
Постъпили предложения за промени и допълнения на Проекта на ПИРО Габрово в процеса на обществено консултиране: 

Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Юли Сергеев Изграждане на парк „Синкевица“  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; 
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването;   
Мярка 13.3 Обновяване и осъвременяване на 
съществуващите и изграждане на нови градски 
паркове; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и ще 
бъде добавено в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а) 

Светлозар Стефанов Изграждане на парк „Синкевица“ – 
благоустрояване на територията 
около целия периметър на язовира 

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;  
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването;   
Мярка 13.3 Обновяване и осъвременяване на 
съществуващите и изграждане на нови градски 
паркове; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и ще 
бъде добавено в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а) 

Татяна Грошева Модернизиране и обновяване на 
инфраструктурата в кв. Шенини – 
изграждане на ВиК и пътна 
инфраструктура, обособяване на зони 
за отдих и игри, модернизиране на 
цялостния облик на квартала  

СЦ 1: Община Габрово се развива устойчиво и 
повишава свързаността си; Приоритет 2: 
Транспортни връзки и инфраструктура; Под-цел 4: 
Развитие на модерна и екологична техническа 
инфраструктура и 
 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и ще 
бъде добавено в Програмата за 
реализация (Приложение 1) 
мярка 13.4 Създаване и 
поддържане на общностни 
(открити и закрити) 
пространства за отдих и 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

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; 
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването; 
Мярка 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.) 

развлечение на различни групи 
граждани (родители с деца, 
младежи, възрастни хора и др.) 
и в индикативния  списък с 
проекти (Приложение 1а) 

Християн Христов  Рехабилитация на улична 
инфраструктура в с. Рязковци и пътя 
към с. Козирог 

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; 
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването; 
Мярка 13.5 Развитие и благоустрояване на 
малките населени места; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Поради 
големия брой населени места 
извън общинския център те не 
са упоменати поименно в 
ПИРО.  

Мариела 
Караджова-Петрова 

Осигуряване на транспортна връзка 
до местност Люляци, традиционно 
посещавана с цел рехабилитация, 
рекреация и отдих.  
 

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;  

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и ще 
бъде добавено в Програмата за 
реализация (Приложение 1) 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Мариела 
Караджова-Петрова 

Подсигуряване на междуградски 
транспорт от гр. Габрово до с. 
Врабците и подобряване на ВиК 
инфраструктурата в селото 

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; 
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването; 
Мярка 13.5 Развитие и благоустрояване на 
малките населени места; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Поради 
големия брой населени места 
извън общинския център те не 
са упоменати поименно в 
ПИРО.  

Весела Михова Изграждане на велоалея Габрово-
Севлиево  

СЦ 1: Община Габрово се развива устойчиво и 
повишава свързаността си; 
Приоритет 2: Транспортни връзки и инфраструктура; 
Подцел 3: Развитие на по-устойчив и екологичен 
транспорт и подобрена транспортна свързаност; 
Мярка 3.1 Развитие на велосипедни алеи; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а). В процеса на 
реализация на ПИРО отделните 
маршрути ще бъдат 
допълнително уточнени при 
подготовка на проектите в 
зависимост от възможностите 
за изпълнение и финансиране 
на различните транспортни 
свързаности.  

Габриела 
Обретенова 

Изграждане на велосипедна 
инфраструктура, свързваща центъра 
на гр. Габрово (тесен и широк) и 
крайните квартали и села;  
Изграждане на велоалея от центъра 
на града до с. Мечковица, с. Трънино  

СЦ 1: Община Габрово се развива устойчиво и 
повишава свързаността си; 
Приоритет 2: Транспортни връзки и инфраструктура; 
Подцел 3: Развитие на по-устойчив и екологичен 
транспорт и подобрена транспортна свързаност; 
Мярка 3.1 Развитие на велосипедни алеи; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

(Приложение 1а). В процеса на 
реализация на ПИРО отделните 
маршрути ще бъдат 
допълнително уточнени при 
подготовка на проектите в 
зависимост от възможностите 
за изпълнение и финансиране 
на различните транспортни 
свързаности.  

Гергана Ганева  Привличане на чуждестранни 
инвестиции чрез облекчаване на 
процедурите за инвеститорите и 
предоставяне на необходимата 
подкрепа  

СЦ 2: Община Габрово развива силна икономика 
базирана на наука и иновации; 
Приоритет 3: Икономика, образование и иновации; 
Подцел 5: Насърчаване развитието на местната 
икономика и подобряване на средата за иновации ;  
Мярка 5.5 Подпомагане на малки и средни 
предприятия и развитие на клъстери (сдружения и 
партньорства от предприятия) в приоритетните 
сектори в града;  
 и  
Мярка 5.6 Привличане на инвестиции и 
инвеститори в бизнеси с висока добавена стойност; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а).  

Нено Георгиев Разкриване на нови работни места 
във фабрики или IT център;  

СЦ 2: Община Габрово развива силна икономика 
базирана на наука и иновации; 
Приоритет 3: Икономика, образование и иновации; 
Подцел 5: Насърчаване развитието на местната 
икономика и подобряване на средата за иновации;  
Мярка 5.1 Развитие на високотехнологични 
сектори на икономиката чрез интелигентна 
специализация и насърчаване на иновациите; 
И 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а).  



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Мярка 5.3 Развитие на екосистема от 
стартиращи предприятия, включително със фокус 
мехатроника, чисти технологии и ИКТ; 

Нено Георгиев Изграждане на паркове и спортни 
алеи; 

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;  
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването;   
Мярка 13.3 Обновяване и осъвременяване на 
съществуващите и изграждане на нови градски 
паркове; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а). 

Нено Георгиев Осигуряване на редовен градски 
транспорт;  

СЦ 1: Община Габрово се развива устойчиво и 
повишава свързаността си; 
Приоритет 2: Транспортни връзки и инфраструктура; 
Подцел 3: Развитие на по-устойчив и екологичен 
транспорт и подобрена транспортна свързаност; 
Мярка 3.7 Интегриран проект за устойчив 
градски транспорт; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а).  

Нено Георгиев Подобряване на условията за туризъм 
в общината; 

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;  
Подцел 10: Насърчаване на разнообразния и 
устойчив туризъм; 
Мярка 10.1 Развитие на разнообразни форми на 
туризъм; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а).  



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Недялко Стефанов Габрово – популярно и реномирано 
място за иновативни науки - IT 
образование, маркетинг, продажби, 
електронна търговия, социални 
мрежи, реклама, бизнес и стартъп 
образование  
 
Изграждане на добра реклама 
кампания за привличане на студенти 
в съответните специалности, 
стъпваща върху приоритетите на 
града като:  история и традиции в 
техническото образование, 
предприемачество и бизнес; 
централно местоположение, даващо 
достъп от всички точки на страната; 
съществуващ технически университет 
и изграден нов технологичен хъб/ тех 
парк; развиващи се бизнеси от IT 
индустрията; развита производствена 
и индустриална среда с възможност 
за провеждане на учебни практики; 
зелен и чист град с възможности за 
спорт 

СЦ 2: Община Габрово развива силна икономика 
базирана на наука и иновации; 
Приоритет 3: Икономика, образование и иновации; 
Подцел 5: Насърчаване развитието на местната 
икономика и подобряване на средата за иновации;  
Мярка 5.1 Развитие на високотехнологични 
сектори на икономиката чрез интелигентна 
специализация и насърчаване на иновациите; 
И 
Мярка 5.3 Развитие на екосистема от 
стартиращи предприятия, включително със фокус 
мехатроника, чисти технологии и ИКТ; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а). 

Георги Байрактаров Реставрация на сградите, строени 
преди 1944г. и постигане на 
„приветлив вид“  

Обновяване на сградния фонд с обществени 
функции в зависимост от типа инфраструктура е 
предвидено в различни цели и мерки на проекта на 
ПИРО.  
 

Не приложимо 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Сградите, частна собственост (за жилищни или 
производствени нужди) влизат в обхвата на мерките 
за енергийна ефективност, но могат да бъдат 
реализирани само с волята на собствениците им.  
  

Галя Христова Подпомагане на жителите на 
общината в нужда – намаляване на 
броя на социално изключените лица  

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;  
Подцел 12: Насърчаване на социалното 
предприемачество и иновативни социални услуги; 
Мярка 12.3 Осигуряване на добре развита и 
модерна социална инфраструктура и разширяване 
на обхвата на социалните услуги; 

Предложението попада в 
обхвата на проект на ПИРО и не 
се налагат промени. Дейността 
е разписана  в Програмата за 
реализация (Приложение 1) и в 
индикативния  списък с проекти 
(Приложение 1а). 

Надя Колева  Достъпна градска среда за деца със 
специфични нужди – осигуряване на 
условия за свободно придвижване в 
градската среда и изграждане на 
съоръжения за игра на детските 
площадки, съобразени с нуждите на 
трудноподвижните деца    

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;  
Подцел 13: Градска среда, свързана с природата и 
насърчаваща общуването;  
Мярка 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; 

Осигуряването на условия за 
свободно придвижване в 
градската среда е изискване на 
законодателството и се отнася 
за всички новопостроени или 
реновирани сгради и 
съоръжения, поради което не е 
вписано в проекта на ПИРО. 
Предложението за изграждане 
на съоръжения за игра на 
детските площадки, съобразени 
с нуждите на 
трудноподвижните деца  е 
допълнено в описанието на 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

мярка 13.1 в Програмата за 
реализация (Приложение 1) .  

Дирекция на ПП 
Българка  

Замяна в Мярка 1.1 „Подобряване 
управлението и стопанисването на 
горите и горския фонд и насърчаване 
на устойчивото горско стопанство“ на 
„горите и горския фонд“ с „горските 
територии“, което е коректното 
наименование по сега действащия 
Закон за горите.;  
Корекция на точното наименование 
на структурата – Дирекция на ПП 
„Българка“ или ДПП „Българка“ в 
Приложение №1  

Стратегическа цел 1: Община Габрово се развива 
устойчиво и повишава свързаността си; Приоритет 1: 
Околна среда, климат и енергия, устойчиво 
развитие; Под-цел 1: Развитие на кръгова икономика 
и ресурсна ефективност 

Приема се, терминът ще бъде 
коригиран.  

Станислав Рудевски Изграждане на закрити терени за 
футбол и тенис 

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;  
Подцел 11: Подобряване на здравната грижа и 
насърчаване на по-здравословния начин на живот в 
общината;  
Мярка 11.7 Подобряване на спортната база и 
спортните съоръжения за професионален и 
любителски спорт; 

Приема се, в Програмата за 
реализация (Приложение 1) в 
текста на мярка 11.7 е добавено 
изграждане на спортни 
пространства на закрито. 

Пепа Сомлева – 
председател на 
ИСА/Стопанска 
камара Габрово 

Да бъде направен точен Анализ 
на съществуващото профилирано и 
професионално обучение в средното 
образование на територията на 
община Габрово.  

СЦ 2: Община Габрово развива силна икономика 
базирана на наука и иновации; Приоритет 3: 
Икономика, образование и иновации; Подцел 6: 
Развитие и по-успешно капитализиране на науката и 
образованието и насърчаване на ученето през целия 

Приема се. Дейността ще бъде 
реализирана в рамките на 
изпълнение на посочените 
приоритети и мерки  на ПИРО 
Габрово, като ще бъде 



Лице/организация 
изпратила 
предложението 

Същност на предложението Стратегическа цел, Приоритет, Подцел и Мярка, в 
които попада предложението 

Предприети промени в ПИРО  

Предлага  изготвен по темата анализ 
на РУО за област Габрово да бъде 
добавен към ПИРО. 

живот;  Мярка 6.5 Развитие на дигитални 
умения, меки умения и умения за адаптивно учене в 
училищата  
и 
СЦ 2: Община Габрово развива силна икономика 
базирана на наука и иновации; Приоритет 3: 
Икономика, образование и иновации; Подцел 5: 
Насърчаване развитието на местната икономика и 
подобряване на средата за иновации ; Мярка 5.4 
Свързване на бизнеса с образованието  

възложено на експерти от 
Общинска администрация, 
съвместно с РУО – Габрово 
изготвяне на такъв анализ за 
нуждите на Община Габрово.  
Изпратеният от РУО - Габрово 
„Анализ по вид и 
специализация на профилирани 
и професионални паралелки в 
училищната мрежа в област 
Габрово 
 за последните три години –  
за учебните 2019-2020, 2020-
2021 и 2021-2022 година и 
предложение за 2022-2023 
година“  е на областно ниво и в 
преобладаващата си част не 
конкретизира достатъчно данни 
и аналитична информация за 
Община Габрово. 

 


