музикално-художествен пленер Габрово – Резекне 2016.  
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Много лица - Създаване на Градска мрежа за развитие на туризъм (туристически 

информационен център) и оценка на съществуващия културен календар за 

обогатяване на активностите, част от Многоликото Габрово 

Проектът трябва да стартира 2017 г. 

Международен фестивал за съвременни изкуства - Учредяване и утвърждаване на 

Международен фестивал за съвременни изкуства 

Община Габрово има разработен проект „Международен фестивал на съвременното 

изкуство Габрово – светлини и сенки“, насочен към засилване ролята на културата като 

фактор за устойчиво развитие и утвърждаване на важни общоевропейски политики в 

областта на съвременното изкуство. Проектът е включен в списъка с резервни проекти 

по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” в рамките на ФМ на 

ЕИП 2009-2014, но не получи очакваното финансиране.  

Неизпълнени дейности  

Международен фестивал за съвременни изкуства 

 

V.7.3 Стратегическа цел 3 ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И 
БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ И ДОБРO УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА 
ГАБРОВО. 

Стратегическа цел 3. Постигане на устойчиво и балансирано развитие и добро 

управление в община Габрово. 

Приоритет 7. Подобряване на инфраструктурната свързаност в община Габрово и 

доразвитие на системите за опазване на околната среда на принципа на ресурсната 

ефективност. 

Специфична цел 7.1. Развитие на транспортната инфраструктура и модернизиране 

на обществения транспорт с цел повишаване на мобилността. 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Умно движение - Транспортни проучвания, информационно осигуряване и 
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изграждане на транспортен модел на община Габрово. 

През 2014 г. е изготвено прединвестиционно проучване (ПИП), финансов анализ (ФА) 

и анализ разходи-ползи (АРП) на проекта за Интегриран транспорт на гр. Габрово. Във 

връзка с изпълнението на този проект през 2015 г. по проект за техническа помощ, 

финансиран по ОПРР 2007 – 2013 е изготвен инвестиционен проект за изпълнение на 

необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране 

на градския транспорт в гр. Габрово“, който ще се изпълнява в рамките на 

Интегрирания проект за градски транспорт на гр. Габрово. Проектът предвижда 

инсталиране на електронни информационни табла на спирките, бордови устройства в 

автобусите, хардуер и софтуер за осъществяване на диспечирането, и изграждане на 

преносна среда. 

На база на реализирано предпроектно проучване, финансов анализ и анализ разходи 

ползи, през 2016 г. Община Габрово подготви и подаде проектно предложение за 

развитие на устойчив градски транспорт в град Габрово по Приоритетна ос I на 

Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.  

Свързана община - Изграждане на подхода и тунела по Шипка и рехабилитация на 

пътни отсечки свързващи територията с TEN T мрежата. 

Към 07.03.2017г. физическото изпълнение на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 

0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е около 43,00 %. 

Мобилен град - Реализиране на физически и организационни мерки, подкрепящи 

устойчивата градска мобилност, вкл. оптимизиране на МОПТ и създаване на условия 

за интермодалност. 

На база на изпълненото прединвестиционно проучване на системата на градския 

транспорт през 2014 г., през 2015 г. бяха разработени 5 бр. проекти, в т.ч.: 

„Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб"“; 

„Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези и реконструкция на 

пътно кръстовище и предгаров площад“: „Подобряване на организация на движението 

на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово“; „Изпълнение на необходимите 

информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския 

транспорт в гр. Габрово“; "Зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово". 

Средствата са осигурени по ОПРР 2007 – 2013. 
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Част от проект „Мобилен град“ се явява проектът за развитие на устойчив градски 

транспорт на град Габрово. Неговото изпълнение се планира да започне през 2017 г.  

Педелец - Изграждане и промотиране на споделени електрически велосипеди от типа 

„Педелец”. 

Проектът стартира през 2018 г. 

Хора и улици - Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, 

велосипедни алеи и тротоари в град Габрово 

През 2014 г. Община Габрово извърши благоустройствени дейности по подобряване на 

градската среда в рамките на Интегриран проект за изграждане на привлекателна, 

достъпна и зелена градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за 

регионално развитие и държавния бюджет по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 

Завършени са дейностите по благоустрояване на паркова среда, зелени площи. 

Рехабилитирани са тротоарни настилки и улична мрежа. Внедрено е енергоспестяващо 

улично осветление в селата.  

Със средства за текущ ремонт от бюджета на Общината, са ремонтирани различни 

участъци в града, на база предварителен анализ и степенуване на нуждите – основно 

преасфалтиране и изкърпване на улици и нови тротоарни настилки. 

През 2015 г. Община Габрово завърши благоустройствените дейности по подобряване 

на градската среда в рамките на Интегриран проект за изграждане на привлекателна, 

достъпна и зелена градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за 

регионално развитие и държавния бюджет по Оперативна програма Регионално 

развитие 2007 – 2013 г. Завършени са всички дейности в 10 бр. обекти. 

Основните дейности по подобрената градска среда включват: подобрена паркова среда, 

озеленени площи, детски площадки; изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, 

тротоари; реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа; осигурени 

паркоместа в близост до възловите транспортни точки; монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела.  

През 2016 г. завърши рехабилитацията на асфалтова настилка, положени са бетонови 

бордюри, тротоарна настилка и хоризонтална маркировка.  

Завършено е изграждането на кръгово кръстовище в кв.Младост.  

През 2016 г. започна благоустрояване на комплекс Христо Ботев (2016/2017). 
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Изпълнена е рехабилитация на 4 улици. Извършена е подмяна на бордюри, изградено е 

малко кръгово кръстовище. Положена е асфалтова настилка, бетонови и гранитни 

бордюри.  

По текущ ремонт на уличната мрежа е рехабилитирана асфалтова настилка. 

Ремонтирани са най-проблемните участъци от улиците на Габрово. 

Хора и улици на село - Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, 

паркинги, велосипедни алеи и тротоари в селата на община Габрово 

С целева субсидия са извършени ремонти на участъци от 14 бр. общински пътища - 

асфалтирани са и са оформени банкети пътища. 

През 2016 г. са изпълнени ремонтни дейности по пътни участъци на 4 бр. общински 

пътища. Възстановени са разрушени улици от наводненията 2014 г. Укрепени са улици 

в селата, изградени са подпорни стени, пасарелки, укрепени са 2 моста.  

Източната улица - Провеждане на източна улица и тунел  подходи откъм ул. „Хан 

Крум“ и ул. „Любен Каравелов“, изграждане и разширяване на съществуващата 

напречната връзка при ул. "Орловска", северно от сградата на МВР Габрово. 

По проект за техническа помощ по ОПРР 2007-2013 е изготвен инвестиционен проект 

за изграждане на част от Източна градска улица, който се изпълнява като част от 

интегриран проект за градски среда "Привлекателна и достъпна градска среда на гр. 

Габрово" по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020. 

Проектът е част от изпълнявания проект за благоустрояване на градската среда, 

финансиран по Приоритет I на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

Гарата Свищовска - Изграждане на прелез при ЖП ареала, реконструкция на гаров 

площад и прилежащи улици  ул. "Свищовска", ул. „Ген. Николов“, пл. "Марсел де 

Бископ", ул. „Васил Левски“. Проектът стартира 2019 г. 

Мостът Кристо - Изграждане на мост над р. Янтра за пешеходно и велосипедно 

движение в участъка на спортна зала "Орловец". 

Продължава изграждането на пешеходен мост над р. Янтра (2016-2017). През 2016 г. е 

изпълнена част конструктивна - устоите на моста, наклонените стълбове и връхната 

конструкция.  

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 
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Специфична цел 7.2. Подкрепа и създаване на условия за развитие на техническа и 

екологична инфраструктура в община Габрово. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Енергийна независимост - Популяризиране на концепцията за енергийна 

независимост сред жителите на общината с цел разообразяване източниците на 

енергия. 

По данни от газовото дружество „Ситигаз България” ЕАД, през 2016 г. е изградена 

2026 м нова газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на гр.Габрово. Така 

общата дължина на трасетата на ГРМ става 36 183 м. 

През 2016 г. са присъединени към газоразпределителна мрежа (ГРМ) 4 бр. общински 

обекти: ОУ ”Иван Вазов”, Зала акробатика, лека атлетика и бокс към СК ”Христо 

Ботев”, Дневен център за деца с увреждания на бул.”Трети март” и ДЯ ”Зора”. 

Жива вода - Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и 

изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води в кварталите, 

които не са обхванати от Водния цикъл. Рехабилитация на засегнатата улична 

мрежа. 

През 2015 г. Община Габрово има изготвен проект „Подобряване на ВиК 

инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Войново и 

Русевци на гр. Габрово” 

Проектът не е стартирал, тъй като при наличие на 2 ВиК дружества на територията на 

областта, е недопустимо финансирането му по Оперативна програма "Околна среда 

2014-2020 г.".  

През 2016 г. от ВиК ООД е извършена частична реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа, частична реконструкция на вътрешна канализационна мрежа. 

Чиста вода в селата - Рехабилитация на мрежите и съоръженията за 

водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води 

в населените места на община Габрово в съответствие с Регионален генерален план 

за ВиК ООД  Габрово. 

Дейностите за подобряване на водоснабдяването през 2015г., които са изпълнени от 

ВиК ООД – Габрово за селата на община Габрово са: ремонт на Помпена станция и 

подмяна на помпени агрегати в Помпена станция; подмяна на разпределителна мрежа; 
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изпълнен външен водопровод. 

През 2016 г. от ВиК ООД е извършена частична реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа. 

Габрово газ - Изграждане на съоръжение за третиране на утайки към ПСОВ. 

Проектът ще стартира през 2018 г. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 8. Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия 

и намаляване на въглеродния отпечатък. 

Специфична цел 8.1. Подобряване на материално-техническата база и внедряване 

на мерки за ЕЕ в публичната инфраструктура. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Класна стая - Осигуряване на оборудване на материално  техническата база и 

внедряване на мерки за ЕЕ за обекти на образователната инфраструктура на 

територията на община Габрово, необхванати от ИПГВР. 

През 2014 г. по проект „Класна стая” е оборудван компютърен кабинет по 

Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

училище” в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, извършена е доставка на ИКТ продукти за 

дооборудване на материално – техническата база в СОУ „Отец Паисий”, ОУ „Неофит 

Рилски”, ПГ по строителство и ПТГ „Д-р Н. Василиади”. 

През 2015 г. по проект "Региони на Пасивната сграда и възобновяема енергия" по 

програма "Интелигентна енергия на Европа" е изградена и пусната в експлоатация 

единствената сертифицирана пасивна сграда в България - детска градина "Слънце". 

Сградата е с капацитет за обучение и възпитание на 72 деца.  

По Проект „Класна стая” са оборудвани компютърни кабинети по Националната 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” в ОУ 

„Ран Босилек”, ОУ „Хр. Ботев“ и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". 

През 2016 г. започна изграждане в една от детските градини на Интерактивен кабинет 

с иновативна технология за обучение. Въвеждането на интерактивни форми е 

възможност за разгръщане потенциала за личностно развитие на всяко дете и ученик. 

По проект "Класна стая" и Национална програма "Информационни и коминикационни 
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технологии (ИКТ) в училище" е оборудван компютърен кабинет в ОУ „Христо Ботев”. 

Училище любимо - Възстановяване на ключови обекти на образователната 

инфраструктура в Габрово. 

През 2014 г. по проект финансиран от НДЕФ е възстановен обект по проект 

"Прилагане на пакет енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда 

на ЦДГ "Перуника" база 2 – Габрово. Проведена е процедура за избор на изпълнител за 

изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

обекти: ОУ "Цанко Дюстабанов" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“.  

През 2015 г. са изготвени 2 бр. инвестиционни проекти за внедряване на 

енергоспестяващи мерки. 

През 2016 г. е завършено изпълнението на проект №BG04-02-03-024-005 „Норвежки 

опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ (НАГОРЕ) по Програма BG04 

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Грантова схема BG04-02-03 

„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 

общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Сменена е отоплителна 

инсталация в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и горивната база в ДЯ „Зора“. С 

допълнителен общински финансов ресурс е положена топло- и хидроизолация покриви 

на два корпуса в сградата на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и в ДЯ „Зора“. 

Подготвено е проектно предложение „Инвестиции в съвременна образователна 

инфраструктура в община Габрово“, което е одобрено през м. декември 2016 г. и е 

сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ.  

Съвременна просвета - Възстановяване на ключови обществени сгради и 

пространства на държавни обекти на образованието. 

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" и ПГТ "Пенчо Семов" са извършени ремонти (подмяна 

на дограма, подмяна на осветителни тела, отоплителна система) и са внедрени 

енергоспестяващи мерки, които се групират в: мерки в сградната обшивка; мерки в 

отоплителната система и мерки в осветителните системи. Постигнато е намаляване на 

енергийните разходи на училищата, подобрен е климата в класните стаи и са създадени 

условия за нормално протичане на учебния процес. 
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Здрава общност - Възстановяване на ключови обществени сгради и пространства – 

държавни обекти на здравеопазването. 

През 2016 г. посредством реализацията на проект „Подобряване на материалната база 

на социалната услуга „Домашен социален патронаж“, финансиран от Фонд „Социална 

закрила“ бе извършен ремонт на част от помещенията на Домашен социален патронаж. 

Предвид засиления интерес към ползване услугите на Домашен социален патронаж и 

формиране на листа на чакащите, са предприети действия за увеличаване капацитета 

на услугата. Въз основа на Решение на Общински съвет - Габрово капацитетът на 

Домашен социален патронаж е увеличен от 200 на 225 места, считано от 01.01.2017г. 

Ефективни учреждения - Възстановяване на ключови обществени сгради и 

пространства на държавното управление на местно ниво. 

По „Красива България”, мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени 

сгради” Областна администрация Габрово реализира проект за осигуряване на 

достъпна среда на хора с увреждания до публичните услуги в 1 административна. 

Изпълнени са строително-монтажни/ремонтни дейности за преустройство на 

съществуващо помещение в приземния етаж на административната сграда и 

обособяването му в център за обслужване на лица в неравностойно положение. 

Газифицирана е сградата на Областна администрация – Габрово. 

Китни кметства - Възстановяване на публични сгради общинска собственост в 

селата. 

През 2015 г. е извършено преустройство на сграда - бивш магазин в с. Стоманеците в 

административна сграда (инженеринг) с цел по-добро обслужване на населението в км. 

наместничество Зелено дърво. 

През 2016 г. няма извършвани значими ремонтни дейности по административни сгради 

на кметствата в селата. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 8.2. Въвеждане на екологични и ресурсно-ефективни подходи за 

утвърждаване на община Габрово като "зелена община". 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 
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Зелен град - Дейности по поддръжка на градската среда, чрез система от 

иновативни решения за: събиране и използване на дъждовните води; поддръжка 

елементите на зелената инфраструктура, почистване на улиците и площадите; 

внедряване на ВЕИ; намаляване на водния, въглеродния и общия екологичен 

отпечатък. 

До 31 октомври 2014 г. дейностите по текущо поддържане на озеленени площи за 

широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, и по 

премахване и подмяна на декоративна растителност на територията на гр. Габрово се 

извършват от външни изпълнители. С Решение №184 от 28.08.2014 г. на Общински 

съвет – Габрово е образуван второстепенен разпоредител с бюджет към Община 

Габрово - Общинско звено Озеленяване. Стартирането на работата на звеното се 

подпомага с изпълнението на проект „Цветен град“, финансиран от Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество.  

Дейностите по поддържане на елементите на зелената инфраструктура в града 

включват текущо поддържане на тревни площи, дървесна, храстова и цветна 

растителност. Целият растителен отпадък от зелените площи се транспортира до 

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово, където се компостира.  

Напояването с автоматизирани поливни системи е единственият приложим и възможен 

модел, който може да бъде разглеждан, планиран и прилаган при поддържането и 

устойчивото развитие на зелените площи в градска среда. На места са изведени 

хидранти за поливни системи. 

Метаболизма на града - Създаване на: „Лаборатория“ за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци; инсталации за компостиране, разделно 

събиране и оползотворяване на биологично разградими битови отпадъци; хранителна 

банка. 

До края на 2016 г. е завършен проектът за регионалното депо на общините Габрово и 

Трявна - Проект №DIR-5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Габрово“, финансиран по ОПОС, на обща стойност 

17 362 155 лв. Изпълнени са основни дейности: реконструкция на клетката за 

депониране (като площта за депониране е обособена в една клетка и е разделена на два 

експлоатационни участъка, заемащи обща площ 52 дка); изграждане на стопански двор 
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с админ. сграда, площадка за открито компостиране, площадка за сепариране на 

отпадъци, модулна пречиствателна станция, инсталация на съоръжение за 

обезвреждане на депонийния газ; ограда; зелен пояс; площадкова ВиК мрежа и 

електрозахранване; външно водоснабдяване и електроснабдяване и др. 

експлоатационни и контролни пътища; 

Енергия наблизо - Реализиране на локални инсталации и мрежи за производство и 

пренос на енергия, вкл. хибридни системи и умни мрежи  в обществени, 

многофамилни и други жилищни сгради и единици в зоната, индивидуално или в 

комбинация помежду им и с производствени сгради. 

Програмата стартира през 2017 г. 

Сливи за смет* - Създаване и внедряване на интелигентни системи за 

оползотворяване на оборска тор и остатъците от растениевъдството и прилагане 

на концепцията "Нулев отпадък". 

Проектът не е стартирал поради липса на финансиране 

Неизпълнени дейности  

Сливи за смет 

Специфична цел 8.3. Развитие на "зелена икономика" чрез повишаване на ЕЕ на 

производствени сгради и оборудване. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

За Зелени предприятия - Провеждане информационни кампании за стимулиране на 

бизнеса за внедряване на мерки за ЕЕ в производствените сгради и модернизация на 

оборудването. 

През 2014 г. са проведени множество обучения и кампании от ОИЦ – Габрово в т.ч.: 

ИСУН – нови възможности и функционалности; „Европейски средства за развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ в Габрово и Трявна; „Първите 7 години на Габрово в 

ЕС“ – представени са и проекти на фирми; „Насърчаване на Културния и Творческия 

Сектор като Ключови Фактори за Повишаване на Местната и Регионална 

Конкурентоспособност и Привлекателност“. 

През 2015 г. са реализирани 3 събития, чрез които са обхванати и информирани 208 

потенциални бенефициенти.  

През 2016 г. е проведена информационна кампания за информиране на бизнеса за 
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кандидатстване с проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност в 

МСП.  

Много предприятия на територията на община Габрово са кандидатствали, като 

проектите са в процес на оценка и предстои през 2017 г. да бъдат сключени договори и 

да стартира изпълнението им.  

Зелени предприятия в действие - Внедряване на мерки за ЕЕ и модернизация на 

оборудването в производствените сгради и предприятия. 

През 2014 г. са реализирани проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007 – 2013 във фирмите „Мехатроника“ АД, „Пластформ“ 

ООД, „Терахим 97“ АД, „Подем Габрово” ЕООД, "РГС" ООД, Сигнал ЕООД и „АБ 

Козирог“ АД. Изпълнени са проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки по 

същата програма в „МВ Янтра“ АД, НБИ Консорциум ООД и "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ 

ГАБРОВО" ЕООД. 

През 2015 г. приключиха проекти, финансирани по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, като бяха внедрени 

енергоспестяващи мерки (СМР и закупуване на ново енергоспестяващо технологично 

оборудване) в „МВ Янтра“ АД, „НБИ Консорциум“ ООД и др. 

В Община Габрово е постъпило инвестиционно предложение за изграждане на 

помещение за производство на електороенергия и топла вода от биогаз в с. Лесичарка. 

Инвестиционното намерение обхваща монтиране на машини и инсталации за 

производство на ел. енергия от биогаз. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 8.4. Повишаване енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ в 

жилищни сгради на територията на община Габрово. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Информиран собственик - Провеждане на информационни кампании, вкл. и изнесени 

в кварталните общности, относно възможностите и ползите от обновяваве на 

жилищните сгради и прилагане на мерки за ЕЕ. 

През 2015 г. експерти от общинска администрация и ОИЦ – Габрово участваха в 

заседания на етажна собственост в сгради с общинска собственост на Община Габрово. 
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Целта на експертното присъствие е свързана с разясняване на допустими дейности и 

административни постъпки, които собствениците на жилищните сгради трябва да 

предприемат, за да сключат договор за участие в Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

2016 г. бе изключително динамична и важна година за реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Габрово. За 

повишаване информираността на гражданите за ползите от участие и повишаване на 

активността за включване в Програмата, Община Габрово проведе серия от 

информационни срещи с жителите на отделни квартали на града за насърчаване на 

участие, съдействие и консултиране при кандидатстване. При покана, експерти на 

администрацията участваха и при провеждане на събрания на собствениците на 

жилищни сгради, като оказваха помощ при възникнали въпроси или срещнати 

трудности. Бяха използвани различни канали за достигане максимално бързо и 

ефективно до възможно най-широк кръг хора – различни електронни канали като: 

регулярни публикации на интернет страницата на Община Габрово; излъчвания по 

местно интернет предаване; популяризиране на Програмата чрез рекламни винили и 

излъчвания на тематични клипове на LED – екрани, разположени в различни части на 

града. 

Напредъкът по Програмата ежемесечно е представян и в специално създадения банер 

за Програмата на електронната страница на Общината, където са публикувани и 

работните проекти, показващия новия облик на сградите, който ще се постигне след 

изпълнението на проектите, снимки на реализирани сгради и сгради в процес на 

изпълнение. Създадено е ГИС-базирано приложение, визуализиращо напредъка при 

изпълнение на Програмата на територията на община Габрово. 

Обновяване на жилища - Обновяване и саниране на жилищните сгради, въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. 

По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

са създадени 54 бр. СС (сдружения на собствениците); подписани са 33 бр. договори с 

ББР (Българска банка за развитие) и са изплатени 10 бр. технически и енергийни 

обследвания на обща стойност 71 550 лв.  

В рамките на допустимостта на сградите, одобрена с Постановление на Министерски 
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съвет през 2015 г., през 2016 г. в община Габрово са одобрени за финансиране и имат 

сключени договори за целево финансиране 36 /тридесет и шест/ сгради, а 1 /една/ е 

прехвърлена за изпълнение от проект "Енергийно обновяване на българските домове" 

по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 към Национална програма 

за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, като стойността на 

сключените договори по тях е приблизително 27 млн. лв. Всички сгради бяха 

енергийно и технически обследвани и собствениците се сдобиха с необходимите 

технически и енергийни паспорти на сградите. За всички сгради бяха обявени 

обществени поръчки за инженеринг /проектиране и изпълнение на строително-

монтажни работи и осъществяване на авторски надзор/, проектиране, строително-

монтажни работи, упражняване на инвеститорски контрол и строителен надзор.  

През 2016 г. реални строителни дейности са започнали в 13 блока, като 3 от тях са 

въведени в експлоатация. Сключването на договори с изпълнители и възобновяване на 

дейностите по останалите сгради ще продължат изпълнението си и през 2017 г. 

Квартален иконом - Създаване на Център за интензивно обучение на етажните 

собственици в процеса по обновяване на жилищните блокове с Мобилно звено за 

информационна и техническа обезпеченост и споделяне на добри практики в 

областта на енергийната и ресурсна ефективност и внедряване на ВЕИ. 

В Община Габрово има създаден екип от специалисти за работа по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Габрово. 

Екипът работи активно с гражданите и подпомага Сдруженията на собствениците в 

подготовката и подаването на заявления за кандидатстване по програмата. 

Съобразно изменението на Постановлението от началото на 2016 г. и разширяване 

допустимостта на сградите, към края на 2016 г. са създадени над 200 Сдружения на 

собствениците, в Община Габрово са постъпили 139 бр. Заявления за интерес и 

финансова помощ, а между Община Габрово и Сдруженията на собствениците са 

сключени договори за нови 122 сгради. В Общината продължават да постъпват нови 

Заявления за интерес и финансова помощ.  

Очаква се през 2017 г. общините да бъдат информирани за предстоящите процедури и 

да се пристъпи към сключване на договори за целево финансиране. 

Неизпълнени дейности  
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Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 9. Обновяване и благоустрояване на жизнената среда. 

Специфична цел 9.1. Възстановяване, осъвременяване и социализиране на 

публични пространства (в т.ч. елементи на зелената система) и нефункциониращи 

обществени обекти на територията на община Габрово. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Зелени градини - Благоустройство и паркоустройство на съществуващи зелени 

площи и на публични пространства за широко обществено ползване в селата. 

Със средства на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) са реализирани 2 бр. проекта за изграждане на зони за отдих и 

детски площадки в с. Яворец и с. Драгановци на обща стойност 19 469 лв. 

Със средства на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) са реализирани 3 бр. проекти за изграждане на зони за отдих в с. 

Поповци, с. Новаковци, с. Гъбене, детска площадка на ул. Чумерна, Габрово.  

Изградени са - Спортна площадка и кът за отдих в с. Стоевци, и детска площадка и кът 

за отдих в с. Баланите със средства по ПУДООС. Изпълнени са 2 бр. обекти  като ПЧП 

„Да превърнем сивото в зелено” чрез доброволен труд на общността и материали от 

общината.  

Градските градини - Благоустройство и паркоустройство на съществуващи и нови 

зелени площи за широко обществено ползване в общинския център. 

През 2014 г., в рамките на Интегриран проект за изграждане на привлекателна, 

достъпна и зелена градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за 

регионално развитие и държавния бюджет по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 

са изградени 2 бр. детски площадки. Със средства от общинския бюджет е изградена 

нова детска площадка на ул. Бузлуджа. 

През 2015г., в рамките на Интегриран проект за изграждане на привлекателна, 

достъпна и зелена градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за 

регионално развитие и държавния бюджет по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007 – 2013 г. са изградени 5 бр. детски площадки. 

Изградена е нова детска площадка, финасирана от СБА на база съвместен договор за 

дарение. 
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През 2015 г. ОЗ „Озеленяване“ засади нови широколистни дървета, широколистни 

храсти и декоративни треви, иглолистни дървета и храсти. Изцяло рекултивирани и 

превърнати в нови цветни фигури са по-малки по обем зелени площи. На територията 

на града в площи за широко обществено ползване са засадени летни и есенно-пролетно 

цъфтящи и луковични, както и многогодишни цветя.  

Благоустройството на съществуващите зелени площи за широко обществено ползване 

включва и ремонт и/или подмяна на паркова мебел, елементи на детски площадки – 

огради, врати, съоръжения за игра на деца или части от тях, пейки, кошчета и др.  

През 2016 г. са изградени детска и спортна площадка и два нови детски къта. 

Изградени със средства по ПУДООС са спортна площадка и кът за отдих на, Зона за 

спорт. Засадени са и са закупени със средства на ОЗ „Озеленяване“ широколистни 

дървета, иглолистни дървета и храсти, широколистни храсти и декоративни треви. 

Растителността е използвана за благоустрояване на зелени площи за обществено 

ползване на територията на целия град, като обектите с най-голяма намеса са около 

детски площадки.  Създадени са нови цветни фигури. Ремонтирани или подменени са 

паркова мебел и елементи на детски площадки (огради, врати, съоръжения за игра на 

деца или части от тях, пейки, кошчета и др.) 

Пазарът на Шивара - Реконструкция на пазара на Шиваров мост и стимулиране 

предлагането на регионална и местна продукция. 

Проектът не е стартирал поради липса на инвестиционен интерес и липса на 

финансиране. 

Централният пазар - Реконструкция на Централния пазар и стимулиране 

предлагането на регионална и местна продукция. 

Проектът може да стартира след 2016 г. 

Общинският център - Възстановяване на ключови обществени сгради и 

пространства: сградата на Община Габрово и площад Възраждане. 

По проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена 

градска среда на гр. Габрово”, през 2015 г. са благоустроени ключови пространства в 

централната градска част на града. 

През 2016 г. е направено енергийно обследване на сградата на Община Габрово. 

Следва да бъде намерено финансиране и изпълнен проект за саниране на сградата. 
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Спортно Габрово - Реконструкция и изграждане на спортна инфраструктура. 

В рамките на Интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена 

градска среда на град Габрово, финансиран от Европейски фонд за регионално 

развитие и държавния бюджет по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 

2013 г. са изградени 2 бр. спортни игрища, 3 бр. фитнес площадки. 

Със средства на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) е изградена 1 бр. фитнес площадка. Изпълнен е проект „Внедряване 

на мерки за енергийна ефективност в зала акробатика, лека атлетика и бокс в СК “Хр. 

Ботев“ със съвместно финансиране от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и 

Община Габрово на обща стойност 1 274 066 лв., който се явява преходен за 2016 г. 

През 2015 г. са изпълнени енергоспестяващи мерки. 

През 2016 г. е подновена специализираната спортна настилка на лекоатлетическата 

писта в сградата на СК „Христо Ботев“. Изградени са спортни площадки и кътове за 

отдих, детски и фитнес площадка. 

Община Габрово кандидатства пред Министерството на младежта и спорта /ММС/ за 

отпускане на средства за ремонт и изграждане на нова отоплителна инсталация в 

залите за хандбал и вдигане на тежести в спортен комплекс „Христо Ботев“. 

Проектното предложение „Зала за хандбал в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово – 

въвеждане на енергоспестяващи мерки“ е на обща стойност 288 149,72 лв. със срок за 

изпълнение от 8 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е 100% и се отпуска по 

Наредба № 2 на ММС за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни 

обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост. 

Обществени тоалетни - Изграждане на система от обществени тоалетни в 

централната градска част и около ключови публични пространства. 

Изградена е обслужваща сграда със санитарни функции в парк „Маркотея“.  

Проектът не продължава поради липса на финансиране. 

Неизпълнени дейности  

Пазарът на Шивара 

Специфична цел 9.2. Поддържане и изграждане на привлекателна, достъпна и 

безопасна жизнена среда. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 
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Сърцето на квартала - Създаване на достъпни и безконфликтни междублокови 

пространства  възстановяване и развитие с участието на живущите. 

През 2014 г., 2015 и 2016 г. се изпълнява  програмата на Община Габрово под мотото 

„Да превърнем сивото в зелено” с основна цел - благоустрояване, озеленяване и 

поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови и алейни пространства да се 

реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите граждани и сдружения, като 

идеята бе да се развие системата на доброволчеството, а общинската администрация да 

осигури и достави необходимите строителни материали за благоустрояване, 

посадъчния материал за озеленяване, зацветяване и градинско обзавеждане - пейки, 

беседки и др. за подобрения и оформяне на зони за отдих.  

В рамките на проект „Цветен град“ е осъществена поддейност „Доброволческа цветна 

кампания“, целяща да се постигне свързване на градските общности с тяхната 

непосредствена естествена околна среда, да се изгради усещане на осъзнатост, да се 

провокира общностно включване и да се установи общуване с обкръжаващата градска 

среда.  

Подкрепа на общността - Подкрепа и развитие на локалните и кварталните 

центрове за общностни практики и неформално обучение в зоната и внедряване на 

инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и 

социална насоченост. 

През 2015 г. се реализираха инициативите „Забравени традиции, живи вкусове“ и 

„Кино в квартала“. 

През 2016 г. се организираха следните кампании: „ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2016“ - 

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ, ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 

2016”, ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ, 

,КАМПАНИЯ ОТ НЕНУЖНА ХАРТИЯ И БИО ОТПАДЪЦИ ДО НОВА КНИГА И 

КОМПОСТ, ДОБРОВОЛЧЕСКА ЦВЕТНА КАМПАНИЯ, ПРОЕКТ „ЦВЕТЕН ГРАД“,  

В направление КУЛТУРА - 33 са действащите читалища на територията на община 

Габрово за 2016 г., което е с 1 повече в сравнение с 2015 година. Новорегистрирано е 

читалище „Просвета – 2015“ в кв. Етър. Макар и неактивно, поради недостатъчен 

административен капацитет, читалищата кандидатстват по проекти, чрез които 

осигурят допълнително финансиране на читалищната дейност. През 2016 година са 
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спечелени 6 проекта от външни донори. 

Градски любимец - Провеждане на информационна кампания за ограничаване 

популацията на бездомни животни и осигуряване мобилни клиники за кастрация. 

Проектът предвижда информационна кампания за ограничаване популацията на 

домашните и бездомни животни. В тази връзка е изградено партньорство между 

сдружение „ГРИЙНУЕЙ“ и Община Габрово. Сдружението е изработило електронна 

страница в която се публикуват снимки на кучета от Приюта за безстопанствени 

животни с цел информираност и търсене на хора желаещи тяхното осиновяване. В 

допълнение сдружението провежда различни кампании свързани с животните в 

приюта, като кампанията „Разходи куче от приюта в Габрово“; кампания „Осинови 

Приятел“, благотворителни базари и др. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 10. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното 

разнообразие. Управление на риска от природни бедствия. 

Специфична цел 10.1. Опазване, възстановяване и поддържане на високото 

биологичното и ландшафтно разнообразие, характерно за община Габрово. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Пазител на гората - Провеждане на информационни кампании за ценността на 

горските и водни ресурси и тяхното многофункционално стопанисване. Създаване на 

Природна академия към ПИЦ Узана. 

През 2015 г. бе открита Детска Природна Академия към Посетителски център – Узана. 

Академията включва тематична екопътека в гората и оборудвана с образователни 

съоръжения и модули база в Посетителски информационен център. В създаването на 

Детска природна академия Община Габрово е партньор на Фондация 

„Биоразнообразие“ и не участва с финансови ангажименти. 

През 2016 г. са проведени 12 броя събития в гр. Габрово и м. Узана, организирани от 

Детска природна академия "Узана". 

Многофункционални гори - Изготвяне на горскостопански планове и програми за 

горските територии, общинска собственост в община Габрово. 

За горските територии, собственост на Община Габрово, е изработен през 2015г. и 
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одобрен през 2016г. „Горскостопански план“ със съответните мероприятия – 

залесяване, отглеждане и ползване на дървесина, с период на действие до 2024 г. 

Същият план е изработен и за ТП“ДГС – Габрово“, включващ останалите видове 

собственост на горски територии за същия период. 

Градско биоразнообразие - Популяризиране на градското и природно 

биоразнообразие чрез провеждане на информационни кампании и реконструкция и 

обновяване на Зоопарк Габрово. 

Проектът трябва да стартира след 2016 г. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 10.2. Изграждане имидж на община Габрово като "зелена община" 

чрез въвеждане на агроекологични практики и прилагане на концепцията за 

екосистемните услуги. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Зелен календар - Създаване на календар за агроекологични практики в земеделието и 

животновъдството. Провеждане на обучения и консултации по проблемите за 

опазване на биоразнообразието, НАТУРА 2000 и земи с висока природна стойност и 

разясняване на ползите от опазването. 

Периодично се провеждат срещи със земеделските производители, за прилагане на 

добри земеделски практики, на които се разясняват процедурите при подаване на 

заявления, за субсидии от „Държавен фонд земеделие“, като предимно това са пчелари, 

земеделски производители, притежаващи земи с предназначение пасища и ливади. 

Дават се указания и на земеделски производители, чиито земи попадат в защитени 

територии по Натура 2000. Реално проектът не е стартирал, тъй като при проведено 

сондиране на мнения в таргет групата на земеделските производители на този етап 

няма проявен интерес. Очаква се такъв да бъде проявен на по- късен етап във връзка с 

навлизане в период на плододаване главно на новозасадените овощни култури на 

територията на община Габрово. 

 

Местна продукция - Осъществяване на подкрепа за отглеждането и съхраняването 

на местните сортове и породи. 
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В изпълнение на заложените цели на проекта през 2015 г. Община Габрово е 

подпомогнала административно и експертно четирима земеделски производители за 

създаване на овощни градини, в които се отглеждат местни сортове основно от орехи, 

сливи и ябълки. До този момент със съдействието на Община Габрово са реализирани 

общо 73 дка овощни насаждения, като към момента се подготвят още 17 дка за 

засаждане. През 2016 г. не е постъпвала информация за инвеститори, които да 

кандидатстват за отглеждане и съхраняване на местни сортове и породи. 

Екосистемни услуги - Информационна кампания за ползите от прилагането на 

концепцията за екосистемни услуги. 

През 2016 г. не е постъпвала информация за инвеститори, които получават субсидии за 

развитие на екосистемни услуги. 

Неизпълнени дейности  

Екосистемни услуги 

Специфична цел 10.3. Управление на риска от природни бедствия и активна 

политика за ограничаване на негативното въздействие от глобалните промени на 

климата с цел гарантиране сигурността на населението. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Задържане на земята - Мерки за предотвратяване ерозията на почвите на стръмни 

терени чрез залесяване, затревяване и сукцесия. 

През 2015 г. във връзка с изпълнението на мерките, заложени в Лесоустройствения и 

Ловоустройствения проект на ТП „ДГС Габрово” и с цел задържане на процесите на 

ерозия са извършени дейности със средства от ТП „ДГС Габрово“: Почистване на 

площи за залесяване; Почвоподготовка; Залесяване; Отглеждане на млади насаждения; 

Маркиран e лесосечен фонд и др. 

Стабилни основи - Мониторинг и укрепване на свлачищата чрез комплексни мерки. 

На територията на община Габрово има 74 свлачища, включени в националния 

регистър на свлачищата и наблюдавани от Геозащита - Плевен. Община Габрово 

подготвя проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда“, 

Приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища". 

Възможностите за кандидатстване включват мерки за превенция и управление на риска 

от свлачища – укрепителни и брегоукрепителни съоръжения (подпорни стени, буни), 
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отводнителни съоръжения (дренажни шахти, сондажи, водопонизителни системи, 

канавки и др.), повърхностна обработка за осигуряване устойчивостта на склона. 

Отново по ОПОС, Приоритетна ос 4, в Габрово се предвижда установяването на 1 от 6-

те центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при 

наводнения – модернизация и оптимизация на съществуващи сгради и полигони към 

тях. През 2016 г. е изготвен технически проект за укрепване свлачище на ул. Иван 

Димов. 

Спокойни води - Превенция на риска от наводнения чрез мерки, щадящи 

биологичните коридори:  укрепване на бреговете чрез запазване и благоустрояване 

на зелените коридори по поречието на реките. 

През месец юни 2015 г. стартира изпълнението на проект „Почистване от наноси на 

речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град 

Габрово“. Проектът е финансиран от фонд „Солидарност” на ЕК, Основните дейности 

включиха почистване на наносите от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и 

др. в 6 критични участъка от коритото на р. Янтра, 2 участъка от коритото на р. 

Синкевица и 1 участък от коритото на р. Паничарка. Към края на 2015 г. почистването 

е приключило в 4 участъка от р. Янтра.  

В изпълнение на изискванията на чл. 65 от Закона за защита при бедствия през 2015 г. 

са извършени следните дейности: подменен кран на основен изпускател на яз. Белчев 

дол; почистени са сухите и мокрите откоси на съоръженията; почистено е речното 

легло на р. Паничарка в района на кв. Недевци и кв. Хаджи Цонев мост; речното легло 

на р. Лопушница и река Лакавица в района на село Яворец. 

През отчетния период е изпълнен Проект „Почистване от наноси на речните корита на 

реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“ по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2014BG16SPO001 за щетите от 

бедствията от 19 юни 2014 г. по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г. Проектът е финансиран от Фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз със стойност на безвъзмездната финансова 

помощ – 128 503,75 лв. Продължителността на проекта е била от 2 юни 2015 г.до 2 

октомври 2016 г. 

Неизпълнени дейности  
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Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Приоритет 11. Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане 

на иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление. 

Специфична цел 11.1. Ефективно управление и планиране чрез поддържане на 

висок административен капацитет - развитие на ИКТ, поддържане на високо ниво 

на обслужване на гражданите и бизнеса, по-висока устойчивост при управлението 

на човешките ресурси. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Добро управление - Ефективно управление и планиране чрез поддържане на висок 

административен капацитет. 

През 2014 г. са обучени 224 служители по проекти по ОП „Административен 

капацитет“ - „Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в общинска 

администрация Габрово чрез обучения в страната“ и „Обучения за повишаване 

квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“. 

През 2015 г. са обучени 176 служители на Община Габрово. 20 лица преминаха 

обучения по изготвения годишен план съобразно изискванията на Закона за държавния 

служител. Обученията са проведени основно в Института по публична администрация, 

както и от други обучителни организации.  

По изготвения годишен план за обучение за 2016 г. и по необходими теми извън него, 

общо 55 служители са преминали обучение. 

Електронно управление - Проучване, анализ и внедряване на Е услуги с цел 

подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

През 2014 г. се внедриха 5 бр. нови е-услуги по ГРАО. Цел на Община Габрово е при 

въвеждането на тези е-услуги администрацията да бъде максимално полезна, както и 

да осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, по-добри 

условия и възможности за тяхното използване. 

През 2015 г. Община Габрово беше избрана за пилотна община по проект на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения „Развитие на 

административното обслужване по електронен път“, осъществяван с финансовата 

подкрепа на ОП „Административен капацитет“. Целта на проекта е подобряване на 

административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаване 
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удовлетвореността на потребителите чрез използване на възможностите на 

електронното управление. През 2015 г. започна работа по разработването и 

внедряването в Община Габрово на 12 нови е-услуги, от които 4 бр. по гражданско 

състояние и 8 бр., касаещи МДТ. 

В края на 2016 г. в Дирекция „Местни данъци и такси“ са внедрени 8 нови е-услуги. 

Заявяване на съответната услуга се извършва чрез квалифициран електронен подпис, 

като начина на получаване на съответното удостоверение се посочва от лицето при 

заявяване на услугата. Важно е да се отбележи, че при тези е-услуги е създадена и 

възможността за тяхното електронно разплащане посредством електронен ПОС 

терминал. 

В допълнение към това от 2016 г. стартира и плащане на местните данъци и такси чрез 

сайта на Община Габрово.  

Ясни правила - Изработване на ОУП за община Габрово. Приемане на Наредби от 

ОС Габрово за регламентиране на политиките по важни въпроси от местно значение. 

Проектът е свързан с изработване на Общ Устройствен План на Община Габрово. В 

тази връзка e възложено изработване на кадастрални карти на пет землища в община 

Габрово от СГКК, както следва: с.Боженци, с.Кметовци, с.Донино, с.Лесичарка и 

с.Поповци. През 2016 г. е избран изпълнител за изработване на кадастралните карти на 

тези землища. Процеса по съгласуване и одобряване на тези КК ще продължи и през 

2017 г. и 2018 г. Ще продължи да се работи в посока изготвяне на задание на ОУП на 

община Габрово. 

Неизпълнени дейности  

Няма отчетени неизпълненявани дейности по тази специфична цел. 

Специфична цел 11.2. Насърчаване активното участие на гражданите и бизнеса в 

процеса на вземане на решения по значими за Община Габрово въпроси. 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 

2014-2016 г. 

Добра воля - Социален маркетинг, работа в общността и организиране на 

доброволческа служба за подкрепа на реализация на ИПГВР на град Габрово. 

Проектът е приоритетен и включва социален маркетинг, работа в общността и 

организиране на доброволческа служба за подкрепа на реализация на ИПГВР и ОПР 

(по примера на Европейската доброволческа служба http://cvs-bg.org/vkliuchete-
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se/dalgosrochni-proekti/evropeiska-dobrovolcheska-slujba/). Проектът е от общоградско 

значение. 

През 2014 г. са проведени 3 бр. отворени за гражданите и бизнеса тематични кръгли 

маси за градска среда, интегриран транспорт на гр. Габрово, културна и образователна 

инфраструктура по проект за техническа помощ, финансиран по ОП “Регионално 

развитие“ 2007 -2013 г. 

Проектът не е стартирал към настоящия момент. 

Габрово ГИС - Доразвиване и поддържане ГИС на община Габрово с платформа за 

управление и наблюдение на градското възстановяване и развитие. 

Проектът включва изграждане на нови и надстрояване на съществуващите структури 

на геобазираните данни в Географско информационната система на Община Габрово. 

През 2014 г. е осъществен ъпгрейд на географско информационната система от версия 

ArcGIS 10 до версия ArcGIS 10.2.2.  

През 2015 г. продължи да се подържа, надгражда и актуализира Географската 

информационна система на Община Габрово. Бяха доразвити и създадени редица нови 

инструменти за разширяване възможностите на системата с цел подобряване на 

дейността при използването й. Разработени са 6 нови тематични приложения и 25 броя 

тематични слоеве.  

През 2016 г. Географската информационна система на Община Габрово е обновена до 

най-новата работна версия (ESRI ArcGIS 10.4.1). Обновената система разполага с 

редица нови инструменти и възможности, които повишават значително 

производителността и възможностите за визуализация и управление на 

пространствените данни в Община Габрово. След внедряването на новата версия, ГИС 

на Община Габрово разполага с облачна технология за управление и поддръжка на 

пространствени данни, което увеличава и улеснява значително възможностите ни в 

бъдещото разработване на интерактивни ГИС приложения необходими както за 

ежедневните ни работни процеси, така и за създаването на публични ГИС модели в 

различни тематични области.  

Създаде се УЕБ-базирано ГИС приложение, отразяващо напредъка по развитието на 

програмата за енергийна ефективност. В него има информация за допустимите за 

включване в програмата сгради, напредъка на изпълнението на програмата, 
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създадените сдружения на собствениците, невключените в програмата сгради. Чрез 

ГИС приложението гражданите могат да проследят промяната в статуса на сградите, 

включени в програмата – от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение 

на строителни дейности. 

Създадени са и се надградиха нови слоеве, отговарящи на нужди свързани с гео-

пространствената информация, към съответните потребители в администрацията 

(камери за видео наблюдение, зони и съдове за сметосъбиране, туристически обекти и 

места за настаняване, телекомуникационни мрежи, обхвата на местата за почистване от 

служителите на ОП „Благоустрояване“ и др. ) 

Започна миграция и преконфигуриране на всички налични пространствени слоеве в 

ГИС сървъра на Община Габрово към облачният портал на новата версия на ГИС. 

От Министерство на земеделието и храните се придоби и се интегрира в ГИС цифрова 

ортофото карта, която да се използва за цифрова основа за съпоставяне с 

кадастралните данни на Община Габрово. 

Създаде се ГИС базирани модели за достъп до данните за зелената система на гр. 

Габрово. Системата обхваща местоположението с характеристиките на елементите от 

зелената инфраструктура в града (дървета, храсти, зелени площи, паркова мебел и др.).  

Актуализира се ГИС приложението за икономическия модел на активните юридически 

лица на територията на Община Габрово, придобит от Националният статистически 

институт за 2015 г. 

Продължава миграцията на ГИС приложенията изградени на ActionScript платформата 

за достъп до пространствените данни към JavaScript с цел улесняване на достъпа до 

информацията и създаване на условия за използване на достъпът до ГИС през мобилни 

устройства. 

Дълготрайни партньори - Интеграция на публично частните партньорства в 

процеса на реализация на ИПГВР на град Габрово. Прозрачност при прилагане на 

иновативни финансови инструменти. 

Проектът не е стартирал, поради необходимост от развитие на законодателството в 

областта на ПЧП. Предстои стартиране на Фонд на фондовете 

Неизпълнени дейности  

Добра воля, Дълготрайни партньори 
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V.8 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 
ресурси 

Измерването на ефективността и ефикасността е сред основните задачи, с които 

трябва да се справи Междинната оценка на ОПР.  

Отношението на постигнатия резултат спрямо заложената цел показва 

коефициент на ефективност. Ефективността е насочена към осъществяването на 

правилните дейности и не отчита количеството ресурси, необходими за тяхното 

изпълнение.  

Оценката на ефективността на ОПР на община Габрово се извършва 

посредством разработена в рамките на ОПР система от индикатори за наблюдение и 

оценка. Годишните докади съдържат данни относно напредъка по изпълнението на 

целите чрез реализацията на заложените мерки, както и за разходваните за това 

средства. В ОПР на община Габрово няма заложени целеви стойности на индикаторите 

на ниво мярка и напредъкът се оценява качествено, а не количествено.  

Таблица 10 Техническо изпълнение на проекти на ниво Приоретет 

Приоритет, специфична цел, 
мярка 

Общ брой 
проекти 

Стартирали 
проекти 

Проекти, които 
не се стартирали 
поради липса на 

финансиране 

Проекти с 
предстоящ 

старт 

Приоритет 1. Стимулиране 
развитието на иновациите и 
създаване на условия за 
партньорства. 

4 2 1 1 

Приоритет 2. Разширяване 
икономическия профил на 
община Габрово. Насърчаване 
на традиционните и развитие 
на нови икономически 
дейности. 

7 5 - 2 

Приоритет 3. Подкрепа 
жизнеспособността и 
конкурентноспособността на 
МСП. 

6 4 2 - 

Приоритет 4. Развитие на 
човешкия капитал и 
насърчаване ученето през 
целия живот. 

2 2 - - 
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Приоритет, специфична цел, 
мярка 

Общ брой 
проекти 

Стартирали 
проекти 

Проекти, които 
не се стартирали 
поради липса на 

финансиране 

Проекти с 
предстоящ 

старт 

Приоритет 5. Повишаване 
качеството и доразвитие на 
социалната инфраструктура и 
разширяване достъпа до 
обществени услуги. 

13 11 1 1 

Приоритет 6. Осъвременяване, 
подобряване и разнообразяване 
на културната среда. 

8 3 2 3 

Приоритет 7. Подобряване на 
инфраструктурната свързаност 
в община Габрово и доразвитие 
на системите за опазване на 
околната среда на принципа на 
ресурсната ефективност. 

13 10 - 3 

Приоритет 8. Провеждане на 
активна политика от Община 
Габрово за устойчива енeргия и 
намаляване на въглеродния 
отпечатък. 

15 13 1 1 

Приоритет 9. Обновяване и 
благоустрояване на жизнената 
среда. 

10 8 1 1 

Приоритет 10. Опазване, 
възстановяване и поддържане 
на биологичното и 
ландшафтното разнообразие. 
Управление на риска от 
природни бедствия. 

9 7 1 1 

Приоритет 11. Поддържане на 
високо ниво на 
административния капацитет, 
въвеждане на иновации и 
въвличане на гражданите в 
процеса на планиране и 
управление. 

6 5 - 1* 

ОБЩО ОПР Проекти 93 70 9 14 
*Проектът не е стартирал, поради необходимост от развитие на законодателството в областта на ПЧП. Предстои 
стартиране на Фонд на фондовете 

Резултатите от анализа показват изпълнение на проектите на 75.27%. Само 

9.68% от проектите не са стартирали поради липса на финансиране или друга причина. 

Предстой изпълнението на 15.05% от проектите. 

Разходите за постигането на целта са предмет на ефикасността, която отчита 

вложените ресурси спрямо отчетения на края ефект. Ефикасността следи за 
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отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи и се свързва с 

икономичността на предприетите действия. Чрез изследване на ефикасността трябва да 

се даде отговор, дали дейностите/проектите за изпълнение на специфичните цели и 

приоритетите се изпълняват икономично и целесъобразно.  

За извършване на оценка на ефикасността на използваните ресурси в процеса на 

изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. се прави съпоставка и сравнителен анализ 

на заложените в Индикативната финансова таблица на ОПР стойности и реално 

отчетените разходи и инвестиции. Оценката на ефикасността може да се тълкува като 

оценка на направените разходи в периода на действие на плана. Необходимо е да се 

подчертае, че за целите на Междинната оценка ефикасността се измерва единствено и 

само с оглед на разходените финансови средства, без да може да се направи реален 

анализ на ефикасността на вложените човешки и други ресурси. 

В таблицата по-долу са представени обобщените резултати за финансовото 

изпълнение на ОПР на ниво Приоритет. 
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Таблица 11 Финансово изпълнение на ОПР 

Период 
2014-2020 

Публично местно 
финансиране 

Външно публично финансиране Частно 
финансиране 

ПЛАНИРАН 
БЮДЖЕТ 

ИЗПЪЛНЕН 
БЮДЖЕТ 
към 31.12. 

2016 г 

изпълнение 
към 31.12. 

2016 г 
ПРИОРИТЕТ 

Общински 
бюджет + 
Местни 

публични 
фондове 

Общ  
дял 
 % 

Централен 
бюджет 

Общ  
дял 
 % 

Фондове 
на ЕС 

Общ  
дял 
 % 

Други 
източници 

Общ  
дял 
 % 

Фондове 
фирми 

Общ  
дял 
 % 

хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева хил. лева % 
ПР 1. Стимулиране развитието 
на иновациите и създаване на 
условия за партньорства. 

213 2% 526 4% 2 883 22% 2 885 22% 6 428 50% 12 935 27 0.21% 

ПР 2. Разширяване 
икономическия профил на 
община Габрово. Насърчаване 
на традиционните и развитие 
на нови икономически 
дейности. 

426 11% 423 11% 2 691 70% 25 1% 260 7% 3 825 54 1.40% 

ПР 3. Подкрепа 
жизнеспособността и 
конкурентноспособността на 
МСП. 

22 1% 320 15% 1 613 76% 40 2% 120 6% 2 115 14 0.64% 

ПР 4. Развитие на човешкия 
капитал и насърчаване ученето 
през целия живот. 

7 1% 115 16% 298 43% 70 10% 210 30% 700 53 7.59% 

ПР 5. Повишаване качеството 
и доразвитие на социалната 
инфраструктура и разширяване 
достъпа до обществени услуги. 

2 944 13% 2 764 12% 15 519 69% 452 2% 935 4% 22 615 2 572 11.37% 

ПР 6. Осъвременяване, 
подобряване и 
разнообразяване на културната 
среда. 

1 783 10% 867 5% 5 687 30% 4 184 22% 6 226 33% 18 748 326 1.74% 
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Период 
2014-2020 

Публично местно 
финансиране 

Външно публично финансиране Частно 
финансиране 

ПЛАНИРАН 
БЮДЖЕТ 

ИЗПЪЛНЕН 
БЮДЖЕТ 
към 31.12. 

2016 г 

изпълнение 
към 31.12. 

2016 г 
ПРИОРИТЕТ 

Общински 
бюджет + 
Местни 

публични 
фондове 

Общ  
дял 
 % 

Централен 
бюджет 

Общ  
дял 
 % 

Фондове 
на ЕС 

Общ  
дял 
 % 

Други 
източници 

Общ  
дял 
 % 

Фондове 
фирми 

Общ  
дял 
 % 

хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева % хил. лева хил. лева % 
ПР 7. Подобряване на 
инфраструктурната свързаност 
в община Габрово и 
доразвитие на системите за 
опазване на околната среда на 
принципа на ресурсната 
ефективност. 

9 070 3% 37 777 13% 190 768 63% 61 380 20% 2 272 1% 301 267 16 439 5.46% 

ПР 8. Провеждане на активна 
политика от Община Габрово 
за устойчива енeргия и 
намаляване на въглеродния 
отпечатък. 

974 1% 8 317 9% 43 782 46% 3 030 3% 39 793 41% 95 895 69 013 71.97% 

ПР 9. Обновяване и 
благоустрояване на жизнената 
среда. 

2 736 8% 2 144 6% 12 136 37% 5 412 16% 10 621 32% 33 049 2 897 8.77% 

ПР 10. Опазване, 
възстановяване и поддържане 
на биологичното и 
ландшафтното разнообразие. 
Управление на риска от 
природни бедствия. 

306 2% 13 161 77% 3 411 20% 123 1% 104 1% 17 105 407 2.38% 

ПР 11. Поддържане на високо 
ниво на административния 
капацитет, въвеждане на 
иновации и въвличане на 
гражданите в процеса на 
планиране и управление. 

251 13% 788 42% 841 45% 0 0% 0 0% 1 880 269 14.33% 

ОБЩО 18731 4% 67 203 13% 279 629 55% 77 601 15% 66 970 13% 510 133 92 071 18.05% 
 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Габрово за периода 2014 – 
2020г. 

2017 

 

 101 
  

 

 

Общата стойност на изпълнените проекти и дейности за постигане целите на 

ОПР, в периода обхванат от МО, възлиза на 92 070 784.56 лева срещу планирани 510 

133 368 лева, т.е. изпълнението на ОПР спрямо планираното в % към 31.12.2016 г. е 

18.05 %. 

Диаграма 2 Финансово изпълнение на ОПР на ниво Приоритет 

 

С най-висок процент изпълнение е Приоритет 8: Провеждане на активна 

политика от Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на въглеродния 

отпечатък.- 71.97%. По този приоритет има и най-висок процент стартирали проекти 

(след Приоретет 4) - 86.67%, и предстой стартирането на един проект. По този 

приоритет, поради липса на финансиране, не е стартирал само един проект.  

На второ място е Приоритет 11: Поддържане на високо ниво на 

административния капацитет, въвеждане на иновации и въвличане на гражданите в 

процеса на планиране и управление. – 14.33 %. Процентът стартирали проекти по този 

Приоритет е 83.33%. 

Следващата Таблица представя процента изпълнени и процента стартирали 

проекти на ниво приоритет. 
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Таблица 12 Техническо и финансово изпълнение на ОПР на ниво Приоритет 

Приоритет, специфична цел, мярка Стартирали 
проекти, % 

ИЗПЪЛНЕН 
БЮДЖЕТ към 
31.12. 2016 г., % 

Забележка 

Приоритет 1. Стимулиране развитието на иновациите и 
създаване на условия за партньорства. 50.00% 0.21% 

Въпреки средният процент стартирали поекти, 
изпълненият бюджен е нисък, тъй като двата проекта с 
най-високо финансиране - Дисперсен техпарк и и 
Добавена стойност са съответно в начален стадий и още не 
е стартирал. 

Приоритет 2. Разширяване икономическия профил на 
община Габрово. Насърчаване на традиционните и 
развитие на нови икономически дейности. 

71.43% 1.40% 

Въпреки високия процент стартирали поекти, изпълненият 
бюджен е нисък, тъй като от проектите с най-високо 
финансиране, 2 - Старата крепост и Вълнуващо Габрово са 
в начален стадий, а Градските съкровища предстой. 

Приоритет 3. Подкрепа жизнеспособността и 
конкурентноспособността на МСП. 66.67% 0.64% 

Гъвкав бизнес не е стартирал поради липса на 
финансиране, а останалите стартирали проекти са в 
начален етап на изпълнение. 

Приоритет 4. Развитие на човешкия капитал и 
насърчаване ученето през целия живот. 100.00% 7.59% Проектите по този приоритет ще се изпълняват през целия 

период. 
Приоритет 5. Повишаване качеството и доразвитие на 
социалната инфраструктура и разширяване достъпа до 
обществени услуги. 

84.62% 11.37% 
Част от пректите са в начален етап, а други ще се 
изпълняват през целия период. 

Приоритет 6. Осъвременяване, подобряване и 
разнообразяване на културната среда. 37.50% 1.74% 

Част от проектите в високо финансиране са с предстоящо 
стартиране, а част не са стартирали поради липса на 
финансиране. 

Приоритет 7. Подобряване на инфраструктурната 
свързаност в община Габрово и доразвитие на системите 
за опазване на околната среда на принципа на ресурсната 
ефективност. 

76.92% 5.46% 

Изпълнява се обходен път на град Габрово и 
финансирането по проекта не е включено в този анализ – 
данни от АПИ 

Приоритет 8. Провеждане на активна политика от 
Община Габрово за устойчива енeргия и намаляване на 
въглеродния отпечатък. 

86.67% 71.97% 
В резултат на проект Обновяване на жилища  

Приоритет 9. Обновяване и благоустрояване на 
жизнената среда. 80.00% 8.77% Проектите са в процес на изпълнение 

Приоритет 10. Опазване, възстановяване и поддържане 
на биологичното и ландшафтното разнообразие. 77.78% 2.38% Все още не е стартирал проект Градско биоразнообразие 
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Приоритет, специфична цел, мярка Стартирали 
проекти, % 

ИЗПЪЛНЕН 
БЮДЖЕТ към 
31.12. 2016 г., % 

Забележка 

Управление на риска от природни бедствия. 
Приоритет 11. Поддържане на високо ниво на 
административния капацитет, въвеждане на иновации и 
въвличане на гражданите в процеса на планиране и 
управление. 

83.33% 14.33% 

Проектите са в процес на изпълнение 

ОБЩО ОПР Проекти 75.27% 18.05%  
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VI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
Целта на Междинната оценка на ОПР на община Габрово е да направи 

конкретни изводи по отношение на изпълнението на ОПР през първите три години от 

периода на действие 2014 – 2016 г., както и да формулира препоръки за подобряване 

изпълнението на стратегическия документ, в това число и за актуализация при 

необходимост. С оглед на всички направени анализи, са формулирани няколко изводи 

и препоръки, които да допринесат за подобряване на провежданите местни политики и 

да гарантират успешното изпълнение и отчитане на ОПР на община Габрово до края на 

2020 г. 

Резултатите за техническо изпълнение са представени по отношение на 

стартиралите проекти, тъй като въведените индикатори за резултат (индикатори за 

наблюдение) и индикатори за за въздействие (индикатори за оценка) не позволяват 

друга количествена оценка. 

VI.1 Изводи 
В резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за развитие на 

община Габрово за периода 2014-2020 г. могат да се направят следните изводи: 

1. Най-висок процент на техническо изпълнение е постигнат по Стратегическа 

цел 3. Постигане на устойчиво и балансирано развитие и добро управление в 

община Габрово – 81.13%.  

Сред включените в нея пет приоритета най-висок процент стартирали проекти 

са отчетени по Приоритет 8: Провеждане на активна политика от Община Габрово за 

устойчива енeргия и намаляване на въглеродния отпечатък – 86.67% техническо 

изпълнениe (брой стартирали проекти). По този приоритет само един проект не е 

стартирал поради липса на финансиране - Сливи за смет (Приоритетен проект 

иницииран и реализиран от частна инициатива, с отговорна структура: частни 

инвеститори). Този приоритет се отличава и с висок процент финансово изпълнение 

71.97%.  

Останалите четири Приоритета в тази стратегическа цел са с процент на 

стартирали проекти над 76 % и с нисък процент на финансово изпълнение. 

По тази стратегическа цел има три проекта, които не са стартирали поради 

липса на финансиране. 
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2. Стратегическа цел 2. Постигане на социално развитие, сближаване и 

създаване на възможности за пълноценен и достоен начин на живот, се 

характеризира с 69.57% брой стартирали проекти.  

Сред включените в нея три приоритета най-висок процент проекти са 

стартирали по Приоритет 4: Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през 

целия живот – 100% и 7.59% финансово изпълнение.  

Приоритет 5: Повишаване качеството и доразвитие на социалната 

инфраструктура и разширяване достъпа до обществени услуги се характерезира с 

висок процент стартирали проекти – 84.62% и с 11.37% финансово изпалнение. 

По тази Стратегическа цел има три проекта, които да не е стартирал поради 

липса на финансиране.  

3. Стратегическа цел 1. Стимулиране на икономическия растеж и повишаване 

конкурентоспособността на бизнеса в община Габрово, се характеризира с 

64.71% брой стартирали проекти.  

Сред включените в нея три приоритета най-висок процент проекти са 

стартирали по Приоритет 2: Разширяване икономическия профил на община Габрово. 

Насърчаване на традиционните и развитие на нови икономически дейности - 71.43% и 

1.40% финансово изпълнение. 

Останалите два приоритета са с високи проценти стартирали проекти – над 50% и 

с нисък процент финансово изпълнение – под 0.6%. 

4. Анализът на степента на постигане на отделните цели показва, че 

общинската администрация работи активно за разработване и управление на 

проекти, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.  

Оценката на изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г. сочи, че голяма част 

от най-значимите за общината проекти са реализирани тъкмо благодарение на 

привлечено финансиране от ЕС и други донорски програми след кандидатстване.  

5. Анализът не показа слабости по отношение на прилагането на разработената 

като част от ОПР система за наблюдение, що се отнася до редовното 

събиране и обобщаване на информация, отнасяща се до системата от 

индикатори за наблюдение (индикатори за резултат). Дейностите се 

извършват редовно и всяка година се изготвя доклад за изпълнение на ОПР 
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В процеса на разработване на междинната оценка на ОПР на община Габрово се 

установи, че: 

6. Не са заложени целеви стойности на индикаторите на нива Приоритет и 

Проект, а се прилага оценка на качеството на изпълнение. 

7. Въведените индикатори за резултат (индикатори за наблюдение) и 

индикатори за въздействие (индикатори за оценка) след оценка могат да 

послужат за качествено измерване на изпълнението на Стратегическите цели, 

Приоритети и Специфичните цели.  

8. Източници на информация, свързани с предоставяне на данните да 

изпълнение на ОПР са надеждни - (НСИ, ИСУН и данните за изпълнение на 

проектите.) 

9. Действията на Община Габрово по осигуряването на информация и 

публичност са активни: организират се публични обсъждания и консултации 

със заинтересовани страни, информация на Интернет страницата на 

общината се публикува редовно, поддържат се разнообразни информационни 

канали, информират се средствата за масова информчация др.  
 

VI.2 Препоръки 
В резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за развитие на 

община Габрово за периода 2014-2020 г. могат да се направят следните основни 

препоръки: 

1. Въпреки че, анализът на степента на постигане на отделните цели показва, че 

общинската администрация работи активно за разработване и управление на 

проекти, е много важно в дейностите, предвидени в ОПР да се включат НПО, 

представителите на частният бизнес и младежки организации. 

2. За изпълнение на мерките и целите на ОПР на община Габрово, по които на база на 

извършената МО не се регистрира изпълнение или се регистрира минимално 

изпълнение е необходимо да се насочат повече усилия към използването, в по-

голяма степен, на възможностите, които предоставят: 

- оперативните и други донорски програми,  

- партньорството и други източници на финансови средства,  
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- да се развие механизмът за публично-частно партньорство – ПЧП.  

3. При евентуална актуализация на ОПР трябва да се има предвид следното: 

- За постигане на оптимални резултати при техническото и финансово 

изпълнение на плана до края на 2020 г. може в бъдеще да се актуализира 

Програмата за изпълнение на ОПР. Анализът показва, че част от 

предварително заложените проекти, които на този етап не са стартирали 

или са на начален етап на изпълнение, трябва да бъдат адаптирани към 

възникналите след 2014 г. възможности за финансиране. При евентуална 

актуализация на Програмата за изпълнение на ОПР, тя следва да 

кореспондира и с всички разработени, одобрени и влезли в сила 

общински секторни стратегически документи. 

- Индикаторите, използвани за проследяване изпълнението на ОПР, 

индикатори за резултат (индикатори за наблюдение) и индикатори за 

въздействие (индикатори за оценка) следва да отразяват и оценяват 

пряко, обективно и по-възможност количествено и коректно изпълненото 

по заложените мерки в ОПР. Те трябва да бъдат лесно измерими и 

проверими от всички заинтересовани страни; да бъдат практически 

насочени.  

- При необходимост може да се намали броят на индикаторите за резултат 

и те да могат да бъдат агрегирани от системата за наблюдение на ниво 

мярка и приоритет.  


