
Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката
СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.1 Подобряване управлението и 

стопанисването на горските 

територии и насърчаване на 

устойчивото горско 

стопанство

Залесяване и поддържане на горските територии; Създаване 

на нови горски масиви в околоградските територии; Развитие 

на дейности по опазване на горите от незаконна сеч, 

разпространение на болести и пожари и др. и с 

популяризиране на статута на общината като пазител на 

горите и водите и осъществяване на партньорства със 

свързани с тях институции и други общини със сходни 

характеристики; Изготвяне на горскостопански планове и 

програми за горските територии в община Габрово; 

Създаване на механизъм за съвместен контрол на 

замърсяването на горските екосистеми; Информационни и 

образователни кампании

За цялата община 680 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОССД

Партньори: ТП 

Държавно горско 

стопанство Габрово, 

ДПП „Българка“, Парк 

Централен Балкан; 

НПО, местни бизнеси

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.2 Развитие на иновативни 

форми на селско стопанство 

и животновъдство съобразно 

с природните дадености на 

региона

Ефективно използване на ресурсите и вторично 

оползотворяване на отпадъците чрез създаване и 

внедряване на интелигентни системи за оползотворяване на 

оборска тор и остатъците от растениевъдството и прилагане 

на концепцията "Нулев отпадък"; Партньорства за устойчиво 

селско стопанство с по-висока добавена стойност и по-добри 

биологични качества  

Зона малки 

населени места

800 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОССД

Партньори: ОД 

Земеделие, НПО и 

местни бизнеси

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.3 Развитие на екологичното 

земеделие

Насърчаване на земеделски производители, свързани с 

местна продукция, характерна за региона; Насърчаване в 

посока сертификация за екологично производство; Ефективно 

използване на пасищата в региона

Зона малки 

населени места

500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОССД

Партньори: ОД 

Земеделие, НПО и 

местни бизнеси

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.4 Използване на 

възобновяеми източници за 

производство на енергия 

(вятърна енергия, слънчева 

енергия, т.н.)

Увеличаване на дела на ВЕИ в общинския сграден фонд За цялата община 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Отдел 

ПИР

Партньори: НПО, 

местни бизнеси

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.5 Насърчаване на 

инвестициите в 

строителството на сгради с 

нулево потребление на 

енергия и енергийно 

позитивни сгради

Включва нови и реконструкция на съществуващи сгради За цялата община 3 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Отдел 

ПИР

Партньори: НПО, 

местни бизнеси, 

Сдружение на етажните 

собственици
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СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.6 Обновяване на нежилищни 

сгради (до най-високо 

енергоефективно ниво) и 

инсталиране на ВЕИ обекти в 

сградите, където е 

възможно, обвързани със 

системи за мониторинг на 

производството и 

потреблението

Обхваща процесите по обновяване на нежилищните сгради 

(общински сгради, училища и детски градини включително) и 

по подготовка, изграждане, адаптация и инсталация на ВЕИ 

обекти в сградите, където е възможно, обвързани със 

системи за мониторинг на производството и потреблението, 

както включва и комуникационната част насочена към 

населението - Комуникационни програми за насърчаване на 

прилагането на мерки по ЕЕ и използване на ВЕИ насочени 

към нежилищен сектор, към третичен сектор; Обществени 

кампании за осведоменост и нагласи

За цялата община 10 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Отдел 

ПИР

Партньори: НПО, 

местни бизнеси, 

Сдружение на етажните 

собственици, училища 

и детски градини

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.7 Повишаване на 

административния капацитет 

и работа с местните 

общности във връзка с 

развитие на кръгова 

икономика и изобщо с 

адаптация към измененията 

на климата

Обучения за служители, за действията за смекчаване на 

измененията в климата 

За цялата община 130 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Отдел 

ПИР; Дирекция АПИО, 

Партньори: НПО, 

местни бизнеси, 

Сдружение на етажните 

собственици и др. 

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.8 Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност

Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни 

обследвания на съществуващите сгради, дейности по 

конструктивно укрепване на многофамилните жилищни 

сгради, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на 

енергия от възобновяеми източници, подобряване достъпа за 

хора с увреждания

За цялата община 60 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, УТ, Отдел 

ПИР

Партньори: НПО, 

местни бизнеси, 

Сдружение на етажните 

собственици

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.9 Повишаване на дела на 

разделното събиране на 

отпадъци и усъвършенстване 

на цялата система за 

събиране и третиране на 

отпадъци – разделно 

събиране на територията на 

цялата община, подземно 

събиране, изграждане на 

компостни системи (битови и 

индустриални)

Подобряване на „метаболизма“ на града, чрез: създаване на 

условия за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци; въвеждане на интелигентна система за събиране 

на отпадъците при източника; създаване на инсталации за 

компостиране, разделно събиране и оползотворяване на 

биологично разградими и други битови отпадъци; създаване 

на хранителна банка и оползотворяване на излишъците; 

прилагане на концепцията "Нулев отпадък".

За цялата община 20 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване, 

ОПРДНО

Партньори: НПО, 

местни бизнеси, 

граждани, училища и 

детски градини

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.10 Стимулиране на 

използването на отопление, 

което не е базирано на 

твърди горива, увеличено 

използване на възобновяеми 

енергийни източници

Реализиране на локални инсталации и мрежи за 

производство и пренос на енергия (вкл. хибридни системи и 

умни мрежи); Информационни кампании за стимулиране на 

бизнеса за внедряване на мерки за ЕЕ в производствените 

сгради и модернизация на оборудването; Изготвяне на 

концепция за въглеродно неутрална индустриална зона; 

Изготвяне на финансова рамка, източници на финансиране; 

Провеждане на информационни кампании; Развитие на 

газопреносната мрежа и създаване на стимули за 

газифициране 

За цялата община и 

Зони за ИТИ

10 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ПИР

Партньори: ОИЦ 

Габрово, НПО, местни 

бизнеси
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СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.11 Създаване на цялостна 

система за мониторинг на 

състоянието на зелената 

система с цел превенция от 

бедствия и инциденти и др.

Развитие на ГИС платформата за паспортизация на всички 

видове на зелената система, повишаване капацитета на ОП 

"Благоустрояване" в частта на отдел "Озеленяване", 

техническо и ресурсно обезпечаване на всички дейности в 

обхвата на мярката; Обследване състоянието на зелената 

система в общината; Разработване и изпълнение на 

ландшафтно-устройствени мероприятия за възстановяване и 

рекултивация на деградиралите ландшафти в 

урбанизираните, производствени и техногенни зони в 

общината; Осъществяване на противоерозионни и 

залесителни мероприятия в стръмни и/или деградирали и 

опасни участъци 

За цялата община 450 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване, 

Кметове/Кметски 

наместници

Партньори: ТП 

Държавно горско 

стопанство

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.12 Усвояване на естествени 

водни ресурси за напояване 

на зелените площи (реки, 

подпочвени води, 

атмосферни води и др.)

Създаване на взаимообвързани иновативни решения за: 

събиране и използване на дъждовните води; за ползване на 

подпочвените води; усвояване на атмосферни води;  за 

поддържане елементите на зелената инфраструктура; 

почистване на улиците и площадите. Включва и внедряване 

на ВЕИ за намаляване на водния, въглеродния и общия 

екологичен отпечатък

За цялата община 400 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване

Партньори: 

Кметове/Кметски 

наместници, местни 

бизнеси и кооперации 

на земеделски 

производители

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.13 Реконструиране на 

съществуващите резервоари 

за вода и изграждане на 

нови

Създаване на система от резервоари, преливници и съдове за 

интелигентно съхранение и подаване на вода, с които да се 

подсигурят достатъчно водни количества за задоволяването 

на питейно-битовите нужди

За цялата община 300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване

Партньори: 

Кметове/Кметски 

наместници, местни 

бизнеси и ВиК ООД 

Габрово

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.14 Създаване и прилагане на 

комплексен пакет от мерки в 

подкрепа на индустрията за 

прилагане на кръговата 

икономика

Мярката е в подкрепа на заложените дейности в Стратегията 

за интелигентна специализация в сферата на кръговата 

икономика за община Габрово: Модернизация на 

индустрията в посока изграждане на инсталации за 

рециклиране; Индустрия 4.0; Провеждане на обучения и 

кампании в предприятията; Създаване и прилагане на 

цялостна програма за осведомяване на обществото и 

включването му в мерките за кръгова икономика; Работа на 

РИЦ в посока кръгова икономика  

За цялата община 300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ПИР

Партньори: Технически 

университет Габрово, 

местни бизнеси, НПО



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

1: Развитие на 

кръгова икономика 

и ресурсна 

ефективност

1.15 Повишаване на 

административния капацитет 

и развитие  на 

институционалната рамка за 

комплексно прилагане на 

пакета мерки за смекчаване 

на измененията в климата

Съобразяване на местната нормативна уредба с прилагането 

на мерки за смекчаване на измененията в климата; Обучения 

за служители на общинската администрация, образователни 

и други институции; Регулаторна мярка, изискваща новите 

общински сгради да се строят като сгради с близко до нулево  

потребление на енергия; Създаване на зони с ограничен 

достъп на автомобили; Разширяване на зоните за платено 

паркиране и правила за ползването им; Създаване на 

мобилно приложение за придвижване с обществения 

транспорт; Стимули и санкции за увеличаване на разделното 

събиране на ТБО при източника; Въвеждане на критерии за 

Екологични декларации за продукти и Въглероден отпечатък 

при избор на доставчици и изпълнители по търговете и 

конкурсите, обявявани от общината; Разработване на 

система за определяне на въглеродният отпечатък на 

дейността на общината 

За цялата община 350 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ПИР

Партньори: Технически 

университет Габрово, 

ОИЦ, местни бизнеси, 

НПО

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

2: Устойчиво 

ползване на 

природата и 

богатото 

биологично 

разнообразие

2.1 Възстановяване и опазване 

на естествените корита на 

реките

Превенция на риска от наводнения чрез мерки, щадящи 

биологичните коридори - укрепване на бреговете и 

„отваряне“ на реките към града чрез запазване и 

благоустрояване на зелените коридори по поречието на 

реките; Партньорство с общ. Велико Търново за поречието на 

р. Янтра - социализация, туризъм, почистване

За цялата община, 

Зона ИТИ

1 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ПИР

Партньори: община 

Велико Търново, 

Басейнова Дирекция 

Плавен, РИОСВ

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

2: Устойчиво 

ползване на 

природата и 

богатото 

биологично 

разнообразие

2.2 Създаване на зони за отдих 

край реките

Приобщаване на прилежащите на реката терени с подходящи 

благоустройствени мероприятия за социализация и 

адаптация на теренните дадености;  Изграждане на 

екологични съоръжения и създаване на възможности за 

осигуряване на средствата за поддръжката им; Осигуряване 

на непрекъснато пешеходно и велодвижение

Крайречна зона; За 

цялата община

10 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция УТ, ИЕ, Музей 

ДХС, Партньори: местна 

общност,

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

2: Устойчиво 

ползване на 

природата и 

богатото 

биологично 

разнообразие

2.3 Създаване и прилагане на 

комплексни мерки опазване 

и развитие на биологичното 

разнообразие

Теренно проучване на биоразнообразието в региона; 

Популяризиране на градското и природно биологично 

разнообразие; Образователни акции за населението в 

подкрепа на биологичното разнообразие - как да 

инвестираме в природо-устойчиво; как да пазим природата и 

др. Реализиране на проекти за опазване и поддържане на 

биологичното разнообразие - залесяване, поставяне на 

хранилки, акции за контрол над лова, стимулиране на 

популацията, контрол над други влияещи на популацията на 

диви животни човешки дейности и др;  Партньорство за 

популяризиране на биологичното разнообразие; 

За цялата община; 

Зони ИТИ

250 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ДПП 

„Българка“, НП 

Централен Балкан
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мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

2: Устойчиво 

ползване на 

природата и 

богатото 

биологично 

разнообразие

2.4 Регенерация на кафяви 

терени

Обновяване на изоставени градски територии (комплекси от 

сгради, стари производствени сгради и комплекси с 

прилежащите им територии) и насищането им с нови важни 

за града функции, така че да станат естествена и жива част от 

града и живота му; Насочване на устойчиви от икономическа, 

екологична и социална гледна точка инвестиции в тези 

територии

Индустриални 

зони; Зона Център

5 000 000 частни 

инвестиции, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекции УТ, ИЕ, ПИР

Партньори: местен 

бизнес и браншови 

организации, НПО

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 1: 

Околна среда, 

климат и енергия, 

устойчиво 

развитие

2: Устойчиво 

ползване на 

природата и 

богатото 

биологично 

разнообразие

2.5 Създаване и прилагане на 

комплексни мерки за 

справянето с природни 

бедствия и аварии

Мерки за предотвратяване ерозията на почвите на стръмни 

терени чрез залесяване, затревяване и сукцесия; Мерки за 

предотвратяване на свлачищните процеси; Актуализирана 

оценка на сеизмичния риск за съоръженията от критичната 

инфраструктура; Определяне на сервитути около зоните с 

потенциален риск от свлачище със специални 

правила/режими за управление на териториите; Създаване 

на комплексна общинска система за оповестяване на 

населението и институциите при бедствия и аварии, 

интегрирана с националната система (фокус ранно 

предупреждение); 

За цялата община 1 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции ИЕ, ПИР, УТ, 

ОП Благоустрояване и 

ОПРДНО

Партньори: Геозащита 

ЕООД Плевен, ТП 

Държавно горско 

стопанство 

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.1 Развитие на велосипедни 

алеи

Развитие на вело алейната мрежа в градската среда и 

свързване с извънградските маршрути

Крайречни зона, 

Зона Център, Зона 

за отдих и 

рекреаци

300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции ИЕ, ПИР, УТ

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.2 Подобряване на пътната 

инфраструктура и 

организацията на 

движението

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, 

паркинги, велосипедни алеи и тротоари и поставяне на 

градско обзавеждане; Внедряване на енергийно ефективно 

улично осветление и осигуряване на общо достъпна градска 

среда, чрез преодоляване на специфични бариери по 

главните градски направления, около ключови обществени 

пространства и спирките на МОПТ; Изграждане на уширения; 

Внедряване на умни настилки; Маркировки и съоръжения за 

подобряване на движението на всички участници 

движението

За цялата община 20 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции ИЕ, ПИР, УТ

Партньори: ОПУ АПИ, 

Агенция за пътна 

безопасност

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.3 Изграждане на зарядни 

станции за електромобили

Създаване на  условия за увеличаване дела на използване на 

електрически средства за придвижване на територията на 

общината

За цялата община 200 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частни средства

7 години Дирекции: ИЕ, ПИР, УТ, 

ОССД

Партньори: частни 

дружества/бизнес, 

НПО, ТУ, РИЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.4 Изграждане на паркинги Реорганизация и оптимизация на паркинги и изграждане на 

подземни паркинги

За цялата община 1 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции: ИЕ, ПИР, УТ, 

ОССД

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.5 Подобряване на 

транспортната свързаност с 

Южна България и в рамките 

на областта

Изграждане на тунела под връх Шипка; Път: Габрово - Велико 

Търново, Габрово - Севлиево, Габрово - Трявна

За цялата община, 

Зони за ИТИ

300 000 000 европейско и 

национално 

финансиране

7 години АПИ, МРРБ

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.6 Подобряване на 

транспортната свързаност 

между населените места в 

общината

Реконструкция на общински пътища, свързващи малките 

населени места помежду им и с града

За цялата община, 

Зони за ИТИ

5 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекции: ИЕ, ПИР, УТ, 

ОССД

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

3: Развитие на по-

устойчив и 

екологичен 

транспорт и 

подобрена 

транспортна 

свързаност 

3.7 Интегриран проект за 

устойчив градски транспорт

Реализиране на комплексни мерки, подкрепящи устойчивата 

градска мобилност, включително оптимизиране на МОПТ 

/маршрути , подвижен състав, информационна система и 

управление/ и създаване на условия за интермодалност; 

Транспортни проучвания, информационно осигуряване и 

изграждане на транспортен модел на община Габрово; 

Популяризиране на публичния транспорт като средство за 

придвижване; Инвестиции в обществен транспорт, нови 

екологични автобуси и електробуси

За цялата община 30 000 000 общински 

бюджет, 

национално 

финансиране, 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОССД, 

ОПТ ЕООД

Партньорства: НПО, 

граждани, бизнеси

СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

4: Развитие на 

модерна и 

екологична 

техническа 

инфраструктура

4.1 Подобряване на ВиК 

мрежата и намаляване на 

загубите на вода

Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни, 

канализационни мрежи и съоръжения /битови, дъждовни 

или смесени/, в това число резервоари, помпени станции, 

локални пречиствателни съоръжения за отпадни води, 

дъждоприемни резервоари за поливни нужди и др. в и около 

населените места от общината при необходимост; 

Обновяване на хидротехническите съоръжения; Изграждане 

на индивидуални и групови пречиствателни съоръжения в 

кварталите и селата, където липсва канализация; Завишаване 

на контрола; Рехабилитация на ВиК инфраструктурата. 

За цялата община 50 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ПИР

Партньори: ВиК ООД 

Габрово
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СЦ 1: Община Габрово 

се развива устойчиво и 

повишава свързаността 

си 

Приоритет 2: 

Транспортни 

връзки и 

инфраструктура

4: Развитие на 

модерна и 

екологична 

техническа 

инфраструктура

4.2 Подобряване достъпа до 

високоскоростен интернет в 

региона, особено извън 

градовете-центрове

Инвестиции за поетапно изграждане на широколентов достъп 

с приоритет малките населени места

За цялата община 1 200 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции: ИЕ, УТ, ИКТ

Партньори: 

Министерство на 

електронното 

управление

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.1 Развитие на 

високотехнологични сектори 

на икономиката чрез 

интелигентна специализация 

и насърчаване на иновациите

Инвестиции във високо технологично оборудване; създаване 

на устойчиви партньорства и проекти за развитие на 

иновации между бизнес и ТУ-Габрово; утвърждаване на 

ролята на РИЦ Амбициозно Габрово

За цялата община 2 500 000 национално 

финансиране, 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Технически 

университет Габрово, 

РИЦ, бизнеси и 

браншови организации

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.2 Дигитална трансформация на 

индустрията

Инвестиции в подкрепа на дигиталната трансформация на 

фирмите на територията на общината; Създаване на 

дигитален иновационен хъб в гр.Габрово

За цялата община 5 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Технически 

университет Габрово, 

РИЦ, бизнеси и 

браншови организации

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.3 Развитие на екосистема от 

стартиращи предприятия, 

включително със фокус 

мехатроника, чисти 

технологии и ИКТ

Програми за насърчаване на предприемаческата дейност и 

стартиране на бизнес; Привличане на компании от ИКТ 

сектора (софтуерни компании, компании за компютърни и 

други цифрови технологии)

За цялата община; 

Индустриални зони

1 500 000 национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години бизнеси, РИЦ, 

Технически 

университет Габрово

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.4 Свързване на бизнеса с 

образованието и развитие на 

инициативи, които да 

привличат на територията на 

общината студенти и млади 

професионалисти/предприе

мачи

Провеждане на пакет мерки, включително и кампания за 

популяризиране ефективността и функционалността на 

дуалното образование в професионалните гимназии, което е 

ориентирано към габровската промишленост; Разширяване 

на географския обхват на дуалното образование и 

увеличаване на възможностите за осъществяването му по 

различни професии, което да е съобразено с потребностите 

на бизнеса на регионално и местно ниво; Създаване на 

партньорства и консорциуми за общи образователни 

проекти; Популяризиране и разрастване на програми за 

стажове в различни по профил фирми; Развитие на 

кариерното ориентиране

За цялата община 400 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране 

7 години Дирекции: ОСД, ПИР

Партньори: Технически 

университет Габрово, 

Професионални 

гимназии, браншови 

организации, бизнес, 

НПО

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.5 Подпомагане на малки и 

средни предприятия и 

развитие на клъстери 

(сдружения и партньорства 

от предприятия) в 

приоритетните сектори в 

града

Създаване и развитие на мрежа за иновативно бизнес и 

социално развитие чрез пакети от стимули за развитие на 

МСП , посредничество за професионална реализация, 

предприемачество и изграждане на партньорства като 

двигател за устойчива местна и бизнес общност в Габрово 

За цялата община 300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел ПИР, РИЦ 

Амбициозно Габрово, 

ТУ Габрово, браншови 

организации, ОИЦ, 

бизнеси



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.6 Привличане на инвестиции и 

инвеститори в бизнеси с 

висока добавена стойност

Маркетиране, брандиране и промотиране на региона пред 

потенциални инвеститори; Развитие на нова индустриална 

зона Габрово - Севлиево; Развитие на индустриални зони на 

територията на общината; Провеждане на серия от 

проучвания и анализи за възможностите за бизнес в община 

Габрово и нейните конкурентни предимства; Стимулиране на 

технологичния трансфер към компании и достигане на 

иновациите до пазара; Изработване на концепция за 

развитие и ревитализация на индустриалните зони в Габрово; 

Развиване на съществуващи индустриални зони; Почистване, 

реконструкция и конверсия на индустриални терени

За цялата община, 

Индустриални 

зони, Зони ИТИ

20 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел ПИР, РИЦ

Партньори: 

Амбициозно Габрово, 

ТУ Габрово, браншови 

организации, ОИЦ, 

бизнеси

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.7 Създаване на среда за 

развитие на местния бизнес

Създаване на физически, финансови и информационни 

условия за гъвкаво предлагане на места за бизнес; 

Оползотворяване на свободни търговски площи в централна 

градска част; Подпомагане на МСП да се рекламират на 

международния пазар и създаване на единен дигитален 

портал; Проект за международни практики за обмен на опит 

и знания; Партньорства с чужди пазари и университети с цел 

интернационализация на бизнеса

За цялата община 250 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел ПИР, РИЦ 

Партньори: 

Амбициозно Габрово, 

ТУ Габрово, браншови 

организации, ОИЦ, 

бизнеси

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

5: Насърчаване 

развитието на 

местната 

икономика и 

подобряване на 

средата за 

иновации

5.8 Развитие на съществуващите 

индустриални зони и 

създаване на нов 

високотехнологичен парк за 

привличане на инвеститори

Промотиране на общината с цел привличане на инвеститори 

и развитие на нисковъглеродни индустриални зони; 

Дейности по меморандум за сътрудничеството с Тракия 

икономическа зона и създаване на нов високо технологичен 

парк; Съвместни инициативи за междуобщински проекти, 

базирани на интелигентна специализация

Зони ИТИ, 

Индустриални зони

25 300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел ПИР, 

Партньори: ОИЦ, 

бизнеси, ТУ Габрово, 

РИЦ 

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

6: Развитие и по-

успешно 

капитализиране на 

науката и 

образованието и 

насърчаване на 

ученето през целия 

живот

6.1 Популяризиране на 

програми за учене през 

целия живот

Осигуряване на помощ и подкрепа чрез предоставяне на 

сграда или пространство, както и оборудване за създаване на 

център за квалификация, преквалификация и учене през 

целия живот/център за професионални умения; Създаване и 

провеждане на кампании за учене през целия живот

 За цялата община 300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частни 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, Отдел 

ПИР, ОИЦ

Партньори: училища, 

бизнеси, НПО, ТУ 

Габрово

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

6: Развитие и по-

успешно 

капитализиране на 

науката и 

образованието и 

насърчаване на 

ученето през целия 

живот

6.2 Подобряване на 

материалната база на научни 

изследователски центрове за 

създаване на иновации и 

привличане на кадри

Развитие на центровете за компетентности и центровете за 

високи постижения; Обновяване на материално-техническата 

база за целите на иновативни занимания от разнообразен 

характер; Международни участия и обмени на ангажираните 

кадри за интелигентна специализации и създаване на 

иновации на местно ниво

За цялата община 2 000 000 общински 

бюджет, 

национално и  

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция УТ, ПИР, ТУ 

Габрово 

Партньори: РИЦ, 

бизнеси, НПО



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

6: Развитие и по-

успешно 

капитализиране на 

науката и 

образованието и 

насърчаване на 

ученето през целия 

живот

6.3 Модернизация на 

материално-техническата 

база на детските и учебни 

заведения

Обновяване на ключови обекти на образователната 

инфраструктура; Ремонт и осъвременяване на сградния 

фонд, внедряване на енергоспестяващи мерки, прилагане на 

иновативни решения за събиране и използване на 

дъждовните води за повторната им употреба и изграждане 

на достъпна среда и благоустройство на прилежащите 

пространства, доставка на оборудване; Приспособяване на 

дворовете на училищата и на детските градини и ясли за 

дейности на открито в контекста на идеята за „средата като 

третия учител“

За цялата община 40 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ПИР, УТ, 

Училища, детски 

градини, РУО

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

6: Развитие и по-

успешно 

капитализиране на 

науката и 

образованието и 

насърчаване на 

ученето през целия 

живот

6.4 Осигуряване и ефективно 

функциониране на ЦПЛР 

"Кариерно ориентиране-

Габрово" и Областен 

информационен център-

Габрово за подпомагане на 

трудовата реализация и 

мобилност и 

професионалното 

образование

Насърчаване на развитието на добри практики в сферата на 

предоставянето на услуги за свободното време и личностното 

развитие и на дейността на активните младежки групи и 

организации; Развитие на програми насочени към различни 

целеви групи; Осигуряване на по-лесен достъп до целеви 

обучения, информационни и демонстрационни дейности

За цялата община 200 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, Отдел 

ПИР, Център по 

кариерно ориентиране 

Габрово

Партньори: бизнеси, 

Младежки център, НПО

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

6: Развитие и по-

успешно 

капитализиране на 

науката и 

образованието и 

насърчаване на 

ученето през целия 

живот

6.5 Развитие на дигитални 

умения, меки умения и 

умения за адаптивно учене в 

училищата

Организиране на обучения за внедряване на нови практики в 

представянето на учебния материал и общуването с 

учениците; Развитие на неформалното образование; 

Допълване на учебната програма с предмет позволяващия 

усвояването на знания и умения на съвремието; Работа с 

уязвими групи

За цялата община 250 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране 

7 години Дирекция ОСД, Отдел 

ПИР Партньори: НПО и 

др.

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

7: Повишаване 

ефективността на 

администрацията, 

подобряване на 

управленските 

процеси и 

засилване на 

партньорствата с 

гражданите и 

бизнеса

7.1 Надграждане и внедряване 

на нови Е-услуги с цел 

подобряване 

административното 

обслужване на гражданите и 

бизнеса

Развиване на капацитета на институциите и гражданите да си 

взаимодействат чрез нови дигитални приложения за 

административно обслужване и гражданско участие; 

За цялата община 200 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция АПИО, Отдел 

ИКТ 

Партньори: НПО и др.



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие
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Индикативен 
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изпълнение

Административна 
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отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

7: Повишаване 

ефективността на 

администрацията, 

подобряване на 

управленските 

процеси и 

засилване на 

партньорствата с 

гражданите и 

бизнеса

7.2 Подобряване на 

информационната и 

комуникационна 

инфраструктура, свързана с 

процесите по 

административно 

обслужване.

Въвеждане на нови канали/възможности за предоставяне на 

информация за административните услуги на граждани и 

организации и начина на тяхното заявяване.

За цялата община 250 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел ИКТ и всички  

структури към Община 

Габрово

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

7: Повишаване 

ефективността на 

администрацията, 

подобряване на 

управленските 

процеси и 

засилване на 

партньорствата с 

гражданите и 

бизнеса

7.3 Повишаване на 

административния капацитет 

на служителите в 

администрацията 

Създаване на комплексни програми за подобряване на 

знанията на служителите в областта на информационните 

технологии; усвояване на добри практики за работа със 

заинтересовани страни, подобряване на процеса по 

комуникация с гражданите и бизнеса; Обучения за 

повишаване на професионалната компетентност в различни 

направления на служителите в общинската администрация

За цялата община 100 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране 

7 години Всички 

административни 

структури на Общинска 

администрация

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

7: Повишаване 

ефективността на 

администрацията, 

подобряване на 

управленските 

процеси и 

засилване на 

партньорствата с 

гражданите и 

бизнеса

7.4 Разработване на общ GIS 

проект със съседни общини, 

чрез който територията да 

бъде зонирана според 

различни критерии

Съвместна инициатива с общините  Габрово, Севлиево, 

Трявна и Дряново, която да подсили административното 

развитие на региона със създаване на географска обща база 

данни за градовете и територията им, която да подпомага 

управлението им и създаването на подходящи за всяка 

община и територия и насърчаващи устойчивия им растеж 

политики

Зони ИТИ 150 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране 

7 години Отдел ИКТ и общини от 

Област Габрово

СЦ 2: Община Габрово 

развива силна 

икономика базирана на 

наука и иновации

Приоритет 3: 

Икономика, 

образование и 

иновации

7: Повишаване 

ефективността на 

администрацията, 

подобряване на 

управленските 

процеси и 

засилване на 

партньорствата с 

гражданите и 

бизнеса

7.5 Подобряване на 

информационната и 

комуникационна 

инфраструктура, свързваща 

администрацията и звената й

Допълващо развитие и поддържане ГИС на община Габрово с 

платформа за управление и наблюдение на градското 

възстановяване и развитие; Структуриране на процеса на 

мониторинг, оценка и отчитане на ПИРО Габрово

За цялата община общински 

бюджет, 

7 години Всички 

административни 

структури на Общинска 

администрация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

8: Развитие на 

културни и 

творчески 

индустрии и 

привличане на 

нови публики

8.1 Интегрирано развитие на 

културата и насърчаване на 

развитието на творчески и 

културни индустрии

Обновяване на културната инфраструктура като предпоставка 

за развитие на съвременен културен продукт в област 

Габрово (сграден фонд - екстериор и интериор и техническа 

база - нова техника, интелигентни системи за звук, светлина и 

др.); Създаване на център за съвременно изкуство - Кристо и 

Жан Клод; Подобряване на достъпа до информация за 

културни събития и популяризирането им; Организиране на 

разнообразни културни прояви в зависимост от интересите 

на различните публики и създаване на места за общуване и 

развитие на различни културни прояви; Създаване на фонд в 

подкрепа на изпълнението на културната стратегия; 

Подсилване на независимата сцена; Насърчаване на 

разнообразните форми на съвременно изкуство и 

стимулиране на търсенето му сред различните видове 

публики; Насърчаване на международните проекти в сферата 

на културата и сътрудничеството между артисти от цял свят 

За цялата община 29 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел КТ, Отдел ПИР, 

Музей ДХС

Партньори: НПО и др. 

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

8: Развитие на 

културни и 

творчески 

индустрии и 

привличане на 

нови публики

8.2 Обособяване на младежки 

пространства

Предоставяне на комплексни услуги за младите хора, 

осигуряващи разнообразие на дейности (включително и 

международни), които да отговарят на потребностите и 

желанията на младите хора, включително и тези от 

уязвимите групи

За цялата община 1 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години отдел ПИР, Дирекция 

ОСД, НПО, бизнеси и 

др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

8: Развитие на 

културни и 

творчески 

индустрии и 

привличане на 

нови публики

8.3 Развитие, оживяване и 

популяризиране на зоните 

наситени с културни 

ценности и КН

Създаване на мрежа от културни маршрути в рамките на 

града; Обновяване, осъвременяване и технологизиране на 

музеите и галериите като места за връзка между 

традиционна култура и съвременна култура; Създаване на 

градски галерии и внедряване на изкуството в градската 

среда

За цялата община 3 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Отдел КТ, ТИЦ и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

8: Развитие на 

културни и 

творчески 

индустрии и 

привличане на 

нови публики

8.4 Създаване на съвместни 

проекти в областта на 

културата между община 

Габрово с други общини от 

региона

Създаване на регионални и международни фестивали, 

организирани съвместно с общините в региона; Създаване на 

общи театрални, музикални и кино продукции; Развитие на 

мястото като мрежа от резиденции за художници от региона, 

страната и Европа и света и общи пленерни занимания 

Зони ИТИ, За 

цялата община

500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел КТ, читалища и 

културни институции
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

9: Устойчиво 

опазване, 

социализация и 

адаптация на 

материалното и 

нематериалното 

културно 

наследство

9.1 Подсилване на 

въздействието и връзките 

между градските зони 

наситени с културно 

наследство и 

популяризиране на 

нематериалното наследство

Реставрация и консервация, адаптация и оживяване на 

градските зони, наситени с културно наследство; Изследване 

и популяризиране на нематериалното наследство и 

вплитането му в съвременния културно-туристически и 

икономически живот на града; Създаване на културно-

исторически градски маршрути; насърчаване развитието на 

местните занаяти; създаване на съвместни проекти с другите 

общини, основани на занаятите на региона и тяхното 

възстановяване и вплитане в съвременния живот на града; 

Насърчаване на иновативни практики по популяризиране и 

поддръжка на на музейните комплекси и резервати на 

региона, като Етъра, Боженци

За цялата община, 

Зони ИТИ

2 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Отдел КТ, РЕМО Етър, 

МАИР  Боженци и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

9: Устойчиво 

опазване, 

социализация и 

адаптация на 

материалното и 

нематериалното 

културно 

наследство

9.2 Включване на културното 

наследство в регионални 

туристически продукти и 

популяризиране им в 

европейски и световен план

Създаване на регионален туристически продукт, основан на 

природното и културно наследство на региона и връзките по 

между им (Трявна, Дряново, Велико Търново); Свързване на 

съществуващите рекреационни зони и ландшафти в Северен 

Централен Район чрез културни и туристически маршрути; 

Осъществяване на международни обмени на знание и опит 

за създаване на подобни общи продукти; Подсилване на 

административния капацитет за управление и развитие на 

такива съвместни продукти; Дигитализация и активна 

реклама в региона, страната и чужбина; 

За цялата община, 

Зони ИТИ

350 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

9: Устойчиво 

опазване, 

социализация и 

адаптация на 

материалното и 

нематериалното 

културно 

наследство

9.3 Възстановяване, 

реставрация, консервация, 

въвеждане на съвременни 

форми на експониране на 

паметниците на културното 

наследство

Реставрация, консервация и адаптация на ключови обекти на 

културната инфраструктура в Габрово:  сградата на 

Художествена галерия „Христо Цокев“ и прилежащи 

пространства, сградата на Народно читалище „Априлов-

Палаузов“ и цели възстановяване на ключови обекти на 

културната инфраструктура в Габрово, Дома на хумора и 

сатирата, бившата Професионалната гимназия по текстил и 

моден дизайн, Планетариума и сградата на бившия 

Пионерски дом и бившия Младежки дом; Дигитализация на 

информация, данни и архиви на КН .Осъществени дейности 

по проучване, консервация, реставрация и експониране на 

паметници на културното наследство.

За цялата община 25 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, отдел 

ПИР, бизнеси, НПО и 

др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

10: Насърчаване на 

разнообразния и 

устойчив туризъм

10.1 Развитие на разнообразни 

форми на туризъм

Насърчаване на развитието на малките населени места като 

центрове за селски туризъм; Насърчаване развитието на 

екологично, икономически и социално устойчивата хотелска 

и почивна база на територията на общината - местност 

Люляците и др.; създаване на условия за развитие на 

кулинарен и винен туризъм; Проучване на възможността за 

позициониране на Габрово като център на индустриалния 

туризъм в България; Осмисляне и капитализиране на 

индустриалното наследство като ниша за индустриален 

туризъм;  

Зона малки 

населени места, 

Зони ИТИ

300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години ТИЦ, отдел КТ

Партньори, бизнеси и 

др.
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СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

10: Насърчаване на 

разнообразния и 

устойчив туризъм

10.2 Развитие на к.к. Узана като 

атрактивна дестинация за 

активен летен и зимен 

туризъм

Изработване и прилагане на концепция за региона около 

Габрово и курортен комплекс Узана като дестинация за 

планинско и шосейно колоездене, планински туризъм, 

спортно катерене, конен туризъм и езда, зимни спортове и 

екстремен туризъм на регионално ниво; Развитие на пътна, 

инженерна и екологична инфраструктура;  Дейности по 

залесяване и засаждане с растителност и видове, характерни 

за територията;

Зони за отдих и 

рекреация

25 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години ТИЦ, Дирекция УТ, 

Дирекция ИЕ

Партньори: бизнеси и 

др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 4: 

Култура, културно 

наследство и 

туризъм

10: Насърчаване на 

разнообразния и 

устойчив туризъм

10.3 Развитие на планината като 

атрактивно място за отдих, 

спорт и туризъм и развитие 

на спортен туризъм и 

планинските спортове

Изграждане и популяризиране на зелени зони, еко пътеки и 

Вело трасета; Създаване на велосипедни трасета за 

планинско колоездене и спускане; Развитие на зони за 

различни планински спортове

За цялата община, 

Зони ИТИ

300 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекции ИЕ, ПИР, ТИЦ

Партньори: Местен 

бизнес, НПО, БТС, 

спортни клубове, 

съседни общини 

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.1 Осъществяване на дейности 

в областта на здравната 

профилактика и 

образователната медиация 

за здравословен и активен 

начин на живот

Организиране на информационни кампании за социално 

значими заболявания, с покритие целия град и общината; 

Подсигуряване на профилактични прегледи за различни 

групи от населението; 

За цялата община 150 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.2 Подобрен достъп до 

здравеопазване на лица, 

живеещи извън териториите 

на града

Периодичен скрининг за социално значими заболявания и 

профилактични прегледи, с цел оценка на потребностите от 

последващи здравни услуги за гражданите; Разширяване на 

дейностите в системата на социално подпомагане чрез 

интегрирани социални услуги с включен здравен и социален 

компонент; Функциониращ мобилен екип за здравни грижи и 

здравна подкрепа в населените места извън Габрово

За цялата община 150 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ДКЦ и 

лечебни заведения

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.3 Привличане и задържане на 

специалисти в здравните 

заведения

Осигуряване на по-добри условия за работа на медицинските 

лица и стимули за професионалното им развитие; 

Насърчаване ангажирането на млади специалисти, чрез 

осъществяване на общинска жилищна политика по 

настаняването им. 

За цялата община 200 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ДКЦ и 

лечебни заветния

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.4 Обновяване на сградния 

фонд и техническата база на 

здравните заведения

Обновяване на ключови обекти на здравеопазването и 

социалните услуги; Обновяване на техническата база, 

оборудване и апаратура в здравните заведения и сгради

За цялата община 7 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ДКЦ и 

лечебни завидния



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.5 Развитие на електронното 

здравеопазване

Развитие на теле медицина – консултации онлайн в реално 

време със специалисти 

За цялата община 350 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД и 

лечебни заведения

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.6 Създаване на възможност за 

мобилни здравни услуги, в 

това число „мобилен доктор“

Проучване за възможностите и нуждите за осигуряване на 

мобилни здравни услуги на територията на общината; 

Създаване на мобилни екипи към областните лечебни 

заведения за осигуряване на медицинска помощ в 

отдалечените и труднодостъпни места - закупуване на 

специализирани превoзони средства- оборудвани мобилни 

лаборатории, мобилни рентгенови кабинети и транспортни 

леки автомобили

За цялата община 250 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ДКЦ и 

лечебни заведения

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.7 Подобряване на спортната 

база и спортните 

съоръжения за 

професионален и 

любителски спорт

Обновяване на спортните съоръжения за спорт - зали, 

стадиони и др.; Изграждане на спортни площадки за 

колективни спортове, площадки за скейтборд, ролери и 

тротинетки, велосипедни трасета за планинско колоездене и 

спускане, закрита стена за спортно катерене; Обособяване и 

изграждане на спортни пространства на открито и закрито; 

Регулиране на ползването на спортните съоръжения в 

училищните дворове в извънучебно време, осигуряване на 

достъп за спортуващи възрастни

За цялата община 2 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, 

Дирекция ИЕ, Дирекция 

УТ, НПО и бизнеси

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.8 Популяризиране на 

спортните дейности и тяхната 

полза в здравословен и 

социален план

Популяризиране на градски състезания за различни 

спортове; Организиране на спортни фестивали и събития по 

квартали; Провеждане на спортни състезания - 

професионални и любителски от национално и 

международно значение; Провеждане на кампании сред 

населението, насърчаващи спорта и обясняващи ползите от 

него за повишаване качеството на живот; Популяризиране 

различните видове спорт сред уязвимите групи 

За цялата община 350 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, спортни 

клубове, бизнеси и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

11: Подобряване на 

здравната грижа и 

насърчаване на по-

здравословния 

начин на живот в 

общината

11.9 Създаване на места за 

лечение, психо-социална 

рехабилитация и 

реинтеграция 

В това число и на лица със зависимости към алкохол, хазарт 

или наркотици; Обвързване с програми за психологическа 

помощ, включително и насочени към хора със зависимости

За цялата община 600 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, НПО и 

др.



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 
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Източник на 
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Срок за 

изпълнение
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структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

12: Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

и иновативни 

социални услуги

12.1 Насърчаване на развитието 

на силни местни общности и 

създаване на условия за 

гражданско участие и 

практическо включване в 

развитието на общината и 

отделните 

квартали/населени места

Създаване на механизъм за обратна връзка от деца и 

младежи за планирането на средата, чрез дебати, 

ангажиране в работни групи, изследвания и др, Създаване на 

възможности за обновяване на кварталите в партньорство с 

гражданите и техните общности; Събиране на предложения 

от граждани за градски проекти и инициативи за развитието 

на градската среда; 

За цялата община 120 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, ОИЦ, 

НПО и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

12: Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

и иновативни 

социални услуги

12.2 Развитие на социалното 

предприемачество и 

иновациите в социалните 

услуги

Развитие на социалните услуги в близост до потребителите; 

Насърчаване на социалните бизнеси и партньорствата; 

Насърчаване на включването на уязвимите групи в пазара на 

труда; Поетапно изграждане на симбиоза между социалните 

услуги и социалното предприемачество, включително чрез 

обучение, чрез активна и продължителна работа на хора от 

сектора с хора извън него за подобряване нивото на 

предлаганите социални услуги, в това число и под формата на 

стаж; Предвижда включване в социалните услуги на хора 

извън сектора чрез доброволчески кампании сред младежи и 

студенти, безработни

За цялата община 3 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, 

Дирекция БТ, НПО и 

бизнеси

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

12: Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

и иновативни 

социални услуги

12.3 Осигуряване на добре 

развита и модерна социална 

инфраструктура и 

разширяване на обхвата на 

социалните услуги

Обновяване и модернизация на сградите на социалните 

услуги, в това число и техническата им база; Развитие на 

възможностите за предоставяне на заместваща грижа за хора 

в неравностойно положение; Разкриване на интегрирани 

услуги за резидента грижа за възрастни хора в невъзможност 

за самообслужване с потребност от постоянни медицински 

грижи; Разширяване обхвата на предоставяните социални 

услуги за пълнолетни лица със зависимост; Създаване на 

комплекс от социални услуги за деца; Създаване на комплекс 

от социални услуги в домашна среда за възрастни и хора с 

увреждания; Създаване на Общински подслон за бездомни 

лица от община Габрово

За цялата община 2 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Отдел 

ПИР и Дирекция ОСД

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

12: Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

и иновативни 

социални услуги

12.4 Изграждане на общински 

жилища и подобряване на 

жилищната политика и 

обхвата й

Изграждане на нов или обновяване на остарял жилищен 

фонд за осигуряване на достъп до жилища, включително и 

социални;  Изследване на гъвкави модели за създаване на 

достъпни и социални жилища

За цялата община 600 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Дирекция 

ОССД, Отдел ПИР, 

Дирекция ОСД

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

12: Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

и иновативни 

социални услуги

12.5 Провеждане на кампании за 

насърчаване на 

доброволчеството и 

активността сред всички 

възрасти

Ефективно използване на съществуващия капацитет на ниво 

община и насърчаване на надграждането на опита и 

разширяване на прилагането на добри доброволчески 

практики в различни сфери на образованието, социални 

дейности, културни събития и други дейности

За цялата община 100 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ОСД, Отдел 

КТ, НПО и доброволци



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.1 Обновяване на 

съществуващите и създаване 

на нови публични 

пространства с възможности 

за активен социален живот и 

изграждане на добре 

обвързана и покриваща 

града мрежа от пешеходни 

пространства

Реконструкция на пазара на Шиваров мост и на Централния 

пазар и способстване предлагането на регионална и местна 

продукция; Реконструкция на публични пространства и 

обвързването им с пешеходна и алейна мрежа 

(съществуваща и недоизградена) и обогатяването й с 

озеленяване и развитие на растителността; Изграждане на 

детски площадки, площадки за спорт и други зони за почивка 

и общуване в градската среда, включително и изграждане на 

съоръжения за игра на детските площадки, съобразени с 

нуждите на трудноподвижните деца; Използване на 

естествени материали и разнообразни растителни видове; 

Изграждане на ново улично енергоeфективно осветление в 

неосветени публични площи

За цялата община 20 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване, 

бизнеси и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.2 Превенция на престъпността 

и създаване на сигурна и 

безопасна градска среда

Използване на градския дизайн за превенция на 

престъпността в градска среда; Оживяване на градските 

пространства; Инсталация на системи за наблюдение и 

повишаване на полицейското присъствие в градската среда

За цялата община 1 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Дирекция 

УТ, отдел ПИР, ОД на 

МВР

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.3 Обновяване и 

осъвременяване на 

съществуващите и 

изграждане на нови градски 

паркове

Изработване на концепция за развитие на зоните по 

продължение на реката - линеен парк, който свързва 

градската среда, пешеходна зона с ограничен автомобилен 

достъп; Благоустройство и парк устройство на съществуващи 

зелени площи за широко обществено ползване; Изграждане 

на нови градски паркове и зелени зони; Ползване на 

екологични и естествени материали; Обвързване на зелената 

система на града с околната природна среда; 

Благоустрояване на градска среда; Създаване на обществен 

парк в кв. Младост и парк Синкевица

Зона за отдих и 

рекреация, Зона 

Център

16 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Дирекция 

УТ, отдел ПИР, ОП 

Благоустрояване

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.4 Създаване и поддържане на 

общностни (открити и 

закрити) пространства за 

отдих и развлечение на 

различни групи граждани 

(родители с деца, младежи, 

възрастни хора и др.)

Изграждане на квартални центрове, концентриращи 

търговски, обслужващи, социални и рекреационни функции 

за нуждите на живеещите и нови планирани урбанизирани 

територии; Създаване на достъпни и безконфликтни 

междублокови пространства чрез мерки за възстановяване и 

развитие с участието на живущите

Зона Квартали 25 000 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване, НПО 

и др.

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.5 Развитие и благоустрояване 

на малките населени места

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, 

паркинги, велосипедни алеи и тротоари и поставяне на 

градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно 

улично осветление и осигуряване на общо достъпна среда в 

малките населени места от общината; Благоустройство и 

паркоустройство на съществуващи зелени площи и на 

публични пространства за широко обществено ползване в 

селата 

Зона малки 

населени места

3 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, Дирекция 

УТ, ОП Благоустрояване



Стратегическа цел Приоритет Подцел Код Мярка

Кратко описание / идеи за развитие

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: описание на предвидените мерки и дейности

СЦ 3: Община Габрово 

се развива като 

социално ангажирана 

община с високо 

качество на живот и 

разнообразен туризъм 

Приоритет 5: 

Социални услуги, 

социално 

предприемачество

, здраве, спорт и 

градска среда

13: Градска среда, 

свързана с 

природата и 

насърчаваща 

общуването

13.6 Развитие на зелената 

система в градската среда, 

така че да подпомага 

мерките по адаптация към 

климатичните промени 

Създаване на условия за намаляване на действието на 

топлинните вълни в градската среда; Зелени завеси пред 

фасадите на сградите – изработване и прилагане; ПЧП за 

зелени покриви, съхранение и експлоатация на дъждовна 

вода, устойчива градска среда; Обновяване на зелените 

системи в индустриалните зони; Засаждане на растителни 

видове, които облекчават лъченията и помагат за 

пречистване на средата – въздух, радиация, други видове 

лъчения, шум, осветеност; Събиране на дъждовна вода за 

поливане; Подмяна на всички машини, използващи 

замърсяващи горива; Използване на компостери за 

биологични отпадъци

За цялата община 1 500 000 общински 

бюджет, 

национално и 

европейско 

финансиране, 

частно 

финансиране

7 години Дирекция ИЕ, ОП 

Благоустрояване, 

бизнеси и др.


