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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Една от дефинициите на зелената инфраструктура, дадена в Green Infrastructure Planning Guide, я
определя като физическа околна среда в и между градове, селища и села, която представлява
мрежа от мултифункционални открити пространства и включва представителни паркове,
градини, гори, зелени коридори, водни поречия, улични дървета и ландшафт. ЗИ обхваща
всички ресурси на околната среда, като подходът ‘зелена инфраструктура‘ допринася също и
за устойчивото управление на ресурсите.
Зелената система, като една от основните структурни системи на пространствения организъм на
града, осигурява подобряване качеството на жизнените условия посредством своите
урбанистични, ландшафтно-екологични и рекреационно-естетически функции, като
същевременно свързва устройствените зони на града и елементите им с обкръжаващата
природна среда.
Стратегията за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023 е насочена към
постигане устойчиво развитие на зелената инфраструктура в градската среда, чиито елементи,
поради различните си характеристики, се проявяват на различно ниво и взаимодействат в
различна степен. Това ще позволи да бъде ползван потенциалът им максимално и да
предоставят допълнителни ползи към функционирането и развитието на средата, освен
единствено присъщото им ‘зелено’ присъствие. Настоящата стратегия рамкира бъдещите
действия, насочени към подобряване на състоянието и развитието на тези елементи за
постигане на тяхното интегрирано функциониране като единна мрежа – ‘зелена
инфраструктура’, която да се развива свързано, в синхрон и синергия с останалите елементи на
средата.
Проблемите и предизвикателствата пред развитието на зелената инфраструктура, дори
единствено фокусирани върху територията на града и за период от 7 години, въздействат върху
различни сектори и сфери на общественото развитие и върху качеството на живот на
гражданите, което налага прилагане на интегрирани, комплексни, допълващи се подходи за
тяхното решаване, които същевременно да дават възможност и за индивидуални и локални
инициативи.
Развитието на зелената инфраструктура ще свърже съществуващите природни зони и ще
подпомогне поддържането на здрави, функциониращи и устойчиви урбанизирани екосистеми,
допринасяйки по този начин за подобряване на качеството на градската среда. Изграждането на
качествена зелена инфраструктура е постижимо единствено посредством интегриран подход
към развитието на градската среда и нейното пространствено планиране.
Настоящата стратегия е изготвена в рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“,
осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество,
схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за
сътрудничество и е съобразена с националните и регионални приоритети в икономическото
развитие и опазването на околната среда, заложени в: Общински план за развитие 2014 - 2020г.,
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г.; Оперативна програма
„Околна среда” 2014 - 2020; Оперативна програма региони в растеж 2014-2020.

1. Необходимост от планирано развитие на зелената система в
урбанизираната среда
Установеният модел на живот в съвременната урбанизирана среда, налага на човешкия
организъм справяне с утежнени условия, които включват натрупване както на вредни вещества,
така и на умора, психическо напрежение, стрес и всички произтичащи от модерния динамизъм
последици, които в съвкупност увреждат здравето и нарушават качеството на живот.
Озеленените площи се явяват най-естественото и желано място за отдих в градовете за
възстановяване на физическите, психически сили и работоспособността на хората.
Необходимостта от реални възможности за рекреация в естествена среда, налага непрекъснато
разширяване на възможностите за пълноценно използване на озеленените площи в градовете и
подобряване на условията, които те предоставят за пълноценен отдих в ‘зелена’ среда.
Град Габрово винаги е заемал значително място в българския икономически и културен живот.
Въпреки водещата му роля в редица житейски сфери, при преглед на развитието на зелената
система на града, качеството на грижите за нейната поддръжка и ефективността на резултатите,
през последните няколко десетилетия се наблюдава недостатъчност на вложените ресурси и
непоследователност на полаганите усилия. В съвкупност това е довело до незадоволително
общо състояние на зелената инфраструктура, която рефлектира върху останалите елементи на
развитието на урбанизираната среда.
С прехода към пазарна икономика се наблюдават няколко негативни тенденции, като:


липса на стратегия относно цялостното развитие на зелената инфраструктура, както и
плановост и синхронизираност при планирането на непосредствените мерки по
поддръжка на зелената система на града;



намаляване обема на видовете работи, необходими за поддържането на озеленените
площи, поради недостиг на финансов ресурс;



липса на вариативност и новаторски решения при планирането и изпълнението на
конкретни мерки по озеленяване на градската среда, поради отлив на специалисти,
профилирани в работа по развитието на зелената инфраструктура;



амортизирана инфраструктура за отдих с явна необходимост от постоянна ангажираност
с поддръжката и обновяването й;



липса на изчерпателна дигитална информационна база, включително гео-базирана, за
зелените площи, техните елементи и характеристиките им, която да предоставя
коректна, пълна и с възможност за филтриране, анализ и актуализиране информация за
професионално и публично ползване;



липса на координираност при пространственото планиране на градската среда, която да
балансира ‘зелена’, ‘синя ’ и ‘сива’ инфраструктура по интегриран и допълващ начин, така
че екосистемите да функционират в ефективна синергия.

Настоящата Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 - 2023
представя обобщена визия за развитието на тази инфраструктура като част от градската среда.
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Стратегията извежда необходимостта от разработване на систематизирани мерки с различен
фокус, диапазон и продължителност, които да следват приетия общ подход по отношение на
зелената инфраструктура и които да бъдат актуализирани, развивани и допълвани съобразно
реалните необходимости и в съответствие с политиката на ЕС относно екологичната
инфраструктура на държавите членки.
2. Стратегическа цел

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА ФУНКЦИОНАЛНА ОБВЪРЗАНОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПЛАНИРАНО
ИЗГРАДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В УРБАНИЗИРАНАТА СРЕДА, ТАКА ЧЕ
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ДА ОСИГУРЯВА МНОГОСТРАННИ ПОЛЗИ
ЗА ХОРАТА И НЕПРЕКЪСНАТО ДА ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ ПРЕДИМСТВАТА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ПРИРОДНА СРЕДА

Изпълнението на основната цел включва прилагане на следните (но не единствено) подходи:
► непрекъснато развиване на зелената инфраструктура, при ефективно ползване на
ресурсите, опазване и защита на околната среда и поддържане на функционалността на
екосистемите;
► развитие на зелената/екологичната инфраструктура в синергия с политиките и
приоритетите на регионалното развитие и по отношение на изменение на климата;
устойчивост на природни бедствия и опазване на околна среда;
► изграждане на зелена инфраструктура, която да предлага икономически ефективни и
основани на природата решения на много от обществените предизвикателствата, напр.
еко-иновации с различен характер, отговори на социални проблеми и др.
► качествено поддържане и устойчиво развитие на зелената инфраструктура, базирано на
развит институционален капацитет, посредством непрекъснато инвестиране в обучение и
квалификация на професионалистите и прилагане на иновации и технологични решения;
► ефективност и ефикасност на планирането, изпълнението, управлението, наблюдението
и оценката на дейностите за поддържане и развитие на зелената инфраструктура на
града, като елемент от интегрираните системни мерки за приобщаващ, включващ и
устойчив растеж на местната общност.
Постигането на ефективно функционираща система за управление и развитие на зелената
инфраструктура, е необходимо да бъде базирано на последователни и планирани
институционални мерки, осъществени професионално, при пълна прозрачност,
непрекъснато информиране и активно включване на обществеността, с прилагане на
съвременни технологични подходи, за да се използват ползотворно наличните ресурси с цел
повишаване на жизненото равнище.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. Стратегически и планови документи
► Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020
► Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
► Българо-швейцарската програма
► Програма за опазване на околната среда на Община Габрово за периода 2016-2020
► Общински план за развитие 2014-2020
► Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020
► Програма за управление на Община Габрово 2015 – 2019

2. Нормативни
актове,
инфраструктура

регулиращи

развитието

на

зелената

2.1 Устройство на територията
► Закон за устройство на територията
► Закон за общинската собственост
► Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
► Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
► Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони
► Закон за защитените територии
► Закон за културното наследство
► Закон за опазване на земеделските земи
► Закон за горите

2.2 Проектиране и строителство
► Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
► Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
► Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
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► Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
► Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

► Закон за камарата на строителите
► Закон за авторското право и сродните му права
► Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в
населени места
► Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти
► Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния
режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
► Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии
► Закон за обществените поръчки

2.3 Опазване и защита

► Закон за опазване на околната среда
► Закон за биологичното разнообразие
► Закон за защита на растенията
► Закон за посевния и посадъчния материал
► Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на
Община Габрово
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ И
АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ

1. Географско положение
Община Габрово се намира в Северен централен район за планиране (СЦРП), на територията на
област Габрово. Общата площ на общината е 555,6 кв. км и обхваща 134 населени места, найголямото от които и областен център, е гр. Габрово. Градът заема 18% от територията на
общината, разположен на 1871,7 ха по поречието на река Янтра в северното подножие на
Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена близост, на около 25 км в местността
„Узана“, се намира географският център на България.

Стратегическото местоположение на града определя значението му като важен транспортен
възел в направление север-юг, част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки –
Санкт Петербург – Киев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора –
Димитровград с отклонения към Гърция и Турция). Един от основните проблеми на Габрово е
транзитния тежкотоварен трафик, минаващ през града, който предстои да бъде разрешен с
изграждащият се в момента западен обход (проект „Обход на гр. Габрово”).
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Развитието на града в териториален и икономически аспект, както и неговата
демографската структура, са повлияни от и в същото време до известна степен
предопределени от климата и релефа му.
2. Релеф
Община Габрово попада в обхвата на две различни части на Старопланинската област –
Предбалкан и Стара планина. Релефът е полупланински и планински, на места силно пресечен,
представляващ поредица от малки и предимно тесни долини (на реките Янтра, Паничарка,
Синкевица, Козлята, Сивек, Жълтешка и др.), тесни ридове и била със стръмни склонове.
Релефните форми са усложнени от съвременните свлачищно-ерозионни процеси, изразяващи се
чрез развитието на склонове, наслагвания, наноси, и терасирания от човешката дейност.
Последните са най-изразени около централната част на града. Теренът на града е пресечен от р.
Янтра и нейните притоци, което е предопределило териториалното му развитие – с изявена
удължено линеарна структура и дължина около 25 км.
Надморската височина в града е от 350 до 700 м, като средната е 392 м. Най-характерните
изявени форми на релефа, в околностите и в непосредствена близост до града, се намират в
района на: изворите на реките Козлята, Сивек, Бялата река, Янтра и др.; карстовото плато
„Стражата“ („Витата стена“); дефилето на река Янтра; местностите „Люляците“ и „Градището“.

3. Климат
Районът спада към Предбалканския припланински и нископланински климатичен район на
Умерено-континенталната климатична подобласт от Европейско-континенталната климатична
област. Разположението на Габрово на север от Стара планина го прави открит за студените
северни и североизточни нахлувания и за атлантическите въздушни маси. Издигащите се от юг
склонове на Стара планина, покрити с широколистна дървесна растителност и вторични ливади,
въздействат върху режима на валежите, температурите, вятъра и облачността. Съществена роля
при формирането на микроклиматичните особености на града и района имат сложната
морфография на терена и руслото на р. Янтра.
Районът на гр. Габрово споделя част от общите тенденции на развитие на климата на страната, а
именно: от края на 70-те години на XX в. се наблюдава тенденция към затопляне; по-меки зими
през втората половина на XX в.; 18 от последните 21 години, след 1989г., са с положителни
аномалии на средната годишна температура на въздуха спрямо периода 1961-1990г.
Температурен режим
Пролетта в района настъпва малко по-късно, отколкото в разположената в съседство Дунавска
равнина. Средната температура през месец април е около 11С. Средната денонощна
температурата се задържа устойчиво над 5С около средата на март. Преобладаването на
наклонени терени в района създава по-благоприятни условия за формирането на последните
пролетни и първите есенни мразове.
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Лятото не е така горещо както в по-отдалечените от планината и по-ниски части на Дунавската
равнина. Средната температура през месец юли е около 21С. Средните максимални
температури през лятото са в граници 24 – 28С, като в отделни случаи могат да надхвърлят 40С.
Есента е малко по-топла от пролетта като средната месечна температура през месец октомври е
с около 0,5 С по-висока от тази през април и е около 11-12С.
Зимата е относително студена със средни месечни температури в границите от 1,2°С през
декември до –1,5°С през януари. Средните минимални температури са с около 2 до 4 – 5С повисоки от тези в съседните котловини. Средната минимална температура за месец януари е -5,4
С. Средната от измерените абсолютни минимални температури е -15,3С. При устойчиво
антициклонално време след нахлуване на полярни въздушни маси и при наличие на снежна
покривка, абсолютната минимална температура може да достигне до -26,1С през януари. От
друга страна, поради относително честата проява на фьон, максималната температура през
зимата може да надхвърли 21С над нулата.

температура, Сº

Годишен ход на средните месечни, максимални и минимални
температури
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Относителна влажност на въздуха
Влажността на въздуха зависи от особеностите на атмосферната циркулация, физикогеографските особености на района (надморска височина, форми на релефа), състоянието на
почвата, покривната повърхност (естествена или изкуствена) и наличието на източници на
овлажняване. За Габрово относителната влажност на въздуха през целия зимен сезон е над 80%,
което е неблагоприятно условие по отношение на замърсяването на въздуха. Най-ниска
относителна влажност се наблюдава през април, юли и август, когато тя е в граници 66-68%.
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Относителна влажност на въздуха
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Валежи
Валежите са един от основните самопречистващи механизми на атмосферата. В района на
Габрово, режимът на валежите е с континентален характер и силно повлиян от близостта на
Стара планина. Това определя количеството на валежите и продължителността на задържане на
снежната покривка. Зимната сума на валежите е около 177 мм, а снежната покривка се задържа
от 60 до 80 дни. Летните валежни суми са средно около 298 мм. Годишната сума на валежите е
значителна – 877 мм, но това поражда вероятността за отлагане на замърсяванията, пренасяни
от въздушните маси.

Годишен ход на месечната сума на валежите
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месечна сума на валежите, mm

Слънчева радиация и обща облачност
Слънчевата радиация е основният климатичен фактор, от чийто режим зависи формирането на
почвите, разпространението на растителния и животинския свят, стопанската дейност и др. За
метеорологичните и биологични процеси, от най-голямо значение е сумарната слънчева
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радиация. За района на Габрово, същата има ясно изразен годишен ход с максимум през юли и
август (0,63 – 0,64 GJ/m²), докато през декември и януари е само 0,25 – 0,27 GJ/m².

Годишен ход на сумарната слънчева радиация
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Покритостта на небето с облаци от октомври до май е над 60%. Най-малка е в края на лятото и
началото на есента, когато е около 3,1– 3,6 бала. Есенните месеци са с по-ниска облачност от
пролетните, което е и основна причина за относително по-топлата есен в сравнение с пролетта.

Годишен ход на общата облачност
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Вятър
Средна годишна роза на вятъра Габрово
N
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Посоките и скоростта на вятъра влияят върху
нивото и разпространението на замърсяване на
въздуха. При наличие на големи източници на
замърсяване, каквито са индустриалните зони и
отделни
промишлени
предприятия,
преобладаващите ветрове могат да доведат до
по-големи и чести замърсявания в отделни зони.
Вятърът
разпространява
атмосферните
замърсители, а тихото време е основна причина
за натрупване на високи концентрации от
определени вещества в дадени райони.

данни за гр. Габрово
(Програма за опазване на околната среда на Община Габрово 2016-2020), може да се направи
обобщението, че средната годишна скорост на вятъра е 2 м/сек без да се наблюдава ясно
изразен годишен ход, като най-динамична е атмосферата в периода февруари – април и през
тези месеци средната месечна скорост надвишава средната годишна.
S

Според

наличните

С най-голяма честота са ветровете от северозапад 23%, следвани от сектора юг-югозапад. Найрядко се наблюдават ветрове от сектора изток-североизток, с обща честота 4,6%. Средно през
годината има 47% с тихо време. Най-голяма е честотата на затишията в края на есента и началото
на зимата - около и над 50% .
През зимата с най-голяма честота са северозападните ветрове – 16%. През останалите месеци се
наблюдава увеличаване честотата на южните ветрове - от 15,7% през януари на около 22% през
април и юли, като честотата им се запазва висока и през октомври. Това се дължи на появата на
локални ветрове през топлата част на годината по долината на реката и по склоновете на
планината.

4. Биоразнообразие и защитени територии
Разнообразието на релефните, почвените и климатичните условия на територията на Община
Габрово е предпоставка за наличието на голям брой естествено разпространени растителни
видове. Горите са представени основно от широколистна растителност – средноевропейски тип,
като Fagus sylvatica (бук), Quercus cerris (цер), Quercus petraea (зимен дъб), Quercus frainetto
(благун), Robinia pseudoacacia (акация), Carpinus betulus (обикновен габър) и др. В
широколистните и смесените широколистно-иглолистни гори се срещат и Tilia tomentosa
(сребролистната липа), Tilia platyphyllos (едролистната липа), Acer pseudoplatanus (обикновен
явор), Fraxinus excelsior (планински ясен), Carpinus orientalis (келяв габър), Ostrya carpinifolia
(воден габър), Salix caprea (ива), Populus tremula (трепетлика), Betula alba (бреза) и други.
Единично разпространени са Acer platanoides (шестил), Prunus avium (дива череша), Corylus
colurna (дървовидна леска), Sorbus aucuparia (офика), Sorbus torminalis (брекина), Ulmus glabra
(планински бряст), Pyrus communis (дива круша), Malus sylvestris (дива ябълка), Alnus glutinosa
(черна елша) и няколко вида върби. Създадени са култури от иглолистните Pinus nigra (черен
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бор), Pinus sylvestris (бял бор), Picea abies (смърч), Abies alba (обикновена ела), Pinus peuce (бяла
мура), а на някои места – Larix decidua (европейска лиственица), Pinus strobus (веймутов бор),
Pseudotsuga menziesii (дугласка).
С най-голям дял (над 80%) са широколистните гори, представени предимно от бук - 48,9%, габър
- 9,1%, цер - 8,1%, келяв габър - 3,8%, благун - 3,6%, акация - 4,4 %, зимен дъб - 2,7%, а от
иглолистните най-често се срещат бял бор - 10%, черен бор - 3,4%, смърч - 2,8%.
Като подлес в горските екосистеми се срещат Corylus sp. (леска), Crataegus sp. (глог), Cornus mas
(обикновен дрян), Sambucus nigra (черен бъз), Rosa canina (шипка), Euonymus sp. (чашкодрян),
Prunus spinosa (трънка), Rubus ideaus (малина) и др., плодовете на част от които са ядливи и
съдържат ценни биологично-активни вещества.
Горите на територията на община Габрово се стопанисват от Териториално поделение (ТП)
Държавно горско стопанство (ДГС) – Габрово и имат изключително важно значение за
населението на общината. Освен икономическо (като строителна дървесина и дърва за горене),
горите изпълняват и други важни функции: защитни гори (с площ от 26 630,1 ха), от които
водоохранни зони (11 248,1 ха), противоерозионни (14 996,0 ха), мелиоративни (386,0 ха);
рекреационни гори и територии (с обща площ от 5 120,7 ха), от които зелена зона (4414,1 ха),
лесопаркове (706,6 ха). По данни на ТП ДГС – Габрово, 77% от горите са с т. нар. специално
предназначение.
Част от горите, стопанисвани от ТП ДГС – Габрово, принадлежат към защитените територии на
ПП „Българка", създаден за опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и
ландшафти в Централна Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство на
района. Други защитени територии са: природна забележителност „Езеро Беляковец" и
защитени местности „Люляците", „Соколски манастир", „Бостанчетата" и „Боженци".
В област Габрово идентифицираните защитени зони за опазване на местообитанията на дивата
флора и фауна по Директивата за местообитанията и по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) са: ЗЗ „Централен Балкан", ЗЗ „Българка", ЗЗ „Централен Балкан - буфер", ЗЗ
„Река Янтра", ЗЗ „Витата стена", ЗЗ „Дряновски манастир", ЗЗ „Река Белица", ЗЗ „Дряновска Река"
и ЗЗ „Скалско".
В землището на гр. Габрово, но извън неговата регулация, попадат части от защитени зони
Витата стена и река Янтра.
По данни на Изпълнителна агенция по околна среда, на територията на гр. Габрово са
регистрирани 5 броя вековни дървета, защитени от ЗБР, а именно:
► Летен дъб ( Quercus robur) - гр. Габрово
► Цер (Quercus cerris) - гр. Габрово, ул. Перущица № 4, кв. № 388, дворище №3126
► Цер (Quercus cerris) - гр. Габрово, кв. Палаузово двор № 254
► Бук (Fagus sylvatica) - гр. Габрово, м. Гиргинов чукар кв.Палаузово кадастр. №219
► Бук (Fagus sylvatica) - гр. Габрово, кв. Илевци, ГС Габрово, отд. 154-т, луп. 1983г.

12

на зелената инфраструктура
СТРАТЕГИЯ зана развитие
гр. Габрово 2017 - 2023

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ

5. Води
Територията на община Габрово се отнася към Басейнова дирекция Дунавски район с център
Плевен. Територията е сравнително бедна на водни ресурси и включва поречията на реките
Янтра, нейните горни притоци Паничарка, Синкевица, Жълтешка и техните по-малки притоци,
които нямат постоянен годишен отток. Реките са с малък дебитът и дъждовно-снежен режим на
подхранване, с есенен минимум на оттока и пролетен максимум. Периодът на маловодие
обхваща 6-7 месеца и обикновено настъпва през месец юли. Маловодието завършва през
месеците декември и януари, като продължителността и повтаряемостта на пресъхването на
водите на р. Янтра, е между 45-75 дни.
Водите, особено тези на р. Янтра, са замърсени и негодни за напояване.
Речните тераси акумулират вода на дълбочина от 3,5 до 5,5 м. В терените, състоящи се от
полускални материали, нивото на подпочвените води е дълбоко, а скалите са безводни.
Югозападно от град Габрово е изграден язовир „Христо Смирненски“, който снабдява с вода за
битови и индустриални нужди града и 14 населени места в региона.

6. Почви
Като компонент на околната среда, почвите са незаменим, ограничен и практически
невъзстановим природен ресурс, което прави опазването им от вредни въздействия и
унищожаване изключително важно и налага устойчиво им ползване. В област Габрово се срещат
сивите и тъмносивите горски, кафявите горски, планинско-ливадните, алувиалните и
делувиалните почви. Основният почвен фонд са сивите горски почви, които заемат около 72% от
територията. Те се характеризират с добре диференциран по механичен състав профил, с
мощност 110-150 см, с маломощен хумусен хоризонт – 20-30 см, притежават средна до ниска
водопропускливост, висока водозадържаща способност и неблагоприятен въздушен режим.
Свойствата им показват, че сивите горски почви имат ниско естествено плодородие, поради
което са подходящи за ограничен брой култури.
В рамките на града, заедно с разнообразните урбанизирани и техногенни почви, образувани в
следствие на строителни, транспортни, производствени и битови дейности, се наблюдава и
феноменът „запечатани“ почви. Това представлява загуба на почва при покриване на земята със
сгради, пътища и други строителни и благоустройствени обекти, което води до промяна в
свойствата на почвата.Запечатаните площи не могат да се ползват пълноценно, екологичните им
функции са силно нарушени, дори често нямат такива, а близкостоящите почви също биват
повлияни – най-често чрез промяна на водния режим. В град Габрово има висок процент
запечатани почви (над 50%), като голяма част от тях са в терени със затихнали производствени и
обществено-обслужващи функции.

7. Качество на атмосферния въздух
Основните източници на емисии на замърсители са индустриалните обекти, транспорта и
домакинствата. Причините за формиране на регистрираните високи концентрации на ФПЧ10 в гр.
Габрово, се дължат на използването на твърди и течни горива за отопление в битовия сектор и
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някои обществени сгради (училища, болници, ясли и др.); ненавременното почистване след
опесъчаването на улиците през зимата; нередовното измиване на пътната настилка по време на
лятно-есенното засушаване; недостатъчната поддръжка на пътните платна и откритите площи;
недостатъчно оптимизиране на уличния трафик; периодично наднормено залпово емитиране на
прах от производствената дейност.
През 2008 – 2010 са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на
основните показатели за качество на атмосферния въздух.
Най-натоварени с ФПЧ10 са отделни райони, улици и части на града, което се дължи на:
-

индустриално замърсяване – районите около ТЕЦ-Габрово и „Импулс“ АД;
емисии от битовия сектор – кварталите Йонковото и Радичевец, югоизточния район на ЦГЧ;
автомобилен транспорт – ул. „Брянска“ и бул. „Априлов“.

Това налага разработването през 2012 г. на „Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки
един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на
територията на гр. Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от
резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за
периода от 2012 г. до 2015 г.“ Целта на мерките е достигане и задържане нивата на ФПЧ10 до
законно установените норми.
Измерванията на КАВ през 2015 г. на територията на гр. Габрово показват, че не се наблюдава
превишаване на нормите и че качеството на атмосферния въздух отговаря на изискванията на
законодателството.

8. Шум
Шумът е един от основните физични фактори с неблагоприятно влияние върху населението.
Въздействието му най-често се оценява като причиняващо раздразнение, главоболие,
нарушаване на съня, затрудняване на умствената работа и възприемането на речта и т. н.
Основните източници на шум са промишленото производство и интензивният транспорт –
пътнически, товарен и градски. Мониторингът на градски шум за район Габрово се извършва
ежегодно, в 20 пункта, от Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ) по програма,
разработена съгласно изискванията на МЗХ и МОСВ. Данните показват, че нивото на уличния
шум в гр. Габрово, в централна градска част и около натоварените пътни отсечки, се запазва в
границите на установените законови норми. Най-голямо шумово натоварване има по ул.
„Брянска”, до Автогара Габрово и по бул. „Априлов”, дължащо се на силния автомобилен
трафик, увеличения брой пътни транспортни средства и недостатъчното озеленяване.

9. Индустриални зони
В Габрово са обособени три Индустриални зони:
► Северна Индустриална Зона – най-голяма по площ. Разположените в зоната промишлени
предприятия са в отрасли машиностроене, химическа, кожарска, обувна и текстилна
промишленост, дървообработване, хранително-вкусова промишленост, високи
технологии и др. и включват около 100 фирми и организации, които са
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структуроопределящи за икономиката на града и общината. На територията на зоната е
разположена градската Пречиствателна станция за отпадни води, Помпена станция, ТЕЦ
Габрово и др.
► Южната Индустриална Зона – по-малка по площ, но в нея се развиват важни за
икономиката предприятия – повече от 50.
► в процес на изграждане е Западната Индустриална Зона, разположена по протежението
на главен път Габрово – Севлиево. До момента на територията на зоната са ситуирани 22
фирми на площ от около 200 дка.

10. Демографски показатели
Демографското развитие на община Габрово съответства на общонационалната тенденция за
намаляване и застаряване на населението. Демографското развитие на града и региона споделя
общите тенденции в национален мащаб на отлив на хора в трудоспособна възраст към държави
на ЕС, столицата и няколко големи български града.
гр. Габрово - население
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11. Здравословно състояние
Според ежегодните доклади на РЗИ в община Габрово се наблюдава влошаване на здравното
състояние на населението, основна причина за което са болестите на органите на
кръвообращението, повишената честота на сърдечно-съдовите заболявания, причинени до
голяма степен от нездравословното хранене, тютюнопушенето, употребата на алкохол и
наркотици, остър и хроничен стрес и неблагоприятни екологични условия. Като съществен
фактор върху здравето се отбелязва и влиянието на качеството и състава на атмосферния въздух.
Анализът на здравното състояние на децата и учениците от област Габрово показва, че при
децата от 0-7 години най-разпространени заболявания са възпаленията на сливиците и
пневмонията. При учениците най-сериозен проблем е затлъстяването и смущенията в зрението,
като тези тенденции бележат значителен ръст през последните години. Основни причини за
това, според експертите от РЗИ-Габрово, са неправилното хранене и обездвижването при
подрастващите.
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ИЗВОДИ
Природни фактори
► разположението и релефът на града са определили неговата структура и развитието на
всичките му системи, което е валидно и за зелената инфраструктура с нейната
обвързаност с обкръжаващата природа;
► природата и климатичните условия на града и района са благоприятни за рекреационни
дейности, поради благотворното въздействие върху човешкия организъм, а даденостите
на релефа предоставят условия за туризъм и спортове на открито;
► качеството на атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните води е
задоволително и съответства на нормативните изисквания по отношение на действащите
промишлени производства;
► наличието на близо разположени до града гори и на защитени зони в землището на
града, са предпоставка за развитие на зелени коридори, които биха могли да обвържат
отделните зелени зони в цялостна система;
► наблюдава се, няколкократно през последните години, увеличена честота на
екстремните метеорологични и климатични явления, напр.: ураганни ветрове,
наводнения, ранен сняг;
► неизползваемост на водите на р. Янтра и притоците ѝ за напояване;
► естествено разпространените почви са бедни на хумус и слабо плодородни, наличие на
антропогенни и „запечатани“ почви в града;

Антропогенни фактори
► данните за качеството на атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните
води и шумовата среда са в допустимите, нормативно определени, граници;
► в районите на индустриалните производства, където има съсредоточаване на различни
индустрии, както и в местата с определена дейност, напр. булеварди със силен трафик, се
регистрира повишение на вредните въздействия и концентрации, върху които би
следвало да се въздейства;
► демографското развитие на града и региона споделя общите тенденции в национален
мащаб на отлив на хора в трудоспособна възраст;
► здравното състояние на населението е влошено поради налагане на съвременния модел
на живот, при все по-голямо отдалечаване от природната среда и липса на нагласи за
избор на еколого- и природосъобразни алтернативи.
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ГР. ГАБРОВО

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА
ГР. ГАБРОВО

1. Исторически преглед на развитие на зелената система на гр.
Габрово
Габрово се заражда на пътя, минаващ през Шипченския проход и свързващ Северна и Южна
България. Поради планинския характер на местността, долината на р. Янтра се превръща в найестественото пространство, около което се развива животът на балканджиите. Разположен сред
гористи хълмове, природата навлиза в града и заедно с живописните църкви и буйните води на
реката, Габрово създава впечатлението за много красив и зелен балкански град и често е
сравняван със северно-италианските градове. Първоначално възникнал върху десния бряг на р.
Янтра, градът постепенно се разширява и преминава на другия бряг. Започва строителството на
мостове, свързващи многобройните занаятчийски махали и в края на XIX в. изградените вече
шест моста се вписват хармонично в общия облик на града, превръщайки реката в основен
елемент на градската среда.
По време на османското владичество не съществували обществени зелени площи.
Калдъръмените улици и площадите били озеленени с отделни дървета или асми, които заедно с
обществените чешми и мостовете, представлявали художествената украса на града. Естествено
разположените гористи склонове, околните ливади и овощни градини, зелените ивици по
поречието на реките и растителността в дворовете на габровци, образували градската зеленина.
През периода на българското Възраждане усилено се развиват търговията и занаятчийството,
благодарение на което нарастват материалните възможности и културните потребности на
гражданите. Миграционният обмен носи европейски и източни архитектурни практики, но почти
до края на османското господство Габрово си остава малка административна единица в рамките
на империята, която няма цялостен градоустройствен план. Градът се развива спрямо нуждите,
възможностите и естетическите предпочитания на тогавашните му жители като има ясно
обособен център и второстепенни зони. Тесните улици на много места са покрити почти изцяло
от стрехите на къщите. Откъм улицата са разполагани дюкяните и работилниците на жилището, а
входът оставал откъм двора. Разположението на къщите следва сложните форми на терена,
стръмните скатове често не позволявали да се образуват големи дворове, почти липсвал и
стопанският двор, характерен за българската архитектура през Възраждането. Обикновено в
габровската къща чардакът преминавал през жилищните помещения и свързвал градината с
улицата, а непосредствено от него започвал чардакът на лозниците. Обилната зеленина и добре
поддържаната градина, изпълнена с цветя (върбинка, лале, гергьовско кокиче, момина сълза,
кичест божур, ружа и др.), здравец, чемшир, рози и подправки (девесил, босилек, тарус, морач,
копър), била основният акцент в двора.
Скоро след Освобождението е изработен първият регулационен план (през септември 1880 г.),
който обаче остава нереализиран. Частични благоустройствени дейности започват със
застрояването на поляните и овощните градини южно от Априловска гимназия до сградата на
днешната поща. Появяват се къщи и индустриални фабрики, озеленени улици. В двата края на
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шосето (днешния бул. „Априлов”) и в разделителната ивица между платната, са засадени
редици от акации. Улично озеленяване се появява и на други места, като заедно с поправката на
калдъръма,се засаждат дръвчета по улиците „Радецка“, „Николаевска“, „Брянска“ и „Орловска“.
Основните мероприятия по промяна на регулацията и благоустрояване на ЦГЧ се извършват през
и след 20-те години на XX в.
През 30-те и 40-те години с развитието на индустриалните фабрики, започва известен подем на
строителството в града. Урбанизират се високите части на източните и западните планински
склонове (кварталите Петкова нива, Баждар, Варовник, Йонковото, Радичевец), както и
поречията на реките Синкевица и Паничарка. Оформят се цели улици, в които преобладава
новото строителство.
Един от най-ярките примери на архитектурата и паркоустройството от този период е „Вилата“ на
индустриалеца Пенчо Семов, построена по проект на габровския архитект Никола Гръблев и
завършена в началото на 30-те години. Уникалната четириетажна сграда е разположена сред
красив и добре поддържан парк с площ от близо 200 дка, проектиран от европейски инженерипаркостроители. Пред нея имало представителни терасовидни градини, изкуствено езеро с
водни лилии и лодка за посетителите, а наоколо – чешми, беседка и много други паркови
елементи. Към вилата имало и отопляема зимна градина, в която се съхранявали по-редките и
топлолюбиви растителни видове – кактуси, столетници, палми и др. Поддържането на парка,
грижите за растителността, оформянето на алеите със сезонни цветя, доставени от
ботаническите градини по света, от горските поляни и селските градини, било дело на
градинарите Кольо Обов, Никола Унгаров и един руски емигрант, известен като ‘дядо Роман’.
Въпреки известния напредък в градоустройствено отношение, през 1940 г. Петър Константинов
пише, че независимо от многото красиви монументални сгради в Габрово, все още не е уредена
нито една градска градина.
В началото на 50-те към Градски Народен съвет – Габрово е сформирано звено „Паркове и
градини“, имащо за цел да създава и поддържа зелени площи в града. Отделен е терен от 10 дка
на територията на днешния парк „Колелото“, наречен „Разсадника“, в който има и две малки
стопански постройки. За ръководител на звеното е избран Кольо Василев Колев, получил
прякора „Обов“ на името на известния тогава министър на земеделието. С течение на времето,
създадената база се развива и към нея започва да функционира оранжерия, в която се
произвеждат хиляди бройки цветя, използвани за зацветяване на зелените площи и за
производство на рязан цвят. Продажбата се осъществява в центъра на града, в създадения
специално за целта цветарски магазин, радващ се на голям интерес. С елементарно оборудване
(ръчни инструменти и две каруци) са оформени и добре поддържани няколко градини в центъра на
града и кварталите в близост до разсадника. За десетина години се изграждат обекти като
„Камъка“ под хотел „Балкантурист“ (1961), градината пред Глинените гърнета, гаровия площад
(1963), входа от Севлиево и др., придаващи нов облик на града. Сполучливо се вписват скулптури
на козли, елени, мечки и др., подчертава се красотата на скалните образувания, характерни за
града.
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През 1960 г. е приет перспективен план за благоустрояване на града, в който се предвижда
доизграждане и разширяване на индустриалните предприятия, жилищни блокове и др. Зелените
площи се увеличават близо един път и половина, появяват се фонтани с фигурна украса. През
1961 г. е обявен конкурс за изготвяне на план за ЦГЧ. Към средата на 60-те започва още помащабно парково строителство – озеленяват се обилно терените около и в големите
индустриални предприятия, започва строителството на двата големи градски парка – „Баждар“ и
„Маркотея“. В края на 60-те години на XX в. се изгражда нова, по-модерна база на вече
самостоятелното предприятие „Паркове и градини“ в кв. Дядо Дянко, разполагаща с 3 дка
разсадникова част за декоративни храсти и многогодишни цветя, 1 дка оранжерии за
производство за рязан цвят и цветен разсад за фигурите в града, дърводелска работилница.
Започва постепенно обновяване на кварталите и изграждане на нови жилищни комплекси с
озеленени площи в централната част на града – по улиците „Ст. Караджа“, „Хр. Ботев“,
„Брянска“, „Чардафон“ и др., влизат в експлоатация нови улици, други се павират и асфалтират.
Покрай улиците се засаждат декоративни дръвчета. През този период Габрово се оформя като
водещ в страната по отношение на изграждането на зеленината в индустриална среда, а извън
нея – на лесопаркови зони за отдих и рекреация. До 1970 г. зелените площи са се увеличили с
десетки хиляди квадратни метри. В началото на 70-те завършва строителството на парк-езеро
„Синкевица“, лесопарк „Градище“ (с комплекс от културни и битови обекти – хижа, заслон,
воденица, зоопарк, археологически разкопки, бунгала и др., свързани с екопътека), лесопарк
„Петкова нива“ (започващ от самия център на града). Правят се нови вътрешно-квартални
градини в района на жилищните комплекси „Падало“, „Радичевец“, „Голо бърдо“, „Младост“ и
др. Открит е нов магазин за цветя, в кв. Дядо Дянко, в който се продава продукцията от
оранжериите и ежедневно се правят букети, венци и други украси. Предприятието, полагащо
грижи за зелените площи в града, вече разполага и с голям разсадник за едроразмерна
растителност, с площ от 50 дка, в близост до с. Поповци. В средата на 70 -те години работниците
наброяват 200 души, като 30 от тях са само в оранжериите. Периодично са обучавани за работа в
зелените площи, производствената база и за повишаване на квалификацията. През тези години,
финансовите приходи, в резултат от работата на разсадника и оранжериите, са били значителни.
През 1978 г. е изработен и приет Общ градоустройствен план (ОГП) на град Габрово, който
заедно с последвалата актуализация през 1996 г. и изменение на Генералния комуникационен
транспортен план, е действащ и до днес. Изготвена е Програма-задание за градоустройствено
развитие и подробно градоустройствено планиране, която е в основата на разработване на
заданията за подробни устройствени планове, изработени в началото на XXI в.
Пространственото развитие на града съобразно ОГП, отличава компактния град с голяма
разнородност в много отношения, което в дадена ситуация е благоприятно, но в други създава
конфликти. Индустриалното развитие на града води до изграждането на неравномерно
разпределени жилищни комплекси, със значителна концентрация на обслужващи дейности в
северната част на града, което е предпоставка за недостатъчното развитие на вторичните
центрове, общественото обслужване и социалната инфраструктура в западната и южната части
на Габрово. Въпреки строителството на жилищни комплекси и развитието на прилежащите им
зелени зони, елементите на зелената система не успяват да покрият локалната и общоградска
необходимост на населението.
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В началото на 80-те години, разсадникът в кв. Дядо Дянко е унищожен, за да бъде построена
сградата на днешното ОП „Благоустрояване“. Запазени са единствено оранжериите, чийто обем
на работа постепенно намалява. След стартиране работата на новосъздадената общинска
структура, тя поема грижата за озеленяването на града, като част от дейността си.
През 80-те и 90-те години на миналия век, дейностите по поддържане и развитие на зелената
система на града стават спорадични и недостатъчни. Отделяните за тях финансови средства от
общинския бюджет са крайно ограничени, което в определени случаи налага свиване обема на
поддържаните зелени площи, превръщайки ги в изоставени. Липсата на системни грижи бързо
превръща тези площи в такива с прорасла растителност, непривлекателни за ползване и
практически неизползваеми.
През 1997 година, създадените и активно ползвани оранжерии, окончателно престават да
функционират. Същата съдба споделя и големия разсадник, който след съдебни дела,
удовлетворяване на реституционни претенции, отдаване под наем и т. н., е изоставен.
В началото на XXI в. се подобрява градоустройствената основа на града с разработването на
подробни устройствени планове в цифров вид, за различни зони на града:
► ГАБРОВО – I ЕТАП /ПУП-ПР Северозапад/ – одобрен със заповед № 236/28.03.2001г. на
кмета на Община Габрово, с обхват кв. Русевци, кв. Младост, кв. Трендафил 1 и 2;
► ГАБРОВО – II ЕТАП /ПУП-ПРЗ за ЦГЧ-ЗАПАД/ – одобрен с Решение № 103/ 19.06.2003г. на
Общински съвет – Габрово, с обхват административен център, ж.п. гара и жилищни зони
в западната централна част на града – кв. Варовник, кв. Баждар, кв. Шенини;
► ГАБРОВО – III ЕТАП /ПУП-ПРЗ за ЦГЧ - ИЗТОК/ - одобрен с Решение №273/ 19.10.2006г., с
обхват историческия център (вкл. кв. VI-ти участък) и жилищни зони в източната
централна част на града. Проектът освен части „План за регулация“ и „План за регулация
и застрояване” съдържа още части „Транспортно-комуникационна”, „ВиК” и
„Електроснабдяване”;
► ГАБРОВО – СЗ /ПУП-ПРЗ на СЕВЕРНА ЗОНА ГАБРОВО/ - одобрен с Решение №167/
21.07.2011г. на Общински съвет – Габрово, с обхват Северна индустриална зона, кв.
Стефановци и кв. Бойката;
► ГАБРОВО БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ /ПУП-ПРЗ кв. БОРОВО – ВЕЛЧЕВЦИ/ - одобрен с решение №
83/ 08.04.2015г., с обхват кв. Борово, кв. Велчевци, кв. Сирмани – предимно жилищни
зони, терените на болницата, Техническия университет, парк „Баждар” с Летния театър,
промишлена зона „Запад”. В контактната зона в графичната част на плана е показана и
част от територията попадаща в ПУП-ПРЗ за ЦГЧ - ЗАПАД.
Все още действащи, но без цифров модел, са подробните устройствени планове за:
► кв. Бичкиня – одобрен със Заповед № 215/ 14.04.1987г.;
► кв. Бакойци – одобрен със Заповед № 587/ 24.07.1967г.;
► кв. Войново – одобрен със Заповед № 313/ 28.05.1966 г.;
► кв. Водици – одобрен със Заповед № 322/ 14.03.1968г.;
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► кв. Гачевци – одобрен със Заповед № 286/ 19.02.1988г.;
► кв. Дядо Дянко – одобрен със Заповед № 214/ 14.04.1987г.;
► кв. Етъра – одобрен със Заповед № 873/ 23.07.1966г.;
► кв. Кряковци – одобрен със Заповед № 299/ 14.03.1968г.;
► кв. Негенци – одобрен със Заповед № 1347/ 14.09.1977г.;
► кв. Недевци – одобрен със Заповед № 623/ 14.05.1971г.;
► кв. Нова махала – Шумели – одобрен със Заповед № 766/ 14.07.1970г.;
► кв. Пройновци – одобрен със Заповед № 1349/ 14.09.1977г.;
► кв. Радичевец – одобрен със Заповед № 572/ 26.08.1987г.;
► кв. Тлъчници – одобрен със Заповед № 1296/ 15.12.1997г.;
► кв. Чехлевци – одобрен със Заповед № 710/ 04.07.1975г.;
► кв. Ябълка – одобрен със Заповед № 308/ 20.03.1978г.;
► ГАБРОВО – ЦГЧ – одобрен със Заповед № РД-02-14-238/ 24.06.1987г.
След 2000 г. се предприемат и основни възстановителни мерки на зелената инфраструктура,
обвързани с възможностите, които се предоставят за изпълнение на различни дейности и мерки,
финансирани по проекти, подкрепени от ЕС. Така например:


по проект BG161PO001/1.4-05/2009/0047 „Създаване на привлекателна физическа среда
на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”,
финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, са извършени рехабилитации на
парковите площи в кв. Голо бърдо (градината пред бл. „Сони”) и градината до
Драматичен театър „Рачо Стоянов”. Обновени са детските площадки и са изградени
подходи към тях освен на посочените две места, също и в зелената площ пред бл.
„Щастие”, пред Спортна зала „Орловец”, в зелената площ на ул. „Аврам Гачев”, която е и
цялостно благоустроена;



по проект BG161PO001-1.4.9-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна,
достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, финансиран по ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013, е изпълнена реконструкцията на кръстовище „Консултативна
поликлиника” с обособяване на зелени острови и цветни петна. Благоустроена е и част от
зелената площ между улиците „Брянска” и „Емануил Манолов”. Реконструирани са
улиците „Дунав” и „Софроний Врачански”, заедно с прилежащите им зелени площи и
детски площадки. Цялостно благоустроени са старата част на Габрово – кв. VI-ти участък,
както и парк „Маркотея”. Рехабилитирано е спортното игрище до парк „Маркотея”, а на
ул. „Дунав” е изградено ново. Обновени са и вътрешно-кварталните пространства в кв. 91
и кв. 92 в североизточната част от града;



в момента се изпълнява проект от последвалия програмен период – BG16RFOP001-1.0160001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. В процес на реконструкция са парк „Колелото” и прилежащите
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квартални пространства; бул. „Априлов” и вътрешно-кварталните пространства до р.
Янтра, заедно с реконструкция на кръстовище Шиваров мост; Източна градска улица.

2. Характеристика на зелената система
Наредба №7 за правила и нормативи на устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, определя нормативните изисквания за площта на необходимите озеленени
територии. Под нормиране попадат обществените озеленени площи – всички паркове, градини,
улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, гробищни паркове, ботанически
градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници. За градове с население от 30 до 100
хил. жители, какъвто е Габрово, нормативите на озеленените площи за широко обществено
ползване и тези със специфично предназначение, са 18 м²/ жител. Наличните към момента
данни в Община Габрово не отразяват актуалното състояние на зелените площи, което води до
невъзможност да бъде преценено дали тези изисквания са покрити.
Същевременно, местоположението на града изключително благоприятства създаването и
поддържането на висококачествена градска и обкръжаваща града среда. Зелената система на
Габрово предоставя благоприятни екологични условия. Тя се състои от по-големи паркови площи
и по-малки градини и сквeрове, разпределени сравнително равномерно и свързани чрез
естествените зелени коридори по поречията на р. Янтра и притоците ѝ, както и чрез уличното
озеленяване. Допълва се от зелените площи със специфично предназначение (преди всичко
гробищните паркове) и озеленените площи за ограничено обществено ползване. Общите зелени
площи (според проучвания на ИПГВР към 2012 г.) възлизат на над 2 750 дка, без да се включва
дворищното озеленяване в жилищните територии, както и други зелени площи в строителните
граници на града.
Съгласно чл. 61 от Закон за устройство на територията, озеленените площи се класифицират
в няколко вида:
► Озеленени площи за широко обществено ползване (ШОП) включват всички паркове,
градини и скверове. Образувайки гръбнака на зелената система на града и изпълнявайки важни
екологични и естетически функции в градската среда, тези площи осигуряват възможност за
отдих и рекреация на населението, като се ползват предимно от определени социални групи –
деца и младежи, майки с малки деца, възрастни хора. За да изпълняват ефективно целия
диапазон от функции, с които са натоварени, е необходимо изградеността им да е много висока
и да бъдат структурирани равномерно в чертите на урбанизираната територия с 5-7 минутен
изохрон на достъпност.
Основните озеленени площи за ШОП са:
Парк „Баждар” – разположен в непосредствена близост до административния център на
Габрово с площ от около 16 ха (от които близо 9,5 ха в регулация). Създаден е през 60-те години
на ХХ в. като лесопарк и почти изцяло е зает от едроразмерна дървесна растителност. За
реализирането му са изготвяни различни проекти, в течение на няколко години, до цялостното
му завършване през 1970 г. На територията му се намира нефункциониращия към момента
Летен театър, обособен като самостоятелен УПИ. През парка преминава ул. „Алеко
Константинов”, по която се осъществява транспортния достъп до МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, част
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от корпусите на Технически университет (ТУ) – Габрово и
студентските общежития.
Растителността на територията е представена предимно от иглолистните видове Pinus nigra
(черен бор), Pinus sylvestris (бял бор), Picea abies (обикновен смърч), както и от широколистните
– Quercus cerris (цер), Quercus rubra (червен дъб), Quercus robur (летен дъб), Quercus patraea
(зимен дъб), Quercus frainetto (благун), Robinia pseudoacacia (акация), Fraxinus excelsior
(планински ясен), Ailanthus altissima (айлант), Carpinus betulus (габър), Prunus avium (дива
череша), Acer pseudoplatanus (обикновен явор), Juglans regia (орех), Ulmus glabra (планински
бряст), Morus sp. (черница), Liquidambar styraciflua (ликвидамбър) и др., на средна възраст в
диапазона 50-70 години.
Дървесната растителност е в сравнително добро фитосанитарно състояние, но е необходима
цялостна реконструкция. Храстите и тревните площи се нуждаят от основно обновяване.
Пешеходните пространства и площадки са напълно амортизирани, като понастоящем
единствено са видими местата, където са били изградени детска площадка, алпинеум и
декоративна водна площ. Поддържането на парка на практика е преустановено преди повече от
20 г. Частично се подрязва самораслата растителност около главните стълбища и алеи,
осигуряващи пряк пешеходен достъп от градския център към болницата, ТУ – Габрово и
жилищните квартали в района.
Към момента има разработен работен проект за „Благоустрояване на парк „Баждар“, гр.

Парк „Маркотея” – планиран като част от градска рекреационна зона, обхващаща още градски
басейн и незавършен колодрум (двата обекта са неизползваеми, към момента), е разположен на
3 км южно от административния център на гр. Габрово. В близост до парка са разположени VI ОУ
„Иван Вазов” и Дом за хора с физически увреждания – обновени по ОП „Регионално развитие“
2007-2013.
Проектите за парка са изготвени през 1960 г. за площ от 55,5 дка, а самото строителство е
осъществено в периода от 1963 до 1972 година. Реализирани са алейната мрежа, водната площ
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(изкуствено езеро) с островче и две мостчета, кей за лодки и малка кула-фар, детска площадка,
цветни площи, алпинеум, озеленяване с висока и ниска растителност. До 1995 г. е съществувал и
малък зоокът, който е закрит поради промяна в нормативните изисквания. Алеите и стълбищата
в парка, свързват пешеходно бул. „Трети март” с VI ОУ „Иван Вазов” и жилищните сгради от
прилежащия квартал.
Изготвяни са различни проектни разработки за кандидатстване за финансиране, но са останали
нереализирани. През 2005 г. са осъществени частични санитарни и благоустройствени дейности
по изкуственото езеро и мостчетата. Ревизирани и отпушени са част от канализационната
система и шахтите при водната площ, а впоследствие са премахнати и почистени старите и
саморазрушаващи се сгради.

През 2015 г. завърши цялостната реконструкция на парка, реализирана чрез ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013. Изградени са три нови обслужващи сгради, възстановени са мостчетата,
стълбищата. Всички алеи са изпълнени с нова настилка, като част от алейната мрежа е
променена, съобразно новото функционално разпределение на парка. Създадени са нови зони
за пасивен отдих, изцяло подменено е парковото оборудване и осветление. Обособени са три
площадки за игра на деца – от 0 до 3 г., от 3 до 12 г. и фитнес-площадка. Преобладаващата
съществуваща растителност, представена предимно от широколистните Platanus x acerifolia (
явороволистен чинар), Aesculus hippocastanum (конски кестен), Acer pseudoplatanus (явор), Betula
pendula (бреза) и др., е запазена, като са проведени мероприятия по подобряване на
състоянието ѝ. С реализирането на проекта са засадени нови широколистни и иглолистни
дървета, храсти и многогодишни цветя. Целият парк е презатревен чрез хидропосев.
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Парк „Кольо Василев – Обов”, разположен в североизточната частна града и известен като парк
„Колелото”, е създаден през 1967 г. като малка градска градина с традиционна схема на
алейната мрежа и разнообразна дървесна и храстова растителност. Паркът е достъпен от
различни посоки – основен е входът от тротоара на кръгово кръстовище „Колелото“, а
второстепенните са няколко, един от които е откъм пешеходен метален мост на р. Янтра.
В началните години от създаването си паркът е добре поддържан, като регулярно е зацветяван,
парковото обзавеждане и алейната мрежа са поддържани и обновявани. Впоследствие, се
променя цялостната визия на парка – изграждат се заведение за хранене, гаражи, закриващи
гледките към реката и детска площадка, в непосредствена близост до оградата на съседната
детска ясла, прокопан е канал по северния периметър, в резултат на всичко това намаляват и
грижите за поддръжка на парковата растителност и паркът частично губи своите функции.
Независимо от текущото състояние на парка, като единствено място в квартала за отдих и
разходка сред зелена растителност, той ежедневно е посещаван от обитателите на околните
жилищни квартали от всички възрастови групи.

В момента се изпълнява проект BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане
на съвременна градска среда“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, за цялостна реконструкция на
парка. Тя предвижда съхранение на наличната дървесна растителност, ново разпределение на
алейната мрежа при запазване на основния и второстенните подходи. Около алейната мрежа се
развиват различни функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, детска площадка,
поляна за игри и пикник, лятно кафене, фитнес на открито, сцена. Предвидена е цялостната
подмяна на парковата мебел и осветлението, както и поставяне на видеонаблюдение. Проектът
залага ново затревяване, засаждане с храстова растителност и единични дървета, създаване на
цветни петна.
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Градината до Драматичен театър „Рачо Стоянов“ и Регионална библиотека „АприловПалаузов“ се намира в идеалния център на града, срещу сградите на Община Габрово, Съдебна
палата и Областна администрация. На това място в 30-те години на XIX в. е създаден Девическият
манастир по идея на Йосиф Соколски и със съдействието на видния габровец Петър
Хаджихристов. Основен елемент в манастирския архитектурен ансамбъл била църквата
„Благовещение Богородично“, завършена през 1846 г. На десетина метра южно от храма е била
изградена каменна камбанария, под чийто купол се намирала костницата, в която били
събирани костите на монахините. В началото на 40-те години на XIX в. Йосиф Соколски открива
килийно училище в Девическия манастир, а по време на руско-турската война в манастира е
функционирала военна болница. Още от 1907-1908 г. плановете на Габровската община
предвиждат постепенно да „отрязват“ части от манастирските имоти – за прокарване на ул.
„Юрий Венелин“, за построяване на театрално-библиотечната сграда и пощенската палата. На 8
декември 1952 г. Габровският градски съвет издава Обявление № 393, с което решава да
премахне манастира и на негово място да направи градска градина. По това време, обаче,
манастирът вече е паметник на културата, съгласно постановление № 1608 на Министерски
съвет от 1951 г., и специално сформираната министерска комисия забранява разрушаването му.
Но през 1959 г. проблемът с отдиха на населението отново поставя на дневен ред построяването
на градина именно върху манастирските имоти. На 31 юли започва премахването на оградата и
продължава с разрушаването на църквата, като обитателите, заедно с цялата собственост на
манастира са преместени в Соколски манастир.

В рамките на проект BG161PO001/1.4-05/2009/0047 „Създаване на привлекателна физическа
среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013, е направена рехабилитация на градския парк(заедно със
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сквера пред Дома на книгата), включваща ремонт на детска площадка и довеждащи алеи,
изграждане на автоматизирана подземна напоителна система, рехабилитация на алейната
мрежа и елементите на прилежащата надземна инфраструктура, изграждане на система за
безопасна градска среда и превенция на риска, посредством система за видеонаблюдение. През
2016 г. е възстановен фонтана.
По отношение на бъдещите дейности по озеленяване и поддръжка на тази градина, в рамките
на проект № PF 022-038/11.04.2014г., „Цветен град“ ще бъде изготвен технически проект за
възстановяване на алпинеума и водната площ, в част „Паркоустройство и благоустройство“.
Градината пред Глинените гърнета представлява централна градска градина, разположена в
историческия център на Габрово, в близост до църквата „Св. Троица”, паметника на културата
„Дечкова къща” и обновения кв. VI-ти участък, и попада в обхвата на пешеходната зона –ул.
„Радецка”, между сградите на църквата „Успение Богородично” (недвижима културна ценност с
категория „национално значение”) и „Умниковото училище” (недвижима културна ценност с
категория „местно значение”). Създадена е през 60-те години на XX в., реконструирана в началото
на 90-те, през 2001 г. на територията ѝ е изградена детска площадка, която е основно обновена
през 2010 г. Тези частични подобрения, правени инцидентно и спорадично през различни
периоди, несъгласувани и несинхронизирани едно с друго, са довели до смесването на различни
стилове, използвани са разнообразни строителни материали, с които са изградени разнородни
по своя характер декоративни елементи, а наличната растителност е несъобразена с цялостния
облик на градината и нейната функция в урбанизираната среда. Предвид местоположението ѝ,
градината е ключова за градската среда, разпознаваемо и предпочитано място за отдих и
общуване от поколения габровци.

Градината над Любовната чешма попада в централна градска част, в близост до парк „Баждар”,
и изпълнява функциите на вътрешно-квартална градина. През последните 30 години не са
предприемани мерки за нейното благоустрояване, освен частични ремонти на парковата мебел
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и съоръженията за игра на деца. Градината, заедно със зелената площ около паметника на
Чардафон, зелената ивица до р. Синкевица и прилежащите междублокови пространства, попадат
в обхвата на разработения проект „Благоустрояване ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“ и
прилежащи пространства – ЦГЧ Габрово“, включен за изпълнение в резервния списък на
обектите по ОПРР 2014 – 2020.
Градината до Шиваров мост – тук, през 1884 г. е издигнат паметник на Никола Филиповски,
наречен Капитан Дядо Никола, 28 години след състоялото се на това място сражение на четата
му. Оттогава в Габрово започват ежегодни двудневни чествания в негова памет, организирани от
Габровската община и дружеството на запасните подофицери „Капитан Дядо Никола”. През 1965
г., в зелената площ от другата страна на днешната улица „Йосиф Соколски”, е открит нов
паметник, изобразяващ фигурата на Капитан Дядо Никола в цял ръст. По това време е изградена
и градината, чието разположение в близост до пазара, я прави подходяща за целогодишен отдих.
Композиционният център на градината е старият паметник, а около него е организирана
алейната мрежа с места за сядане. През 2004 г. южно от паметника, е изградена детска
площадка.
През 2016 година, в рамките на проект BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за
изграждане на съвременна градска среда“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, стартираха
благоустройствени дейности от югозападната страна на Шиваров мост, обхващащи източната
част на бул. „Априлов” с прилежащите вътрешно-квартални пространства и изграждане на ново
кръгово кръстовище „Шиваров мост”.
По отношение на бъдещите дейности по озеленяване и поддръжка на тази градина, в рамките на
проект № PF 022-038/11.04.2014г., „Цветен град“ ще бъде изготвен технически проект за ремонт
и реконструкция, в част „Паркоустройство и благоустройство“.
Градината до бившата Професионална гимназия по текстил и моден дизайн е разположена
северно от административния център на гр. Габрово, сравнително близо до Дом на хумора и
сатирата и железопътната гара на града. Зелената площ е изградена през 60-те години на XX в., с
алейна мрежа, места за сядане и водна площ в центъра (нефункционираща към момента),
заобиколена от зелена ивица. В югозападната част на градината, пред входа на бившата
гимназия, се намира паметникът на Йордан Радославов. През годините са правени частични
подобрения включващи изграждане на места за сядане и кошчета за отпадъци, но цялостна
реконструкция не е реализирана.
През 2016 г., при изпълнението на обект „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна
мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово по 6 обособени позиции;
Обособена позиция 5: “Рехабилитация основна улична мрежа в комплекс Христо Ботев“;
подобект: „Рехабилитация на ул. „Ивайло“, е изграден паркинг с 4 паркоместа, успоредно на ул.
„Ивайло“ в северната част на зелената площ.
По отношение на бъдещите дейности по озеленяване и поддръжка на тази градина, в рамките на
проект № PF 022-038/11.04.2014г., „Цветен град“ ще бъде изготвен технически проект за ремонт
и реконструкция, в част „Паркоустройство и благоустройство“.
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Градината до блок „Александър Стамболийски” (известен като блок „Сони”), разположена над
Автогара – Габрово, има осигурен достъп със стълбища от всички страни. Някога в градината е
имало изкуствено езеро и алпинеум, но сега са останали само речните камъни и растителността.
През 2011 г. е изградена детска площадка, обновени са алеите, парковото обзавеждане,
осветлението. През 2015 г. е проведена санитарна сеч и са премахнати сухи и опасни дървета.
През 2016 г. са засадени нови 33 дървета.
Градината в кв. Младост – срещу бл. „Катюша” е единствената благоустроена озеленена площ
за ШОП в кварталите Младост, Трендафил 1 и 2, Русевци. С площ от около 5 дка, градината е
крайно недостатъчна за удовлетворяване потребностите на жителите от околните квартали.
Към озеленените площи за ШОП спада и уличното озеленяване, изпълняващо ролята на
свързващо звено във всяка зелена система, обвързвайки всички озеленени площи в една обща
система от публични пространства и места за отдих. Освен във функционално отношение,
екологичната роля на уличните дървета е незаменима, тъй като тези насаждения спомагат за
създаването и поддържането на условия за една нормална и здравословна жизнена среда, чрез
предоставяне на сянка, топлинна изолация, защита от влага и вятър, подобрение качеството на
въздуха, намаляване на шума, повишаване влажността на въздуха и намаляване на
повърхностния отток, което снижава вероятността от наводнения.
Уличното озеленяване в Габрово е в сравнително добро състояние, но на места се нуждае от
спешна реконструкция. При премахването на изсъхнали, болни и опасни дървета е важно те да
бъдат подменени с нови, подходящи за района на Габрово, но устойчиви на градска среда и
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замърсяване видове, с което да се запази озеленеността и свързаността на зелената
инфраструктура на града.
Основните улични артерии, заети от растителност са: ул. „Стефан Караджа” (Tilia tomentosa), ул.
„Брянска” (Tilia tomentosa), ул. „Юрий Венелин” (Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Acer
platanoides ‘Globosum’ – последните засадени през 2015 г.), бул. „Априлов” (Tilia tomentosa, Acer
saccharinum, Acer platanoides ‘Faassen’s Black‘ – последните засадени през 2015 г.), бул. „Трети
март” (Aesculus hippocastanum, Tilia tomentosa и др.), бул. „Хемус” (предимно от Acer
saccharinum, в по-голямата част в незадоволително до лошо състояние), бул. „Столетов” (Acer
saccharinum, отново в незадоволително състояние), ул. „Никола Войновски” (предимно Aesculus
hippocastanum), ул. „Алеко Константинов” (Aesculus hippocastanum и др.), ул. „Ивайло” (Aesculus
hippocastanum), ул. „Васил Левски” (Aesculus hippocastanum), ул. „Христо Ботев” (основно от
Betula pendula) и др. Вижда се, че видовете, използвани за улично озеленяване, са предимно
Tilia tomentosa (сребролистна липа), Aesculus hippocastanum (конски кестен), Acer saccharinum
(сребролистен явор), Betula pendula (обикновена бреза) – крайно неподходящи за този вид
озеленяване. По-голямата част от тези дървета са на възраст над 50-60 години и имат нужда от
поетапна подмяна.
Уличното озеленяване е добре развито по основните и по-големи артерии, но почти липсва в
идеалния център на града, поради малката ширина на уличната мрежа.
По границите на града и извън него са разположени териториите на 7 броя лесопаркове с обща
площ – 5 120,7 ха, като само в 4 от тях („Градище”, „Баждар”, „Бакойски баир” и „Синкевица”) са
провеждани благоустройствени мероприятия на площ от 706,6 ха. Лесопарковете са част от
високостъблени широколистни и смесени гори, чието общо състояние е добро, но използването
им не е достатъчно пълноценно, поради слабата си благоустроеност и затруднения достъп. След
1993 г. част от земите, попадащи в тези територии, са върнати на физически лица и на
държавата, други са приватизирани и към момента в по-голямата останала част са територии на
горския фонд, стопанисван от ТП ДГС – Габрово, в които се провеждат дейности, предвидени в
лесоустройствените проекти. Многообразието на дървесните видове се определя от основни
широколистни местни и чуждоземни представители, като Fagus sylvatica (обикновен бук),
Quercus cerris (цер), Quercus petraea (зимен дъб), Quercus frainetto (благун), Carpinus betulus
(обинковен габър), Tilia sp. (липа), Prunus avium (дива череша), Acer pseudoplatanus (обикновен
явор), Fraxinus excelsior (планински ясен), Sorbus torminalis (брекина), Quercus rubra (червен дъб),
Robinia pseudoacacia (акация) и др., както и от иглолистни – изкуствено внесени Pinus sylvestris
(бял бор), Pinus nigra (черен бор), Picea abies (обикновен смърч), Cedrus atlantica (атласки кедър),
Pinus strobus (веймутов бор), Pseudotsuga menziesii (дуглазка ела) и други екзоти.
► Озеленените площи за ограничено ползване (ОП) са най-широко застъпеното
допълващо озеленяване на територията на населените места. Това са зелените площи във
всички имоти с жилищна и обществено-обслужваща функция – терени с дворищно озеленяване,
собственост на частни физически и юридически лица; междублокови пространства; терени на
здравни и учебни заведения; зелени площи около обществени и промишлени сгради, в курортни
и спортни комплекси. От особено важно значение са междублоковите пространства, които
отчасти компенсират липсата на паркови площи за ШОП, придават чувство за ‘мащаб’ в
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жилищните комплекси, подобряват микроклимата и изпълняват важни рекреационни функции,
създавайки разнообразна среда за отдих, спорт и забавления. Въпреки значителния си
териториален обхват, те не подлежат на нормиране и не могат да заместят основните площи за
ШОП.
Междублоковите пространства (МБП) в Габрово са с площ над 500 дка, като с най-голям дял са в
жилищните квартали с комплексно застрояване – предимно в кварталите Младост, Трендафил,
Русевци, Бичкиня. При направените огледи се установи, че междублоковите пространства в
кварталите Бичкиня, Младост, Трендафил 1 и 2, Русевци, Радичевец, Сирмани, са в
задоволително до лошо състояние.
Частично има реконструирани детски площадки, липсват спортни площадки или
съществуващите са в недобро състояние, липсват места за пасивен отдих и осъществяване на
социални контакти. Голяма част от терените не са подравнени, което възпрепятства качественото
им поддържане и са пълни със самонастанила се дървесна и храстова растителност, строителни
и битови отпадъци, което налага поетапно да се вземат необходимите мерки за превръщането
им в добре изглеждащо и безопасно за живущите място, което същевременно ще подобри
условията на обитаване и улесни поддържането им. В някои междублокови пространства се
наблюдават т. нар. ‘общностни’ градини, които са добър начин за усвояване, стопанисване и
социализация на тези пространства.
Община Габрово търси решение на проблемите в междублоковите пространства чрез различни
методи на финансиране – реализирани към момента са проекти за благоустрояване на в ЦГЧ –
кв. VI-ти участък, част от кв. Колелото (останалата част се изпълнява в момента). Има изготвен
работен проект за кв. Трендафил 1, в момента се разработва проект за кв. Младост и предстоят
предпроектни проучвания на кв. Трендафил 2.
Добра практика, макар и дейностите и местата за интервенция да са частични, са инициативата
на Община Габрово „Да превърнем сивото в зелено”, както и проект „Цветен град” с двукратно
проведените кампании за облагородяване на МБП: http://gabrovo.bg/bg/news-article/4614 и
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Останалите зелени площи за ОП са в
задоволително състояние. Специално внимание
трябва да се обърне на дворовете на училищата и
детските градини, където е необходима подмяна
на парковата мебел, детски съоръжения за игра и
създаване на кътове за спорт и фитнес на открито,
както и привеждането на съществуващите детски
площадки в съответствие с Наредба №1 за
условията и реда за устройството и безопасността
на площадките за игра. Община Габрово разполага
с работни проекти за благоустрояване на дворните
площи на почти всички детски заведения в града.
Чрез финансиране по проект „Красива България“
при Министерство на труда и социалната
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политика, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ е реализирано
благоустрояването на няколко от тях: проект K-M 02 „Ремонт на детска ясла „Първи юни“ (2013 г.
– ремонт на вътрешни дворни пространства с четири детски площадки и монтаж на нови
съоръжения за игра); проект „Благоустрояване на дворни площи на ЦДГ „Перуника” – база 1 и 2”
(2015 г. – цялостна реконструкция на дворните пространства и зони за игра, подмяна на
настилките и съоръженията); споразумение РД0912 „Благоустрояване на дворните площи на
детска ясла „Славейче“ (2016 г. – полагане на нови настилки, вкл. ударопоглъщаща; ремонт и
обновяване на дворните ограждения; монтиране на детски съоръжения и паркова мебел;
възстановяване и доизграждане на парково осветление; монтиране на система за
видеонаблюдение; ремонт, полагане и монтаж на необходимите елементи от ВиК
инфраструктурата). През 2015 г. по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социалнообразователно консултиране и интегриране“, финансиран от Министерство на труда и
социалната политика със заем от Световната банка, е построена нова сграда в дворното
пространство на ЦДГ „Слънце” 1, отличена като единствената сертифицирана Пасивна сграда в
България. Заедно с изграждането ѝ е благоустроено дворното пространство, оформени са нови
площадки за игра с детски съоръжения и е засадена нова дървесна и храстова растителност.
През 2017 г. предстои стартиране на реконструкцията на дворните площи на ЦДГ „Мечо пух”,
включена в Инвестиционната програма на Община Габрово.
От работещите 3 бр. държавни и 11 бр. общински училища, изготвени проекти за
благоустрояване на дворните пространства като част от цялостна реконструкция, има само за
две от училищата, които ще бъдат изпълнени по проект № BG16RFOP001-1.016-0002
„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020. Дворовете на училищата представляват потенциални места за практикуване
на спортни дейности на открито не само за учениците, но и за външни посетители от различни
възрастови групи. Към настоящия момент в повечето от дворовете има игрища за баскетбол,
мини футбол, хандбал, волейбол и други спортни съоръжения, особено в разполагащите с
големи дворни площи като ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Райчо Каролев”, СОУ „Отец
Паисий”, ОУ „Христо Ботев”, Национална Априловска гимназия, ПМГ „Академик Иван Гюзелев”.
С изключение на училищните дворове на СОУ „Райчо Каролев” и ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев”, които
имат спортни площадки със съвременна настилка, реализирани в цялостните проекти за ремонт
и саниране на учебните заведения, в другите училища площадките са разположени върху
асфалт, който е с компрометирана повърхност и не е подходящ за практикуване на спортна
дейност.
По данни от теренно проучване към ИПГВР, училищната спортна база се използва активно и от
спортните клубове в града.
Спортните терени на територията на града обхващат 273 дка, в т.ч. спортни игрища, сгради и
съоръжения, определени съгласно Закон за физическото възпитание и спорта и вписани в
Регистъра на спортните обекти към Министерството на младежта и спорта. Спортните клубове в
гр. Габрово реализират дейността си основно в спортната база на общината. Открити спортни
обекти са:
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Спортен комплекс „Христо Ботев”, притежаващ спортно хале за акробатика, скокове на
батут, лека атлетика, бокс, джудо, стрелба; терен с изкуствена трева; открити тенис
кортове; затревен стадион и прилежаща лекоатлетическа писта; административна
сграда; спортна зала за хандбал и вдигане тежести; открито помощно игрище за футбол);
Стадион „Априлов" – със затревено игрище, хандбално игрище с асфалтово покритие,
лекоатлетическа писта и спомагателна административна сграда със съблекални;
Стадион „Христо Смирненски” е затревен и представлява основната база за подготовката
на състезателите по ръгби;
Други обекти и терени за спорт – съоръжения и терени, които могат да се използват за
спорт и физически активности от населението, са разположеното в кв. Сирмани игрище
на площ 6000 м², в близост до студентските общежития на ТУ – Габрово (състоянието на
тревното покритие е лошо, липсват съблекални, трибуни и осветление); зелените площи
за широко обществено ползване (паркове, градини);игрища и терени в междублоковите
пространства; спортните съоръжения в дворовете на училищата; басейн в сградите на
ПМГ „Академик Иван Гюзелев” и СОУ „Отец Паисий”; частен плувен комплекс в кв.
Трендафил 2, разполагащ с два басейна и водни атракции; трасета за вело- и мотоспорт;
язовири. В общината има условия за практикуване и на зимни спортове в местността
Узана – ски-алпийски и бегови дисциплини, както и на състезания по ориентиране и
други екстремни спортове.

Към настоящия момент, почти липсват спортни съоръжения в междублоковите пространства и
парковете и градините в града, а повечето които съществуват са в незадоволително състояние.
През последните две години бяха обновени спортните игрища до VI СОУ „Иван Вазов” и в
междублоково пространство в кв. Младост. При реконструкцията на ул. „Дунав” беше изградено
ново игрище.
Спортните обекти на територията на града, с изключение на училищната спортна база, се
стопанисват и поддържат от звено „Общински спортни имоти”, второстепенен разпоредител с
бюджетни средства към Община Габрово.
Озеленените площи към обектите на здравеопазването са в недобро състояние и често липсва
всякакъв вид поддръжка. Вегетативните площи са изчезнали или подивели, а дълготрайната
декоративна растителност е в незадоволително фитосанитарно състояние и създава
предпоставки за инциденти.
Озеленяването в обектите на общественото обслужване също не е на необходимото ниво.
Търговските обекти в много случаи не спазват нормативно определеното количество озеленени
площи, а в процеса на експлоатация на обектите, някои озеленени площи се превръщат в
паркинги.
Зелените площи в частните имоти (дворищно озеленяване) в голяма част от случаите са малки и
фрагментирани, с изключение на периферните части на града, където плътността на застрояване
е по-малка и площите са по-добре обвързани в единна система.
► Озеленени площи със специфично предназначение (СП) – към тях спадат гробищни
терени, мемориални паркове, ботанически градини, дендрариуми, лапидариуми, зоокътове и
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зоологически градини. Освен чисто екологично значение, особено важно за градския
микроклимат, тези площи създават определена нагласа и визия, свързана с предназначението
им. Със своята тематична насоченост и многообразие, те могат да съвместяват множество
функции, а някои от тях и рекреационна дейност.
На територията на гр. Габрово такива са зоопаркът и гробищните паркове.
Зоологическа градина – Габрово е създадена през 1973 г.в кв. Петкова нива и заема площ от
5,61 дка, от които 4,41 са активно използвани. В момента разполага с около 100 екземпляра
животни и с около 40 вида птици. Сред най-атрактивните ѝ обитатели са лъвът, африканските
щрауси, безопашатите котки, ръждивата морска котка и др. Освен тях, могат да бъдат видени и
кози-джуджета, пауни, зеленоглава патица, златен фазан, мантиест павиан и др. Годишно
посетителите на зоопарка наброяват близо 40 хиляди.
През 2007 г. Зоологическата градина получи втория в държавата лиценз от Министерството на
околната среда и водите, за годност да опазва диви животински видове извън естествената им
среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия. Към момента,
лицензът на Зоологическата градина не е действащ, като за подновяването му е необходимо да
се разработи план с мерки, покриващи изискванията за издаване на нов лиценз от МОСВ.
Лицата, ангажирани с поддържането, управлението и осигуряването на условия за
функциониране на Зоологическата градина проявяват инициативност, търсят и предлагат
решения относно развитие и подобряване на физическата среда, облагородяване на
прилежащия терен и изграждане на нова детска площадка, отговаряща на изискванията на
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Гробищните паркове обхващат площ от 220 дка, като по-голямата част от тях е разположена в
северозападната част на града. Терените се стопанисват от ОП „Гробищни паркове“.
Към групата на площите със СП спадат и защитните и мелиоративни зелени площи, формиращи
„рамката” на града и осъществяващи органичната връзка с крайградския ландшафт. От особена
необходимост е да бъдат изградени такива в близост до индустриалните зони, отделяйки
промишлените територии от жилищните.
По отношение на разпределението на видовете площи и начините за тяхното поддържане в
Община Тун, Озеленяване – Тун е ангажирано с поддръжка на: гробищни паркове, паркови
съоръжения, градски градини, спортни терени, крематориум, оранжерии. Следва да се
отбележи, че поддръжката на междублоковите пространства в община Тун се извършва от лица
- частни собственици на имоти в прилежащите терени и към тези пространства Озеленяване –
Тун няма ангажимент.

ИЗВОДИ


липсата на кадастрални и регулационни планове за част от територията на града и
особено на такива в цифров вид, е пречка за реализиране на програмите в общински и
национален мащаб (според ИПГВР, ПУП-ПР и ПУП-ПРЗ, обхващат приблизително 61% от
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терените в строителните граници на Габрово; според Агенция по кадастър, кадастрални
планове липсват за 30% от територията на община Габрово);


недостатъчна развитост и недобра пространствена разпределеност на зелените площи с
общоградско и локално значение, включително лесопарковете и зелените клинове,
свързващи града с околните възвишения, зелените коридори по протежение на река
Янтра и притоците й;



зелените площи за ШОП, с преимуществено развитие в централна градска част и широк
център, са с неравномерна структурата и непълно покритие на територията на града,
което поражда неудовлетвореност и недоволство сред част от населението;



зелените площи за ОП: МБП са частично обновени, но в общо незадоволително
състояние; озеленените площи в учебни заведения се нуждаят от реконструкция на
дворните пространства; настоящите спортни терени са недостатъчно в МБП, парковете и
градините, като голяма част от съществуващите се нуждаят от възстановителни мерки;
площите към здравните заведения, учреждения, стопански и обществени организации и
в частни имоти е необходимо да бъдат приведени в по-добро състояние, както и да
отговарят на изискванията към такъв вид площи;



зелените площи със СП: в Зоопарк – Габрово е необходимо да се подобри и облагороди
физическата среда и прилежащия терен; по отношение на Гробищни паркове е
необходимо разширяване/презониране на допустимите терени.

3. Елементи на зелената система
За да се постави на здрави основи поддържането и развитието на зелената система в гр.
Габрово, през следващите години е необходимо да се реализира инвентаризация на всичките ѝ
компоненти. От първостепенно значение е създаването на актуален регистър на зелените
площи, съдържащ информация за състоянието на откритите озеленени площи, различните
видове растителност и архитектурни елементи в тях, текущото им състояние, използване,
управление и поддържане. Регистърът следва да обхване цялата съвкупност от разновидности
на зелени площи на територията на града във взаимодействие със застрояването, околните и
свързани с тях пространства, потенциалът им за развитие и предназначението им в зелената
система. Освен за целите на мониторинга, регистърът ще се използва и за решаването на широк
кръг управленски задачи като: изготвяне на задания за проектиране; оценка на проекти;
профилирани и комплексни оценки; предприемане на необходимите мерки за подобряване
състоянието, охрана и контрол на зелените площи; изготвяне на предварителни разчети и
финансови проучвания; събиране на документация за кандидатстване по различни държавни и
европейски проекти; проучване на възможности за публично-частни партньорства,
сътрудничество с неправителствени организации и др.
Към момента Община Габрово разполага с частична и недостатъчно актуална и детайлна
информация за елементите на зелените площи:
3.1 Декоративна растителност
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Основен елемент на зелената система е дълготрайната декоративна растителност, която е в
центъра на усилията за пълноценно поддържане, опазване и развитие на зеленото богатство на
града. За установяване на всички необходими данни, свързани с нея, е наложително да се
направи цялостно картотекиране и паспортизация в рамките на града. За целта, във всеки обект
(парк, градина, улично насаждение и др.) се уточнява вида и броя на декоративните дървета и
храсти, описват се биометричните им данни, фитосанитарното състояние и други характеристики
и особености. Специално се отбелязват индивидите, които по санитарни или други причини
крият риск за хората и следва да бъдат премахнати. По тази методика се дава възможност да се
прави оценка и съпоставка на състоянието не само на отделните индивиди в рамките на всеки
вид, но и за различните дървесни и храстови видове. Възможно е да се оценяват отделни
индивиди, групи или цели масиви от дървета в един парк, градина или улично насаждение.
В партньорската община Тун е направена паспортизация на дървесната растителност, намираща
се на територията на града, която се поддържа актуална в географска информационна система и
се ползва за професионални нужди от служителите на Озеленяване-Тун. Информацията в
системата е изчерпателна и съдържа подробни данни за всеки наличен индивид, които данни
подлежат на ежегодна актуализация.
През 2015 г. пилотно е направена паспортизация на три градски зони (Приложение 1), при която

съществуващата широколистна и иглолистна растителност е нанесена върху геодезическо
заснемане по местоположение и с реална проекция на короните на дърветата и големина на
храстовите масиви. Описана е и в табличен вид по морфологични особености (видова
принадлежност, височина, диаметър на стъблото, диаметър на короната, приблизителна възраст
и общо състояние) съобразно изискванията на Наредба №1/1993г. за опазване на озеленените
площи и декоративната растителност и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на територията на Община Габрово. Състоянието на растителността е
определено окомерно по петстепенна скала в зависимост от степента на обезлистване на
дърветата, наличието на суховършия, хралупи, механични наранявания и повреди от вредители
по клоните и стъблото, наличие на сухи и счупени клони, както и други видими външни белези,
показващи заболявания или нападения от вредители. Заснето е и местоположението на
съществуващи пънове и дънери от премахнати дървета, с цел на по-късен етап да бъдат
извадени и където е необходимо – подменени с нова подходяща растителност.
При направената частична паспортизация, от заснети 514 индивида, с най-голямо присъствие е
сребролистната липа (Tilia tomentosa) – 185 броя, използвана предимно като улично
озеленяване по ул. „Брянска“. От тях 96 бр. (почти 52 %) са с отлична оценка, 70 бр. (38 %) – с
много добра, 12 бр. (6,5%) – с добра оценка, под 1% са в задоволително състояние, а около 3% са
оценени като умиращи или потенциално опасни индивиди и подлежат на премахване. От
обобщените данни, макар и частични, може да се направи извода, че сребролистната липа се
развива добре в рамките на града. Въпреки това, при разположените в близост до тротоари и
сгради индивиди, на места се забелязват повърхностни корени и коренови издънки, които
създават известни проблеми. Това налага, при бъдещо използване на вида, внимателно да се
преценява мястото на неговото засаждане.
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При обследваните 42 бр. конски кестен (Aesculus hippocastanum), използван основно като улично
озеленяване (по ул. „Юрий Венелин“, ул. „Йосиф Соколски“), данните показват, че близо 70% от
индивидите са в много добро състояние, в отлично са 1/4, останалите са в добро и само един
екземпляр подлежи на премахване.
Заснети са и 32 бр. брези (Betula alba), намиращи се изцяло в зелени площи. Обобщените данни
сочат, че малко над 40 % от индивидите са в отлично състояние, а малко под 40 % – в много
добро. Само два броя брези са предвидени за премахване.
При осъществяване на пълна паспортизация на дървесната растителност в рамките на града, в
резултат на акумулирания значителен обем данни, базиран на изследването на множество от
разнообразни индивиди, ще се създаде солидна основа за статистически изводи. Например,
доколко един дървесен вид е подходящ за конкретните почвени и климатични условия в района
на гр. Габрово, при съобразяване с утежнените условия в града. Същото важи и за цели групи
растения – напр. вечнозелени или иглолистни, които са с ограничена издръжливост при
екстремни температури, суша и пр. Тези данни могат да бъдат най-важния отправен пункт при
определянето на основния видов състав при бъдещи озеленителни мероприятия, като ще могат
да се направят и точни изводи и конкретни препоръки за начина на поддържане на
растителността.
3.2 Тревни площи
Основен плоскостен вегетативен елемент в парковите пространства и главен фон за всички
растителни, скулптурни или архитектурни обеми в паркова среда, са тревните площи,
обикновено заемащи обширни пространства. С многообразието от нюанси на зеления цвят, те
създават усещането за простор и спокойствие на посетителите в парковете и градините. Наред с
естетическото си предназначение и психологическо въздействие, тревните площи оказват
противоерозионно и укрепващо действие върху почвените слоеве, намаляват
разпространението на шума, влияят върху микроклимата чрез прахозадържащата и
влагозадържащата си способност, подпомагат създаването на здравословна среда на обитаване
чрез фитонцидното си излъчване, служат за игри, спорт, разходки и почивка. В зависимост от
предназначението, местоположението и честотата на поддържане, тревните площи се разделят
в различни категории. При актуализирането на регистъра на зелените площи на територията на
гр. Габрово, е необходимо да се преразгледа тяхната досегашна категоризация, което ще
подпомогне оптимизирането на технологията за полаганите отгледни грижи (косене, поливане,
торене, плевене, третиране с препарати, аериране, вертикутиране, валиране и пр.), както и
нуждата им от реконструкция. Възстановяването на тревните площи чрез частични или цялостни
ремонти следва да бъде извършвано по целесъобразни методи (ръчен посев, хидропосев,
зачимяване) и с подходящи тревни смески при съответната посевна норма, които да са
съобразени с различното предназначение на тревните площи – представителни, обикновени,
спортни, индустриални, периферни и пр.
3.3 Цветни площи
Използването на цветята в зелените площи като елемент на цялостната им композиция,
повишава естетическото въздействие което придават на градската среда и ги превръща в
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очакван елемент на паркове, градини и други открити градски пространства. Цветята се ползват
за изграждане на различни цветни фигури и композиции, като основната им отличителната
характеристика е колоритния акцент, който се внася в градската среда. Посредством
индивидуалния набор от качества и свойства на всяко отделно растение, обвързан в единство с
останалите в цветната композицията, се постига комплексно въздействие в откритите градски
пространства. Поради силния ефект на тези композиции е от изключителна важност те да бъдат
интегрален елемент от устойчивото развитие на съвременната урбанизирана среда,
посредством правилно мащабиране в пространството, постигане на тематично единство с
околната среда и правилен подбор на декоративни цветя, достатъчно устойчиви към средата на
града с нейните специфични и до голяма степен ограничаващи фактори на климат, почва,
запрашване и т.н. Цветята са най-динамичният от всички елементи на зелената система, което е
обусловено от по-малката продължителност на живот, бързата промяна на обем и багра през
вегетационния период, лесната и бърза смяна на растителните видове и типове цветни
композиции, богатото разнообразие от видов и сортов състав. Поради тези динамично
променящи се характеристики, отгледните грижи за този тип декоративна растителност са
значително по-сложни и комплексни и реализирането на цветни площи следва да бъде
предварително планирано и прецизирано, за да бъде постигнат търсения ефект и качество на
създаваните композиции.
Цветните площи в гр. Габрово включват сезонно лятно и есенно-пролетно зацветяване с
характерни индивиди, образуващи композиции с предимно геометрични и геометризирани
решения. През последните две години постепенно започва засаждане с многогодишни цветя и
създаване на различни по форма и съдържание цветни петна в съчетание с храстова и
почвопокривна декоративна растителност. Част от използваните многогодишни и сезонни
видове цветя са посочени в Приложение 2.
От създаването на общинско звено „Озеленяване“ (ОЗ „Озеленяване“), броят на ежегодно
засажданите цветя се увеличава почти три пъти, а площта на цветните фигури – два пъти. През
2014 г. са засадени над 31 000 цветя на площ от 432 м² и 184 броя кашпи, а през 2016 – над
81 000 цветя на площ приблизително 860 м² и близо 290 броя кашпи.
3.4 Парково обзавеждане
Парковото обзавеждане е функционално необходим елемент от парковите пространства в
градска среда, за да могат последните да изпълняват предназначението си да предоставят
условия за пълноценен отдих на посетителите им. Композиционната структура на градския парк
включва редица елементи, които синхронизирано и съвкупно оформят общата му визия и
създават условия да изпълнява функциите си напр. художествено и алейно осветление, водни
ефекти, широки прави главни и второстепенни лъкатушещи алеи, детски и спортни площадки и
съоръжения, декоративна скулптура и друго парково оборудване.
Община Габрово не разполага с актуална инвентаризация на парковото оборудване. При
актуализиране на регистъра на зелените площи, необходимо в него да се вмъкнат данни за
наличните пейки, перголи, кошчета, осветителни тела, беседки, чешми, паметници и плочи,
архитектурни елементи и скулптурна украса, водни площи, настилки и др.
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3.5 Поливни системи
Напояването с автоматизирани поливни системи е единственият приложим и възможен модел,
който може да бъде разглеждан, планиран и прилаган при поддръжката на зелените и цветни
площи в градска среда. Съвкупните ползи от прилагането на такъв вид напояване са безспорни –
икономия на ценен човешки ресурс, в резултат на намаляване ползването на ръчен труд;
снижени разходи на вода за поливане и по-висока ефективност от напояването, т.е. подобряване
условията за развитие на растителността, поради възможност за регулиране на
продължителността и честотата на поливане; по-добра цялостна визия на пейзажа, поради
възможностите за ненатрапчиво разполагане на поливните системи; в дългосрочна и пообхватна перспектива този вид напояване е значително по-природосъобразен, поради
икономичността на ресурс и т. н.
Действащите поливни системи са крайно недостатъчни за качественото поддържане на зелените
площи, което в определени случаи води и до загуба на растителност. Цялостно изградени и
ревизирани през 2015 г. са поливните системи в градината до Драматичен театър „Рачо Стоянов“
и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и в сквера пред Дома на книгата. През 2016 г. са
изградени поливни системи на кръговото кръстовище пред Консултативна поликлиника и
зелените острови, частично – в зелената площ между ул. „Брянска” и ул. „Емануил Манолов” и в
парк „Маркотея”. Изведени хидранти за поливни системи има в реконструираните
междублокови пространства в кв. Колелото, в новоизградените зелени площи по ул. „Дунав” и
при цветните фигури на пл. „Възраждане”.
Продължителните летни засушавания налагат своевременното изграждане на поливни системи
във всички по-значими обекти на зелената система, както и използване на сондажи за тяхното
захранване или други алтернативни методи.
3.6 Детски площадки
Детските площадки са важен елемент на градската среда, натоварени с редица функции, а оттам
и с доста очаквания и изисквания към тях. Това са места за забавление, движение, игри със
спортен характер, които дават възможност за активности на открито, с неоспоримо въздействие
върху двигателната култура на децата, а оттам и върху общото им здравословно състояние. От
друга страна, тези площадки са места за срещи, общуване и комуникация между децата и между
поколенията, подпомагат създаването на връзки и отношения, формират локално / ’квартално’
общество и до голяма степен спомагат за преодоляване на все по-силната социална изолация и
дигитална зависимост, които се регистрират на все по-ниска възраст. В този смисъл, всяка
инвестиция в тяхното поддържане, изграждане, осъвременяване, обезопасяване и обогатяване е
оправдана и с потенциал за възвръщаемост на множество ползи.
Детските площадки в рамките на града, поддържани от ОЗ „Озеленяване“, към 2016 г. са 58
броя, от които:


Площадки за игра на деца, покриващи изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г.
за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра – 20 броя;
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Площадки за игра на деца, непокриващи изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009
г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра – 32 броя;



Фитнес-площадки – 6 броя.

Ежегодно Община Габрово реконструира съществуващи или изгражда нови детски площадки с
различни финансови средства – чрез общинския бюджет или чрез финансиране по програми и
проекти. Текущото поддържане на площадките включва подмяна на стари и монтаж на нови
кошчета за отпадъци и информационни табели; подмяна и ремонт на огради, врати, съоръжения
за игра или части от тях; пребоядисване, ремонт и монтаж на дървени детайли на градински
пейки; възстановяване на нарушена боя по металните конструкции на съоръженията; ремонт на
ударопоглъщаща настилка; ремонт на пясъчници и попълването им с пясък; демонтаж на
съоръжения, несъответстващи на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките за игра, за които има предписание за
премахване в годишния доклад на органа за контрол на площадките за игра. Община Габрово
има ангажимент ежегодно да възлага годишен контрол на площадка за игра на специализиран
орган за контрол за пълна и подробна проверка на нивото на безопасност на площадките.
Възлага се също дезакаризация на зелени площи, детски заведения и училища, дезинсекция на
пясъчниците и съоръженията за игра на открито, дератизация на канализационни шахти и
брегова ивица.
Въпреки полагащите се постоянни усилия за подобряване на местата за отдих и игра на наймалките жители на Габрово, броят на детските площадки е недостатъчен, а състоянието на
голяма част от тях, както и пространственото им разпределение, е неудовлетворително
(Приложение 3).

4. Посадъчен материал
Повечето от причините за уязвимостта на растителността в урбанизирана среда са свързани с
глобални или специфични процеси – затопляне и засушаване на климата, утежнените градски
условия и ограничено жизнено пространство, използване на нетипични и неклиматизирани
видове, ерозионни процеси и др. Основни мерки за премахване или намаляване на тези
въздействия са: периодично почистване и поддържане на неизползваемите зелени площи;
постепенна подмяна на неподходящи и неустойчиви за градска среда видове; увеличаване на
екологосъобразността на дейностите на територията на града и др. Важно значение за доброто
развитие на растителността в градска среда е правилният подбор на видове, съобразен с
естествено разпространената растителност и утежнените условия в града, който подбор следва
да бъде базиран на анализ на резултатите от проведен ежегоден мониторинг върху състоянието
на растителността. По този начин би се постигнало и устойчиво въздействие върху градския
микроклимат с дългосрочен положителен ефект върху идентифицирани проблеми в глобален
мащаб, като изменението на климата.
Декоративните посадъчни материали, използвани в зелените градски зони, следва да
съответстват на българските и европейски норми и стандарти в производството на декоративна
растителност. Употребата на стандартни посадъчни материали води до оптимални разходи и
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моментално естетическо въздействие на изгражданите или реконструирани обекти.
Посадъчните материали от дървесни и храстови видове трябва да са с ясен произход и да
отговарят на конкретните условия на месторастене. Подборът на декоративна растителност
следва да се състои от:
► основен асортимент дървесни и храстови видове – с педимство от естествено
разпространени в региона, постигащи оптималното си развитие и дълговечност,
предпоставка за екологосъобразно и устойчиво развитие на зелената система. Основният
видов състав включва обикновено до 10-12 дървесни и около 20 храстови вида;
► допълнителен асортимент – разнообразни форми и култивари на видовете от основния
асортимент, както и други видове и форми, подходящи за специфичните микроклиматични
условия на града. По този начин се постига разнообразие от декоративни ефекти (форма и
големина на короната, текстура и обагряне на листата, окраска и разновидност на цветовете
и плодовете и др.) в отделните обекти от зелената система. Препоръчителен обхват – около
40 дървесни и храстови вида;

► ограничен асортимент – включва екзотични видове, които се използват за временна
декорация, главно в съдове, отглеждани на закрито в оранжерии през зимния период;
възможност за използване на силно декоративни топлолюбиви видове, засадени на
постоянно място, с провеждане на различни мероприятия за защита от ниски температури и
презимуване.

ИЗВОДИ


Липса на актуален регистър на зелените площи и технологични карти за необходимите
сезонни дейности на всяка зелена площ;



Липса на паспортизация на дълготрайната декоративна дървесна растителност;



Липса на пълно покритие на поливни системи в парковете и градините;



Липса на непознати и провокативни озеленени елементи в градската среда, които да
стимулират екологичната ангажираност на гражданите;



Липса са алтернативни, гъвкави източници на посадъчен материал, както и на
специализирана база за кратко- и средносрочно съхранение на доставения такъв.
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Съгласно чл. 62, ал.10 от Закон за устройство на територията, всеки Общински съвет е задължен
да приеме наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината.
Такава наредба е приета с решение № 59/23.04.2009 г. на Общински съвет – Габрово и съгласно
нея цялостната дейност по изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
територията на общината, се ръководи от кмета, който делегира функции по компетентност на
упълномощени служители.
Всички дейности, свързани с планирането на зелената система се извършват от дирекция
„Устройство на територията” на Община Габрово. Съгласуването на възложените планове и
проекти, се осъществява от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).
Последващите действия по фактическото изпълнение на одобрените от ОЕСУТ планове/проекти,
включително такива по издаване на разрешения за премахване на растителност и издаване на
предписания, свързани с опазването и стопанисването на зелената система, се изпълняват от
дирекция „Инфраструктура и екология”.
Текущите дейности по поддържане на всички съществуващи и новоизградени обществени
зелени площи, от 01.11.2014 г. се осъществяват от ОЗ „Озеленяване”. Ангажиментите на звеното
включват и отчети за състоянието на зелените площи и необходимостта от реконструкция;
финансови отчети и проект за необходимите средства за следващата бюджетна година;
конкретни предложения за планиране и реконструиране на съществуващи зелени площи и
развитие на зелената система; всички оперативни дейности, свързани с поддържането на
зелената система и нейните елементи, включително становища и препоръки за опазване на
растителността и указания за засаждане и избор на растителност при инициатива от страна на
гражданите.
Чистотата в зелените площи се осигурява от ОП „Благоустрояване”.
Контролът и налагането на санкции при констатирани нарушения по отношение на зелената
система и нейните елементи, се изпълнява от Общински инспекторат в сътрудничество с
органите на МВР.

1. Създаване и функциониране на общинско звено „Озеленяване“
Организацията на поддържането на зелените площи на територията на град Габрово,
ангажимент на Община Габрово, през годините е била осъществявана по различен начин, както
по отношение определяне обема на необходимия финансов ресурс, така и относно подходите на
неговото разходване, начините на организиране на самата поддръжка, ангажирания персонал,
неговото групиране, разпределение, определяне на необходимостта от неговото обучение и
квалификация. Наблюдават се периоди, в които дейността по поддържане и развитие на
зелената система на града е извършвана епизодично, стихийно, при липса на системност и
синхронизация на мерките и планиране на обектите по терените, както и неглижиране на
важността от включването на професионалисти с точната експертиза – ландшафтни архитекти и
инженер-озеленители.
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В гр. Тун, партньор по проект „Цветен град“, дейностите по поддържане и развиване на зелената
инфраструктура на градската среда са структурно и функционално обединени с други дейности и
услуги, свързани с развитието на градските пространства и урбанизираната среда в нейната
цялост. Озеленяване-Тун е една от една от четирите структурни единици на БлагоустрояванеТун.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ - ТУН
Планиране/ново
строителство
• планиране
• проектиране
• разрешителни
строеж

за

Озеленяване

Уличен
инспекторат

Технически
отдел

• паркови
съоръжения

• улично
поддържане

• ремонтна

• гробищни паркове

• ВиК

• крематориум

• зимно
поддържане

• сметосъбиране и
сметоизвозване

• градски паркове и
градини
• оранжерии

• транспортна
техника

работилница

• информиране
консултиране

и

• свързани услуги

• спортни терени

Озеленяване-Тун осъществява редица дейности, свързани с организиране и осъществяване на
поддръжката на зелени площи и свързаните с тях услуги и/или елементи на средата, поконкретно спортни площадки/терени/писти/игрища; гробищни паркове и крематориум, градски
зелени пространства и съоръженията в тях. Озеленяване – Тун е обезпечено със собствена база
за производство на цветя, с което се постига затворен цикъл и относителна независимост на
предоставяните услуги по отношение на поддръжката и развитието на зелената система.
Допълнителен елемент на работата на Озеленяване – Тун е осигурената възможност за
продажба на произведената продукция, както и на изделия от цветя. В структурата –
Озеленяване – Тун работят 53 лица, които разполагат с 28 превозни средства.
Системното професионално поддържане и устойчивото развитие на зелената система е значима
дейност за цялостната градска визия, чийто успешен старт беше положен през 2015 година,
посредством работата на новосъздаденото ОЗ „Озеленяване“. С изграждането на отделна
специализирана единица, ангажирана с развитието на зелените градски зони, не само се
създадоха условия за по-ефективното им поддържане, но тази поддръжка беше поставена на
качествено различна плоскост по отношение на работата с растителността в градска среда.
Осъществиха се редица дейности като: изграждане на капацитет за развитие на професионални
умения у ангажираните лица, посредством придобиване на знания, умения и опит; осигуряване
на необходимите технически средства за поддръжка на ЗГЗ (Зелени градски зони) по
съвременен начин; поставяне началото на планирани дългосрочни действия за работа по
цялостната поддръжка на ЗГЗ и пробиране на неприлагани до момента практики, както по
отношение на пряката работа с растителността (напр. модели на паспортизация и GIS), така и по

43

на зелената инфраструктура
СТРАТЕГИЯ зана развитие
гр. Габрово 2017 - 2023

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

отношение на изграждане на общностно усещане за значимостта на тези зони за по-качествена
среда и за по-пълноценен живот и за отговорността за това на всяко лице от тази общност.
Прилагането на посочените и различни други, идентифицирани като необходими и подходящи,
подходи и мерки, както и планирането на последващи такива е възможно и осъществимо
благодарение на създадената нова общинска структура, която има ангажимент към
поддръжката и развитието на зелената система. ОЗ „Озеленяване“ е сформирано с Решение №
184/28.08.2014 г. на Общински съвет – Габрово като второстепенен разпоредител с бюджет.
Структурирането на дейността, разпределението на персонала, осигуряването на първоначално
оборудване и работно облекло, както и други начални и необходими дейности, са подкрепени
от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фонд „Партньорство“, в рамките на
проект PF-022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“.

2. Структура и персонал на ОЗ „Озеленяване“
След сформирането на ОЗ „Озеленяване“, в него са назначени 19 лица на 18 щатни бройки –
състав значително по-малък от предвижданията, но целесъобразен предвид началния етап на
функциониране на структурата. Персоналът е разширяван двукратно - през месец април 2015 г. и
април 2016г.
След стартиране работата на звеното, обемът на поддържаните площи непрекъснато нараства,
както нарастват и изискванията към качеството на работа. Търсеното повишение на качеството
на обслужване налага през 2016г. да се сформират отделни работни групи за всяка от зоните на
града, определени за поддържане на зелената система (Приложение 3). Те са оборудвани със
съответната техника, ръчен инвентар, лични предпазни средства и работно облекло, както и с
необходимите превозни средства. Групите се състоят от 5 човека – организатор-дейности и 4
градинаря, като единствено за район ЮГ групата се състои от 7 човека. Работата на всяка от
групите е допълвана от един сезонен работник.
През същата година са създадени и три специализирани работни групи – „Цветя”, „Поддържане
и ремонт на детски съоръжения, паркова мебел и поливни системи”, „Поддържане на дървесна
растителност”. Групата, отговаряща за поддържане на детски площадки, паркова мебел и
поливни системи, се състои от 4 човека, тази за цветя – 5, а групата за поддържане на дървесната
растителност се сформира от наличните работници сезонно или аварийно.
В рамките на проект PF-022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, през 2015г., на екипа на ОЗ
„Озеленяване“, бяха осигурени специализирани квалификационни обучения за придобиване на
основни знания и умения за работа в зелени градски зони и ползване на специализирано
техническо оборудване, както и практическо обучение, в което 3 групи по 3 лица пряко се
включиха в дейността на местната общинска структура в гр. Тун, като работиха 10 дни, съвместно
със своите колеги и придобиха практически умения.
По отношение бъдещото развитие на ОЗ „Озеленяване“ следва да се имат предвид проучените
добри и ефективно функциониращи партньорски практики на съгласуваност на действията,
споделеност и целенасоченост на усилията за поддържане и развиване на урбанизираната
среда. Функционалната обединеност на различните общински звена/структури, ангажирани с
различни по характер, но взаимно-обусловени/-зависими и допълващи се дейности ще
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допринесе за преодоляване на тясно специализираните и фрагментирани (понякога стигащи до
противоречия, недоразумения и повратно тълкуване на задължения и правомощия) усилия на
различни структури - ситуация, дължаща се на силно доближаване и дори частично
припокриване на функции. При постигане на синхрон и допълняемост на действията ще се
повиши цялостният ефект от общинските дейности по поддръжка и развитие на урбанизираната
среда.

3. Видове работи и технологично развитие
ОЗ „Озеленяване“ е ангажирано с поддържане и развитие на зелената система на територията
на община Габрово, включително поддръжка на парково обзавеждане и детски съоръжения,
като дейността обхваща всички зелени площи за обществено ползване на територията на гр.
Габрово (паркове, градини, улично озеленяване, междублокови пространства и др.)
Основните дейности, които се извършват са:


изграждане на зелени площи - създаване на тревни площи; засаждане на дървета и
храсти и тяхното укрепване; създаване на цветни фигури от сезонни и многогодишни
цветя;



поддържане на зелени площи, а именно на: тревни площи, единични храсти и масиви,
живи плетове, дървета, рози, цветни фигури и кашпи със сезонни и многогодишни цветя;



премахване на издънкова, малоценна и самонастанена растителност, опасни и сухи
дървета и почистване от растителни отпадъци, изкоренявяне/премахване на пънове;



почистване на стълбища и алеи от сняг и лед, опесъчаване; поддържане на паркова
мебел, детски площадки и съоръжения за игра, поливни системи.

До момента ОЗ „Озеленяване“ е планирало своята работа в ежегодни технически планове,
включващи преглед на текущото състояние на развитие на звеното и предстоящите за
изпълнение дейности пред годината. Отчетено е:


увеличаване на числения състав на звеното, профилиране на работниците по видове
дейности, ведно с обучения за придобиване на професионални компетенции;



разнообразяване на видовете работи и прилаганите способи (пробиране и запознаване с
алпийски способ при поддръжка на дърветата);



увеличаване на количеството цветя и декоративна растителност, засадени в градска
среда и разнообразяване на ползваните видове, прилагане на нови работни подходи и
др.

По отношение на технологичното развитие на ОЗ „Озеленяване“, същото е в пряка връзка с
развитието на зелената инфраструктура на града по начин, съответстващ на съвременните
модели на развитие не само изолирано на тази инфраструктура, а и на „умния град” въобще.
Изграждането на функционираща географска информационна система за зелената
инфраструктура на града е съществен елемент от бъдещите дейности по развитие на зелената
инфраструктура на гр. Габрово. До момента, пилотно, в рамките на проект „Цветен град“,
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данните от осъществената паспортизация на трите градски зони със създадените паспорти на
съществуващата дървесна и храстова растителност, са въведени като самостоятелен слой в
географската информационна система (GIS) на Община Габрово. Тази информация има две нива
на достъп – за обществено ползване и за специализирано ползване. Потребителската част на
системата е разработена за използване през уеб браузър, което позволява лесен, бърз и
унифициран достъп до ресурсите от различни платформи и работни места. Модулът за
администриране и управление на информация има възможност за създаване, редактиране и
анализиране на информацията в слоевете, отнасящи се до зелената система, за търсене по
критерии, за поддържане на актуална паспортизация, за ползване от външни ГИС приложения.

4. Техническо обезпечаване
За периода след своето създаване, поетапно, според степента на развитие на звеното, обема
работа, броя ангажирани лица, ОЗ „Озеленяване“ е оборудвано с необходимите технически и
помощни средства, инструменти, работно облекло, товарни и транспортни средства. Към
момента са налични:
 техническо оборудване: самоходни роторни косачки – за мулчиране, за ниски треви, за
високи и груби треви; седлова роторна косачка; ножици за жив плет; бензинови моторни
триони – различни видове; бензинови моторни уреди за раздробяване; ръчни и гръбни
уреди за обдухване и моторни метли; моторни коси и храсторези; бензинови моторни
кастрачи; дробилки за клони; фреза; комбинирана система за обработка на жив плет с
различни видове приставки; роторни снегорини;
 товарни и превозни средства: 4+1 товаро-пътнически автомобил – 2 бр.; 2-местен
пикап – 1 бр., 5-местен джип – 1 бр., 5-местен пикап 4х4 – 2 бр., 5-местен пикап товаропътнически 4х4– 1 бр., Трактор – 1 бр. с различни видове прикачен инвентар,
специализиран автомобил от стрелови тип (авто-вишка) – 1 бр., мини-кар специализиран
автомобил с цистерна – 1 бр., 5-местен товаро-пътнически тристранен самосвал – 1 бр.
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

Визията за зелената инфраструктура на гр. Габрово е в изпълнение на поставената стратегическа
цел за развитието й:

Постигане на устойчива функционална обвързаност на естествените и планирано
изградени елементи на зелената система в урбанизираната среда, така че
функционирането на зелената инфраструктура да осигурява многостранни ползи за
хората и непрекъснато да подобрява качеството на живот, при съхраняване и развитие
предимствата на естествената природна среда

Визията е насочена към максимизиране на ползите от развитието на зелената инфраструктура,
така че в дългосрочен аспект да отговори на бъдещите предизвикателства, като същевременно е
съответна на текущите нужди. Затова е необходимо зелената инфраструктура планирано да се
развива по начин, който осигурява сигурна, приобщаваща, привлекателна и устойчива среда,
където основните функции на живота са на нивото на европейските и световни стандарти и
където здравословният живот в естествена среда е търсен избор, за постигането на което са
определящи следните основни направления:


Развитие на зелената инфраструктура, в синергия с останалите градски системи, така че
да допринася активно към устойчивото градско развитие;



Развитие на зелената инфраструктура, така че да опазва природните ресурси, да
съхранява биоразнообразието и да допринася за обогатяването и диверсифицирането на
урбанизираната среда, посредством развиване на зелените площи и техните елементи;



Развитие на зелената инфраструктура, така че да дава на хората възможност да развиват
предпочитания към естествена и естетична обкръжаваща среда, да правят здравословен
избор и активно да се ангажират с действия.

1. Бъдещо развитие на зелената инфраструктура
Зелената система на гр. Габрово с наличния природен капитал на заобикалящата среда има
нужда от прогресивна визия и активни действия, които да обединяват и водят към изграждане
на пълноценна екологична среда, отворена, динамична и непрекъснато обновяваща се.
Бъдещото развитие на ЗГЗ следва да се подчинява на общите тенденции на развитие на
урбанизираната среда във всичките й аспекти, като прилага европейските политики, за
намаляване на емисиите и нисковъглеродна икономика, за енергийна ефективност и интегритет
на енергийния пазар, за изследвания, иновации и т. н. В този смисъл, бъдещото развитие на
зелената инфраструктура и нейните елементи, поради многоаспектното си въздействие върху
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разнородни сфери на човешката дейност и живот, има своето значимо място и следва да бъде
отчитано и предвиждано при планирането на политики и дейности.
Развитието на зелената инфраструктура на гр. Габрово, след оценка на съществуващите
реалности и анализ на публичните нужди, би следвало да приложи иновативни подходи и мерки
по отношение на:


устойчивостта на градско развитие

Планирането на градското развитие би следвало да бъде поставено на адаптивна основа, т. е. да
ползва такъв модел/система на оценка, която да отчита въздействието на прилаганите мерки,
включително степента на удовлетвореност на жители/обитатели/пътници/ползватели и
непрекъснато да ги адаптира съобразно потребностите, като това касае и дейностите пряко или
косвено свързани с развитието на зелената инфраструктура. Такъв модел позволява прилагане
на различни мерки, които да активират неексплоатирани към момента ресурси напр. да се
обвърже развитието на определени бизнеси или бизнес инициативи със ‘зелената‘ идея; да се
поощряват с различни механизми стартиращи бизнеси в сферата на зелената икономика; да се
търси финансиране/да се привличат партньори за проектни инициативи със ‘зелен‘ характер,
които са нестандартни и предлагат новаторски решения.
Зелената инфраструктура на Габрово е с потенциал, т. е. със своето местоположение, релеф и
климат предлага изключителни възможности за развитие на разнообразни форми на туризъм: с
възможността да бъде междинна спирка на традиционния пътникопоток през Стара Планина със
зелени клинове в градска среда, които могат да се превърнат в привлекателна спирка; с
близостта до планината, която предлага уникална възможност за градски еко-туризъм - в
рамките на един ден може да бъде посетена туристическа местност (Узана, Люляци) съчетано с
престой в града; бързият достъп до планината предоставя възможност за ски, пешеходен
туризъм, планинско катерене; планинско колоездене и др. Тези и други възможности не следва
да се разглеждат изолирано до размера на приход от конкретна инвестиция/инициатива, а в
свързаното взаимодействие на планирано устойчиво развитие, напр. ако развитието на зелената
инфраструктура пряко се отразява на туризма, той влияе на развитието на културните и
творчески индустрии, за които в Стратегия за развитие на културата в община Габрово 2014 2024 е записано „…възползване от природните ресурси посредством имплементирането на
разработки, които могат да се случват и в сътрудничество с Технически университет
Габрово, но най-вече в предвиденият дизайн център за високи технологии и експерименти;
консултиране по енергийни въпроси; комбинация от дизайн и архитектура за по-зелен град.“
 опазване на води, почви, въздух, намаляване отпадъци и шума, превенция на
бедствията, съхраняване на биоразнообразието и устойчиво развитие на ЗГЗ, зелени
площи, елементи на зелената среда
В ежедневието непрестанно се потребяват ресурси, част от които ограничени/невъзстановими,
поради това за опазването на води, почви, въздух следва да се мисли като за споделена
отговорност и човешката дейност трябва да е така планирана и структурирана, че да избягва
максимално неблагоприятните въздействия върху околната среда, които водят до рискове и за
здравето на хората. Дейностите по опазване на елементите на околната среда могат да имат
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различна насока, обхват и измерение, напр. дейности по стимулиране и развитие на източници
на алтернативна/възобновяема енергия; дейности за насърчаване на електрическата мобилност
(минимален транспортен шум и опазване качеството на въздуха). Тези и други подобни мерки
допринасят за постигането на нисковъглеродна среда и имат изразен дългосрочен ефект върху
опазването на ресурсите чисти, постигане на използване на екосистемите по устойчив начин и
контрол върху изменението на климата.
Дейностите и мерките за постигане на устойчиво потребление на ресурсите са обвързани с и
въздействат върху опазването и развитието на зелената система и нейните елементи. Развитието
на зелените площи и елементите на зелената система е неизменна съставна част от различни по
характер инициативи и мероприятия, насочени към развитие на средата, при планирането и
осъществяването на които се въздейства върху тях, напр. дейности по разделно сметосъбиране и
намаляване на отпадъците, изгаряне на отпадъци за получаване на енергия и др. подобни мерки
биха довели до устойчиво потребление на ресурси и икономия средства, които да се инвестират
в поддръжка на паркове, усвояване на нови територии за паркови площи и т. н. При планирано
развитие на градските територии и модернизиране на транспортната структура това би могло да
освободи пространство от автомобилната маса и да се постигне свиване на уличните платна за
сметка на т. нар. „леки магистрали” – скоростни велоалеи, подходящи за велосипеди,
електрически велосипеди и електрически тротинетки и т. н.
Постигането на ефект при опазването на околната среда се стимулира от активни разяснителни
кампании, с ясни и въздействащи послания, напр. за вредите от дизеловите горива, за нуждата
и ползите от разделното събиране на отпадъци. Като мярка може да се прилагат стимули и
поощрения, напр. за активно компостиране на органични отпадъци, при планиране на
компенсаторно засаждане на дървета, зелени фасади и т. н. при строителство.


Включване на общността

Наличното биоразнообразие на града и региона може да бъде съхранено и развито само с
активното ангажиране на общността. Необходимо е реализиране на мерки насочени към
осмисляне същността и функцията на обкръжаващата естествена среда за човека и неговото
съществуване, към изграждане на отношение за оценяване, съхраняване и опазване на
съществуващото биоразнообразие, както и провеждане на инициативи за активиране, участие,
включване, напр. осъзнаване на ползите от интелигентното паркиране; електрическата
мобилност; изграждане на нагласи и желание за пешеходно и велопредвижване; изграждане и
активно ползване на игрища, спортни площадки; развитие на периферните градски зони в нови
паркови територии, еко-пътеки, велоалеи; неформално обучение и занимания на екологична
тематика; извънкласни инициативи в природата (лагери, кампове); инициативи и мероприятия
за експониране на природния капитал; активни общности - квартални инициативи за засаждане
и облагородяване, насърчаване на граждански общности със ‘зелени‘ инициативи и т. н.
Освен инициативи, насочени към гражданите и тяхното включване, от изключителна важност е
ефективното
и
синхронизирано
професионалното
взаимодействие
на
всички
институции/организации/формирования, ангажирани в някаква степен и работещи в посока
развитие на зелената система на града и обкръжаващите територии, които не биха могли нито
да се разглеждат, нито да се развиват независимо едни от други. По конкретно ключово е
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установяването на работещи партньорски взаимоотношения между Община Габрово и ТП ДГС –
Габрово, дирекциите на ПП „Българка” и НП „Централен Балкан” и др., което би могло да доведе
до осъществяването на редица инициативи, напр. различни тематични, образователни, спортни
и туристически еко-походи, семеен пикник и алернативен туризъм в периферията на града и
зелените коридори, което би подобрило достъпността между зелената инфраструктура в
рамките на града и извънградските естествени територии и свързването им с изградените
планински маршрути.
Всички гореописани и други възможни мерки, могат да бъдат успешно осъществени
при наличие на заявен интерес от страна на общността, с нейно участие в инициирането,
планирането и реализирането им, но това може да се случи единствено при едно ресурсно
ориентирано общество със съзнание, нагласа и желание да развива естествената среда, за
изграждането на което са необходими последователни, систематични усилия.

2. Конкретни категории мерки
Управлението на зелената система е свързано с провеждане на последователна общинска
политика, която да доведе до адекватно поддържане и бъдещо развитие на зелените площи в
града при прилагане на определени подходи за постигане на стратегическата цел на настоящата
стратегия:

„непрекъснато развиване на зелената инфраструктура, при ефективно ползване на
ресурсите, опазване и защита на околната среда и поддържане на функционалността на
екосистемите“

Необходимо е синхронизиране на планираното развитие на зелената инфраструктура с
развитието на останалите системи на урбанизираната среда и свързване с обкръжаващата
природна среда. Устойчивостта на прилаганите мерки, насочени към спазване на регулатори и
механизми за опазване на природната среда и нейните фактори, е от изключителна важност за
постигане качество на средата на обитаване и на условията, които тя предлага, което изисква:


райониране и разпределение на ресурсите според количеството и качеството на
поддържаните площи;



осигуряване на регулярно напояване от алтернативни водоизточници, съобразно с
нуждите на съществуващото озеленяване чрез изграждане на автоматизирани поливни
системи в паркове, градини, улични зелени площи;



опазване целостта и характера на парковите площи от нетипични намеси, включително
устояване на инвестиционни намерения;



увеличаване количеството на зелените площи, чрез изграждане на нови, включително
благоустрояване на нереализирани такива и приобщаване на нови територии към
съществуващи паркове; обединяване на площи с ОП и превръщането площи за ШОП;



трайно свързване на отделните зелени зони в единно цяло;
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интегриране на р. Янтра в зелената система на града и обвързването ѝ с урбанизирания
ландшафт и извънградската среда за отдих;



създаване на актуални кадастрални и регулационни планове, които да обхващат
цялостно територията на града в съвременен цифров вид;



управление на зелената система, базирано на анализ на нуждите, основан на конкретни
данни от:
–

осъществена паспортизация на съществуващата дървесна и храстова растителност в
рамките на града, която непрекъснато се актуализира;

–

актуален регистър на зелените площи, съдържащ информация за местоположение,
граници, площ, собственост, състояние на елементите , предстоящи/препоръчителни
мерки по отношение на растителността;

–

гео-пространствена специализирана система с база данни към съществуващата
информационна система на Община Габрово. Този GIS слой да предоставя набор от
инструменти за оптимизиране на управлението на елементите и дейностите,
предоставяни от звеното при ефективната грижа за парковете и зелените площи на
територията на гр. Габрово. В дългосрочен план след създаването на
функционираща система с данни, обхващащи територията на целия град, към нея да
бъде разработен публичен модул, ориентиран към гражданите, където да бъде
представена актуална информация за състоянието и предстоящи дейности, свързани
със зелените площи;

„развитие на зелената/екологичната инфраструктура в синергия с политиките и
приоритетите на регионалното развитие и по отношение на изменение на климата;
устойчивост на природни бедствия и опазване на околна среда“

За постигане на регламентирани действия по поддръжка и развитие на зелената система е
необходимо актуализиране на съществуващите и създаване на необходимите нови местни
нормативни регулатори:


промяна на местната нормативна уредба по начин, изключващ противоречия в
правилата за прилагане, тъй като действащите нормативни актове не са обвързани и не
кореспондират помежду си;



включване на ОЗ „Озеленяване“ в наредбите на общината, регламентиращи дейностите
по поддържане и развитие на зелената инфраструктура;



допълване на действащите наредби по отношение на частна и друг вид собственост
върху озеленени територии със задължителен характер по отношение на поддържането
им в добър вид като неделима част от зелената система;



промяна на действащите наредби по отношение опазване и охрана на зелените площи,
осъществяване на контрол върху нарушения и възможност за прилагане на санкции;
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изготвяне на ежегодни анализи за състоянието на зелените площи, включващи баланс на
зелените площи – придобити нови, реконструирани, отпаднали;

„изграждане на зелена инфраструктура, която да предлага икономически ефективни и
основани на природата решения на много от обществените предизвикателствата, напр.
еко-иновации с различен характер, отговори на социални проблеми и др.“

С развитието на качествена зелена инфраструктура, освен че се предоставят решения на
съществуващи обществени предизвикателства, се създават многостранни ползи - екологични,
икономически и социални, с което допълнително се подобрява средата и се повишава
качеството на живот на хората. Някои от мерките включват:


създаване на общински програми/системи, които да конкретизират и планират мерки за
решаване на конкретни ‘зелени’ предизвикателства, напр. програми за поетапно
възстановяване на определен район/зона/МБП; различни образователни програми и
мероприятия; система за оценка на устойчивостта, включваща технико-икономически
показатели, физически въздействия върху околната среда, степен на удовлетвореност и
обвързаност с качеството на живота;



включване на гражданите от всички възрасти и райони на града в разнообразни по
характер мерки за опазване, поддържане и развитие на различните видове площи, напр.
кампании за облагородяване на квартали/райони; насърчаване на неформално обучение
за градско земеделие; създаване на учебни градини/опитни полета и т. н.



снижаване на рисковите за здравето фактори, посредством създаване на нови
възможности за пасивен и активен отдих в и около града:
–

увеличаване на зелените клинове и приобщаването им към инфраструктурата за
отдих, спорт и туризъм;

–

подобряване на спортната база в училищата;

–

създаване на повече общодостъпни места за активен спорт и практикуване на
алтернативни спортове, велотрасета, екопътеки, игрища, спортни бази и др.

–

пълноценно използване на ресурсите на междублоковите пространства, тяхното
опазване от преуплътняване, обновяване на благоустрояването;

–

изграждане на нови и привеждане на съществуващи детски площадки в
съответствие с нормативните изисквания за безопасност;

–

изграждане на елементи на градската среда, които да интегрират нови, непознати,
провокативни решения на градско озеленяване, като вертикално озеленяване,
зелени калкани/стени, покриви и т. н.
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ограничаване на почвеното запечатване чрез по-добро пространствено планиране;
използване на пропускливи повърхности вместо конвенционални (асфалт/бетон) и
др.

„качествено поддържане и устойчиво развитие на зелената инфраструктура, базирано на
развит институционален капацитет, посредством непрекъснато инвестиране в обучение и
квалификация на професионалистите и прилагане на иновации и технологични решения“

Развитието на качествена зелена инфраструктура по устойчив начин изисква професионално и
адекватно на нуждите планиране и управление, с непрестанно търсене и прилагане на
иновативни идеи и нови технологични решения, за постигането на което е необходимо:


кадрово обезпечаване със специалисти с различен експертен профил (в сферите на:
устройствено планиране и инвестиционно проектиране; икономически анализ и
планиране на средства; разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране,
ръководни и специализирани кадри в поддържането на зелените площи и др.), които да
работят синхронизирано и съгласувано, с ангажимент към развитието на зелената
инфраструктура на града;



лицата, ангажирани с дейности за поддържане и развиване на ЗГЗ да се увеличават,
успоредно с разширяване дейността на ОЗ „Озеленяване“ и нарастване обема на
поддържаните площи. Работниците да бъдат профилирани за определени дейности,
квалифицирани и мотивирани; да се формира специализирана група за обгрижване на
дървесната растителност във височина и на труднодостъпни места;



участие на ръководния екип на ОЗ „Озеленяване“ в приемателни комисии, касаещи
изграждането на нови или реконструирането на съществуващите зелени площи, обект на
бъдещо поддържане;



създаване на материални условия за качествено обслужване на зелената система,
развиване на бази към районите и големите обекти, непрекъснато обновяване на
ползваното оборудване и модернизиране на средствата за грижа и поддръжка;



поддържане
на
съществуващи
и
създаване
на
нови
професионални
контакти/партньорства/обмени със сходни структури в страната и чужбина, със
специалисти с академичен профил, с държавни структури и неформални формирования
за запознаване и евентуално прилагане на практики, постижения, иновативни решения и
т.н.

„ефективност и ефикасност на планирането, изпълнението, управлението, наблюдението
и оценката на дейностите за поддържане и развитие на зелената инфраструктура на
града, като елемент от интегрираните системни мерки за приобщаващ, включващ и
устойчив растеж на местната общност“
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Развитието на зелената инфраструктура в интегрирано взаимодействие с останалите градски
екосистеми изисква всички дейности по планиране и управление да бъдат провеждани
синергично и допълващо се, както помежду си така и с останалите мерки, предприемани в
изпълнение на планираните политики за местно развитие във всички останали сектори и сфери.
Конкретно, необходимо е:


картотекиране и паспортизация на дълготрайната декоративна дървесна растителност;



създаване на актуален регистър на зелените площи, вкл. прекатегоризация; планиране
сливане на площи/усвояване на нови площи;



нормативно регулиране на общинските дейности по управление, поддържане и
опазване на зелената система;



осигуряване на ежегоден анализ на актуални данни, за да се планират адекватни бъдещи
конкретни действия относно зелената система;



обезпечаване поддържането и развитието на зелената инфраструктура с необходимите
материални условия с дългосрочна перспектива (бази по отделни зони/бази за
складиране на посадъчен материал/почва; непрекъснато обновяване на ползваната
техника; разширяване на капацитета и подобряване на уменията на ангажирания
персонал)



съгласуване и изготвяне на становища за реализиране на устройствени планове и
инвестиционни проекти за обекти на зелената система;



създаване на архив на инвестиционните проекти в част „Паркоустройство и
благоустройство”, за да се контролира тяхното изпълнение и състояние на
растителността в годините след въвеждане на обектите в експлоатация;



създаване на критерии за ниво на поддържане на общинските зелени площи,
включително и тези с ограничено ползване и контрол на състоянието им;



контрол при спазването на общинската Наредба за развитие, поддържане и опазване на
зелената система на гр. Габрово;



контрол по състоянието на зелени площи в частни имоти, индустриални зони, части от
зелената система със специфично предназначение;



контрол върху действията на външни изпълнители, имащи отношение към елементите на
зелената система (ЕНЕРГО –ПРО Мрежи АД, ВиК – Габрово и други)
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ЕТАПНО РАЗВИТИЕ

VII. ЕТАПНО РАЗВИТИЕ
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2017-2020

ОЧАКВАН ЕФЕКТ
- осигурена база данни, необходима за
ефективно развитие на зелената система;

Картотекиране
на
дълготрайната
декоративна
дървесна растителност в зелените площи за ШОП и
МБП

- осигурени условия за планиране на бъдещи
действия в ШОП и МБП;
- осигурена подходяща информация за
планиране и реализиране на преки дейности
по поддръжка на растителността;
- осигурена информация за здравословното
състояние на растителността;

Извършване
на
фитосанитарна
оценка
на
дълготрайната декоративна дървесна растителност в
зелените площи за ШОП и МБП

- съществен подбор на най-подходящите за
условията на града видове;
- предприети конкретни мерки за подобряване
състоянието,
премахване
и
евентуална
подмяна на дълготрайната декоративна
дървесна растителност;
- подобрено състояние на градската среда;

Провеждане на санитарни сечи на дървесна
растителност в зелените площи за ШОП и МБП

- подобрена екологична среда;
- предотвратена опасност от инциденти;

Провеждане на санитарни резитби, оформяне на
короните на дърветата и други мероприятия, свързани
с
подобряване
състоянието
на
дървесната
растителност

- подобрено фитосанитарно
растителността;

състояние

на

- осигурена база данни, необходима
опазване на зелената система;

за

- подобрена екологична среда;

Създаване на актуален регистър на зелените площи

- осигурени условия за ефективно управление
на дейностите по поддръжка и развитие на
зелените площи;

Прекатегоризация на зелените площи, съобразно
необходимите действия за поддържане и тяхната
честота

- оптимизирани дейности,
зелената система;

свързани

със

- подобрена екологична среда
- подобрено поддържане на зелената система;

Изграждане на автоматизирани поливни системи и
сондажи в зелените площи за ШОП

- оптимизирани разходи за ресурси
поддържане на зелената система;

за
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- подобрена екологична среда
- осигурени благоприятни условия за развитие
на растителността;
Поетапна реконструкция на уличното озеленяване

- подобрено фитосанитарно състояние на
растителността;
- подобрена екологична среда;
- предотвратена опасност от инциденти;

Изграждане/реконструкция на площи за масов спорт и
детски площадки

- подобрени
възможности
за
рекреация/общуване в градската среда на
лица от всички възрасти;
- подобрена екологична среда;

Актуализация
на
Наредбата
за
изграждане,
поддържане и опазване на зелената система на
територията на община Габрово

- осигурено нормативно регулиране на
дейностите
по
управление,
развитие,
поддържане и опазване на зелената система;
- създадени условия за ефективни дейности по
управление, поддържане
зелената система

Актуализиране на информацията в
информационна система

географската

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 20172020

и

опазване

на

- осигурена
актуална
информация
за
професионалисти и граждани;
- осигурен достъп до дигитални гео-базирани
данни за определени зони от зелената система

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

- осигурени условия за ефективно развитие на
зелената система;
Проучване на териториалните възможности за
изграждане на нови зелени площи или обединяване
на площи с ОП и превръщането им в такива за ШОП

- осигурени условия за адекватно планиране и
извършване на дейности в зелените площи;
- увеличен рекреационен потенциал;
- подобрена екологична среда;

Изработване
на
инвестиционни
проекти
на
структуроопределящи зелената система площи за
ШОП, ОП, СП.

Изготвяне на ежегодни анализи и финансови разчети
за състоянието на зелените площи, включващи баланс
на
зелените
площи
–
придобити
нови,
реконструирани, отпаднали и актуализация на

- постигната готовност за кандидатстване за
външно финансиране;
- осигурени условия за реализиране на
конкретни дейности в зелените площи;
- осигурена необходима база (вкл. финансови и
аналитични данни) за планиране на бъдещи
действия относно зелената система;
- осигурени условия за адекватно планиране и
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бюджета за поддържане на зелената система

устойчиво развитие на зелените площи;

Обогатяване и модернизация на
техническата база на ОЗ „Озеленяване“

- осигурени условия за качествена работа по
поддръжка на зелената система;
- оптимизирани дейности, свързани със
зелената система;

материално-

Създаване на депо за обработка и съхранение на
почва

- осигуряване на суровинна обезпеченост на
зелената система;
- осигурени необходими условия за дейности
по поддържане и развитие на зелената
система;
- осигуряване на суровинна обезпеченост на
зелената система;

Изграждане на база за съхранение и отглеждане на
посадъчен материал

- осигурени необходими условия за дейности
по поддържане и развитие на зелената
система;

Преосмисляне управлението на общинските структури
и централизиране на дейностите по поддръжка и
развитие на градската среда

- постигнато оптимизиране на дейностите и
снижаване на разходите за поддръжка за
градска среда;
- постигната синергия и допълняемост и
подобрена ефективност на дейностите

Повишаване на квалификация на персонала, свързан с
поддържане на зелената система

- оптимизирани дейности, свързани със
зелената система;
- осигурена качествена поддръжка на зелената
система;
- дългосрочно осигуряване развитието на
зелената система;

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 20212023
Актуализиране
на
данните
от
паспортизация
на
дълготрайната
дървесна растителност.

проведената
декоративна

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

- актуализирани данни за дълготрайната
декоративна дървесна растителност;
- осъществен мониторинг на състоянието на
елементите на зелената система;
- подобрено състояние на градската среда;

Провеждане на
растителност

санитарни

сечи

на

дървесната

- подобрена екологична среда;
- предотвратена опасност от инциденти;

Провеждане на санитарни резитби, оформяне на
короните на дърветата и други мероприятия, свързани
с
подобряване
състоянието
на
дървесната
растителност.

- подобрено фитосанитарно
растителността;

състояние

на

- подобрена екологична среда;

57

на зелената инфраструктура
СТРАТЕГИЯ зана развитие
гр. Габрово 2017 - 2023

ЕТАПНО РАЗВИТИЕ

- осигурен достъп до дигитални гео-базирани
данни за зелените площи за ШОП;
Допълване на географската информационна система
със зелените площи за ШОП

- осъществен мониторинг на състоянието
зелените площи за ШОП с всички техни
елементи
- подобрено поддържане на зелената система;

Доизграждане на автоматизирани поливни системи и
сондажи в зелените площи за ШОП

- оптимизирани разходи за ресурси
поддържане на зелената система;

за

- подобрена екологична среда
- подобрени възможности за рекреация;
Стартиране реконструкцията на необновени зелени
площи за ШОП

- подобрено
пространства;

състояние

на

публичните

- подобрена екологична среда
- осигурени благоприятни условия за развитие
на растителността;
Поетапна реконструкция на уличното озеленяване

- подобрено фитосанитарно състояние на
растителността;
- подобрена екологична среда;
- предотвратена опасност от инциденти;

Благоустрояване и озеленяване на МБП

Изграждане/реконструкция на площи за масов спорт и
детски площадки

Извеждане на уличното озеленяване в отделен
регистър и повишаване нивото на текуща поддръжка
чрез създаване на модел за оценка на насажденията
по възраст и фитосанитарно състояние

- подобрени възможности за рекреация;
- подобрено състояние на публичните
пространства;
- подобрена екологична среда
- подобрени
възможности
за
рекреация/общуване в градската среда на лица
от всички възрасти;
- подобрена екологична среда;
- оптимизирани
зелената система;

дейности,

свързани

със

- осъществен контрол върху опазването и
развитието на зелената система;
-

подобрена екологична среда;

Контрол при спазване на Наредбата за изграждане,поддържане и опазване на зелената система на
територията на община Габрово.

- осъществен контрол върху опазването и
развитието на зелената система;

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 20212023

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

- подобрена екологична среда;
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Картотекиране
на
дълготрайната
декоративна
дървесна растителност в зелените площи за ОП и СП

ЕТАПНО РАЗВИТИЕ

- осигурена база данни, необходима за
ефективно развитие на зелената система;
- осигурени условия за планиране на бъдещи
действия в зелените площи за ОП и СП;
- осигурена подходяща информация за
планиране и реализиране на преки дейности
по поддръжка на растителността;

- осигурена информация за здравословното
състояние на растителността;
Извършване
на
фитосанитарна
оценка
на
дълготрайната декоративна дървесна растителност в
зелените площи за ОП и СП

Провеждане на санитарни сечи на
растителност зелените площи за ОП и СП

дървесната

- предприети конкретни мерки за
подобряване на състоянието на
растителността/премахване на индивиди, при
необходимост
-

подобрено състояние на градската среда;

-

подобрена екологична среда;

-

предотвратена опасност от инциденти;

- подобрено поддържане на зелената система;
Изграждане на автоматизирани поливни системи и
сондажи в зелените площи за ОП

- оптимизирани разходи за ресурси
поддържане на зелената система;

за

- подобрена екологична среда
- постигната готовност за реализиране на
зелени площи за ШОП;
Проектиране на нереализирани зелени площи за ШОП
и поетапната им реализация

- постигната готовност за кандидатстване за
външно финансиране;
- подобрено
пространства;

Интегриране на р. Янтра в зелената система на града и
обвързването ѝ с урбанизирания ландшафт и
извънградската среда за отдих

състояние

на

публичните

- постигане на интегрирано взаимодействие на
мерките по отношение на ‘синята‘ и ‘зелена‘
инфраструктура;
- постигната готовност за кандидатстване за
външно финансиране;
- подобрена екологична среда;

Изграждане на велосипедни алеи, еко-пътеки, зелени
пешеходни коридори и др.

подобрени
възможности
за
рекреация/движение/общуване в градска
среда;
- постигната допълняемост и функционална
свързаност на отделни обекти на зелената
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инфраструктура;
- постигнато подобрено
публичните пространства;

състояние

на

- подобрена екологична среда;

Изработване на схема и последващо проектиране за
защитни и мелиоративни зелени ивици и площи

Изработване на методология за остойностяване на
преките разходи по поддържане на декар зелена площ
в съответствие с действителното състояние на
зелените площи

Контрол при спазване на нормативната база в
инвестиционното проектиране и последващ контрол
при строителството в част „Паркоустройство и
благоустройство”

Създаване на архив на инвестиционните проекти в част
„Паркоустройство и благоустройство”

- постигната готовност за кандидатстване за
външно финансиране;
- постигнато подобряване качеството на
градския микроклимат;
- постигната оптимизация на
свързани със зелената система;

дейностите

- осигурена методология за планиране на
бъдещи действия относно зелената система;
- осигурени условия за адекватно планиране и
устойчиво развитие на зелените площи;
- постигнат контрол върху опазването и
развитието на зелената система;
- осигурени условия за подобряване на
градската среда;
- постигнат контрол върху опазването и
развитието на зелената система;
- осигурена
база-данни,
която
дава
възможност за проследяване, анализ и
планиране на дейностите по паркоустройство и
благоустройство;
- постигнати
подобрени
условия
за
осъществяване на дейности по поддържане и
развиване на зелената система;

Осигуряване на бази, обслужващи зелената система,
към всеки район и към всички големи обекти от
зелената система

- постигнато оптимално разпределение на
дейности и ангажименти по поддържане на
отделните зони;
- прилагане на индивидуален подход при
поддръжката, съобразно конкретния обект
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ОПИС НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

VIII. ОПИС НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗИ

Зелена инфраструктура

ЗГЗ

Зелени градски зони

ФПЧ

Фини прахови частици

РЗИ

Регионална здравна инспекция

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ТП

Териториално поделение

ДГС

Държавно горско стопанство

ПП

Природен парк

ЗЗ

Защитена зона

ШОП

Широко обществено ползване

ОП

Ограничено ползване

МБП

Междублокови пространства

СП

Специфично предназначение

ЦГЧ

Централна градска част

КАВ

Качество на атмосферния въздух

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ОГП

Общ градоустройствен план

ПУП

Подробен устройствен план

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПР

План за регулация

УПИ

Урегулиран поземлен имот

ОЕСУТ

Общински експертен съвет по устройство на територията
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

IX.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Габрово през епохата на Възраждането, архитектурен облик – арх. Нено Ямантиев

2.

История на Габрово – колектив, издателство „Отечествен фронт“, 1980 г.

3.

Имало едно време в Габрово – Даниела Цонева, Момчил Цонев

4.

Биографични данни за Колю Василев Колев (Обов) – Васил Николов Колев

5.

Програма за опазване на околната среда на Община Габрово 2016-2020

6.

Общински план за развитие 2014-2020

7.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020

8.

Задания за проектиране и обяснителни записки към посочени проекти
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Приложение 2

ВИДОВЕ ЦВЕТЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
I.

Многогодишни

Phlox subulata

Cerastium
tomentosum

Achillea millefolium

Hosta sp.

Astilbe x arendsii

Aster alpinus

Aubrieta deltoidea

Saxifraga x arendsii

Arabis caucasica

Sedum spectabile

II. Сезонни, лятноцъфтящи и листнодекоративни

Tagetes erecta

Impatiens x
walleriana

Ageratum
houstonianum

Begonia x
semperflorens

Salvia splendens

Coleus blumei

Cineraria maritima/
Senecio cineraria

Petunia x hybrida

Dichondra argentea

Ipomoea batatas

III. Сезонни, есенно-пролетноцъфтящи и луковични

Viola x wittrockiana

Myosotis sylvatica

Silene pendula

Bellis perennis

Cheiranthus cheiri

Narcissus hybridus

Hyacinthus sp.

Muscari
armeniacum

Crocus sp.

Tulipa sp.

ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД ГАБРОВО
Приложение 3

N

РАЙОНИ НА ПОДДЪРЖАНЕ

СЕВЕРОЗАПАД

СЕВЕРОИЗТОК

ЗАПАД

ЦГЧ

ЮГ

ВИДОВЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАЙОН ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

N

ДП
6
градина
бл. "Сони"
Спортна зала
"Орловец"

ДП
8

ДП
5

ПТГ "Д-р Никола
Василиади"

ДП
7

ЗОИ
34

ДП
23

H
ЗОИ
12

Помощно училище
"Николай Палаузов"

сквер
Дом на
книгата

ЗОИ
1
градина
Драматичен
театър

градина
Глинените
гърнета

ДП
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ДП
3

ДП
16

ЗОИ
11

Легенда:

Национална
Априловска
гимназия

зелени площи за широко обществено ползване

H

зелени площи със спец. предназначение

НУ "Васил
Левски"

друг вид зелени площи без спец. предназначение
ЗОИ
5

извънселищни паркове и лесопаркове
междублокови пространства

ЗОИ
4

територии за спорт
територии за вело- и мотоспорт
други видове спортни бази
гробищни паркове
ЗОИ
35

ДП
9

детски площадки
детска ясла
детска градина
общинско училище
държавно училище
Технически университет - Габрово

A

Астрономическа обсерватория и планетариум

H

обекти на здравеопазването

ОУ "Неофит
Рилски"

ВИДОВЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАЙОН СЕВЕРОЗАПАД
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кв. Младост
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22

ЗОИ
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21
20

ЦДГ "Мики Маус"

Легенда:

Детска
площадка

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

ЗОИ
15

зелени площи за широко обществено ползване
зелени площи със спец. предназначение

ЦДГ "Радост"1

друг вид зелени площи без спец. предназначение

ЗОИ
16
ЗОИ
33

извънселищни паркове и лесопаркове

ПУДООС

ЗОИ
13

ЗОИ
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междублокови пространства
Гробищен парк
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2
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гробищни паркове
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35
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9

детски площадки
детска ясла
детска градина
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Технически университет - Габрово

A

Астрономическа обсерватория и планетариум
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Детска ясла
"Зора"
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Гробищен парк

територии за спорт
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Стадион "Априлов"

H
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ЗОИ
31

ОУ "Цанко Дюстабанов"

парк "Колелото"

ЦДГ "Явор"

зелени площи за широко обществено ползване
зелени площи със спец. предназначение
ДП
13

ДП
9

ЗОИ
35

друг вид зелени площи без спец. предназначение
извънселищни паркове и лесопаркове

градина
ПГТМД

междублокови пространства

ЗОИ
30

СОУ "Райчо Каролев"

H

територии за спорт
ЦДГ "Слънце"2

територии за вело- и мотоспорт
други видове спортни бази
гробищни паркове
ДП
9

ЗОИ
35

детски площадки
ЦДГ "Слънце"1

детска ясла

ОУ "Ран Босилек"

A

детска градина
общинско училище
държавно училище
Технически университет - Габрово
A

Астрономическа обсерватория и планетариум

H

обекти на здравеопазването

ВИДОВЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАЙОН ЮГ

N

ПМГ "Акад.Ив.Гюзелев"

Професионална гимназия
по туризъм "Пенчо Семов"

ЗОИ
6

градина
Шиваров мост

ЦДГ "Перуника"2

Стадион "Христо Ботев"

H

ДП
10
парк "Маркотея"

ДП
20

ДП
21
ДП
22
VI ОУ "Иван Вазов"

ОУ "Христо Ботев"

ДП
1

ЦДГ
"Перуника"1

ЗОИ
8

ЗОИ
7

ОДЗ "Ран Босилек"

H

Легенда:
ДП
14

зелени площи за широко обществено ползване
зелени площи със спец. предназначение
друг вид зелени площи без спец. предназначение
извънселищни паркове и лесопаркове
междублокови пространства
територии за спорт
територии за вело- и мотоспорт
други видове спортни бази
гробищни паркове
ДП
9

ЗОИ
35

детски площадки

ДП
12

детска ясла
Стадион "Христо Смирненски"

детска градина
общинско училище
държавно училище
Технически университет - Габрово
A

H

Астрономическа обсерватория и планетариум
обекти на здравеопазването

ЗОИ
9

Детска ясла
"Първи юни"

ВИДОВЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАЙОН ЗАПАД

N

ЗОИ
37

ОДЗ "Дъга"

ДП
17

ЦДГ "Мечо пух"

градина
Любовната
чешма

ЗОИ
2
Спортно игрище,
кв. Сирмани

H

ОДЗ "Първи юни"

ДП
11

Професионална гимназия
по строителство

Легенда:
зелени площи за широко обществено ползване
зелени площи със спец. предназначение
друг вид зелени площи без спец. предназначение
извънселищни паркове и лесопаркове
междублокови пространства
територии за спорт
територии за вело- и мотоспорт
други видове спортни бази
гробищни паркове
ЗОИ
35

ДП
9

детски площадки
детска ясла
детска градина
общинско училище
държавно училище
Технически университет - Габрово

A

Астрономическа обсерватория и планетариум

H

обекти на здравеопазването

парк "Баждар"

