
Приоритет Код 

мярка

допълващ

а

Код 

мярка 

основна

Проекти Проектна 

готовност 

Индикативен срок на 

изпълнение (месеци)

Общ индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.)

Допълнителна 

информация

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

1.6 Ремонт, реконструкция и внедряване на енерго спестяващи мерки в 

публични сгради /сграда на Община Габрово, сгради на МВР и ПБЗН/. 

частична 108 месеца 5 000

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

1.5 1.4 Внедряване на ВЕИ в публичен сграден фонд/ училища, детски градини и 

др./

няма 108 месеца 300

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

1.8 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни сгради - 60 

сгради

няма 108 месеца 40 000

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

1.9 Развитие на интегрираната системата за управление на отпадъци  - 

подземно сметосъбиране, придобиване на собствена сепарираща 

инсталация и съоръжения за компостиране и др. 

частична 108 месеца 15 000

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

2.5 1.11 Създаване на цялостна система за мониторинг на зелената система - 

паспортизация на дървесна и храстова растителност, ГИС слой и др.

няма 108 месеца 350

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

1.10 Създаване на локални инсталации и мрежи за производство и пренос на 

енергия (вкл. хибридни системи и умни мрежи)

няма 108 месеца 5 000

Приоритет 1: Околна среда, 

климат и енергия, устойчиво 

развитие

2.2 2.1 Корекции на коритото на река Янтра и нейните притоци с изграждане на 

укрепващи брега стени и/или оформяне на речния бряг чрез терасиране

частична 108 месеца 5 000 има проекти, които 

предстои да бъдат 

съгласувани и 

одобрени

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

3.7 Реализиране на интегриран градски транспорт (физически и 

организационни мерки, подкрепящи устойчивата градска мобилност, 

включително оптимизиране на МОПТ /маршрути , подвижен състав, 

информационна система и управление/ и създаване на условия за 

интермодалност)

частична 108 месеца 30 000 в изпълнение на ПУГМ
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Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

3.2 Провеждане на източна улица и тунел и осигуряването на подходи откъм ул. 

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

съществуващата напречната връзка при ул. "Орловска", северно от сградата 

на МВР Габрово с обща дължина 1050 м. – В посока разширяване към ул. 

„Хан Крум“

няма 60 месеца 8 000 предвидени са в 

Генерален план за 

организация на 

движението за 

община Габрово

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

3.2 Изграждане на връзка през ЖП ареала и реконструкция и обновяване на ул. 

"Свищовска", ул. „Ген. Николов"

няма 36 месеца 4 500 предвидени са в 

Генерален план за 

организация на 

движението за 

община Габрово

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

13.2 3.2 Изграждане на система за превенция от ПТП и престъпност 

(видеонаблюдение, осветление на пешеходни пътеки и системи за 

управление и мониторинг на трафика)

няма 108 месеца 5 000

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

3.2 Реконструкция и/или рехабилитация на мостови съоръжения - Баев мост, 

мост ул. "Христо Ботев" и мост ул. "Лазурна"

частична 108 месеца 3 000 има проект за Баев 

мост

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

3.5 Реконструкция на кръстовища: пред Централна поща, кв. Бичкиня, мост 

Игото, ул. Орловска/ул. Христо Ботев

няма 108 месеца 20 000 предвидени са в 

Генерален план за 

организация на 

движението за 

община Габрово

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

4.1 Проектиране и рехабилитация на безнапорен довеждащ водопровод от яз. 

Христо Смирненски до пречиствателна станция за питейни води Габрово

частична 72 месеца 16 000 има пред проектни 

проучвания

Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

4.1 Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, 

Чехлевци, Русевци, Войново,  кв. Радичевец и кв.Йонковото

частична 108 месеца 31 000 ще се реализира ако 

стане част от 

регионални пред 

проектни проучвания 

на МРРБ и ВиК 

асоциацията за 

територия на Област 

Габрово
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Приоритет 2: Транспортни 

връзки и инфраструктура

4.1 13.5 Интегриран проект за развитие и благоустрояване на малките населени 

места - реконструкция на ВиК и рехабилитация на улична инфраструктура, 

озеленяване, енергоспестяващо осветление и др. 

частична 108 месеца 4 000

Приоритет 3: Икономика, 

образование и иновации

5.7 5.8 Изграждане на ниско въглероден/въглеродононеутрален индустриален 

парк на територията на Северна индустриална зона

няма 108 месеца 25 000

Приоритет 3: Икономика, 

образование и иновации

1.6 6.3 Обновяване на ключови обекти на образователната инфраструктура и 

ремонт и осъвременяване на сградния фонд, внедряване на 

енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда и благоустройство 

на прилежащите пространства, доставка на оборудване за обекти: ПТГ "д-р 

Никола Василиади", Национална априловска гимназия, ОУ "Ран Босилек", 

ОУ "Неофит Рилски", СУ "Отец Паисий", ПГТ "Пенчо Семов", ТУ Габрово

частична 108 месеца 40 000

Приоритет 4: Култура, 

културно наследство и 

туризъм

8.1 Обновяване на културната инфраструктура /МАИР - Боженци, Музей ДХС и 

др./

частична 108 месеца 9 000

Приоритет 4: Култура, 

културно наследство и 

туризъм

8.1 Създаване на Център за съвременни изкуства Кристо и Жан Клод няма 108 месеца 18 000 има концепция за 

развитие 

Приоритет 4: Култура, 

културно наследство и 

туризъм

10.3 10.2 Интегриран проект за развитие на курортен комплекс Узана частична 108 месеца 24 000 има ПУП

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

1.6 11.4 Интегриран проект за преустройство, ремонт, осъвременяване, 

обзавеждане и оборудване на здравна инфраструктура - изграждане на 

достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за 

използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация, реконструкция и 

благоустройство на прилежащи терени, доставка на оборудване 

Обекти: МБАЛ "д-р Тота Венкова", ДКЦ  I - Втора база и др.  

частична 108 месеца 6 000 има разработен и 

одобрен проект за 

ДКЦ I - Втора база



Приоритет Код 

мярка

допълващ

а

Код 

мярка 

основна

Проекти Проектна 

готовност 

Индикативен срок на 

изпълнение (месеци)

Общ индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.)

Допълнителна 

информация

Приложение № 1А

ВИЗИЯ 2021 - 2027: Габрово – зелена, иновативна и достъпна община, със силна икономика, богато културно наследство, устойчив туризъм и отворена към хората

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Габрово за периода 2021-2027 г. 

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

2.2 13.3 Крайречни зони /в района на Музей ДХС и Спортна зала/ - Създаване на 

зони за озеленяване, рекреация, спорт и обществено-обслужващи дейности

частична 36 месеца 10 000 има ПУП и задание за 

конкурс за проект

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

12.2 12.3 Създаване на Център за временно настаняване за осигуряване подслон на 

бездомни лица

няма 18 месеца 600

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

12.2 12.3 Изграждане на Център за работа с деца: Радион Умников да 36 месеца 5 000

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

12.2 12.3 Изграждане на центрове за де институционализация на възрастни хора няма 108 месеца 1 500

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.1 Реконструкция на пазара на Шиваров мост и на Централния пазар и 

насърчаване предлагането на регионална и местна продукция 

частична 60 месеца 10 000 идеен проект за 

Централен Пазар

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.6 13.3 Създаване на обществени паркове и зелени зони: парк в кв.Младост, парк 

Баждар, парк Синкевица, зона за рекреация и спорт - Колодрум, Градище 

частична 108 месеца 12 000 проектна готовност за 

Баждар; готово 

задание за конкурс за 

Младост; за 

останалите има ПУП
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Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.4 Благоустрояване на междублокови пространства в квартали с комплексно 

жилищно застрояване и периферни градски квартали и нови планирани 

урбанизирани територии (кв. Бичкиня, кв. Нова махала, кв. Етъра, кв. Голо 

бърдо, кв. Войново, кв. Радичевец, кв. Тончевци, кв. Тлъчници, кв. Борово - 

Велчевци, кв. Чехлевци, кв. Дядо Дянко, кв. Русевци, кв.Шенини и др.)

няма 108 месеца 20 000

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.2 Модернизиране на Приюта за безстопанствени животни няма 24 месеца 450

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.4 Създаване на нов гробищен парк в м. Колева ливада частична 108 месеца 1 500

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.4 Реконструкция на Зоопарк Габрово частична 36 месеца 450

Приоритет 5: Социални 

услуги, социално 

предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

13.6 13.1 Интегриран проект за обновяване на административен център с прилежащи 

пространства (площад, паркова среда и административни сгради)

няма 108 месеца 20 000 има проекти, които 

имат нужда от 

актуализация

Общ индикативен 

бюджет на всички 

проекти

344 650


