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Средносрочен стратегически документ с планови 
характер, който следва да определи средносрочните 
целите и приоритетите за устойчиво развитие на 
общината, както и връзките и с други общини.

1

Осмисля и обосновава инвестициите интегрирано 2

Третият по йерархичност документ от системата от 
документи за стратегическо планиране на регионалното 
и пространственото развитие

3

Какво е ПИРО Габрово?



ПИРО 
Габрово     

2021 – 2027 г.

План за
действие за 
устойчива 
енергия и 

климат 

План за 
устойчива 

градска 
мобилност на 

Община Габрово 
2021 – 2030 г.

Стратегия за 
развитие на 

зелената 
инфраструктура 
на гр. Габрово          

2017-2023 г.
Стратегия за 

устойчиво 
развитие на 

туризма в 
Община 

Габрово 2021-
2027 г. 

Какво е ПИРО Габрово?

Защо имаме нужда от него?

 Дава насоки за разходването 
на средства за периода:

 Европейски
 Държавни
 Общински
 Частни 

 Дава преки пътища за развитие 
на града (интегрирани усилия)

Регионални 
прединвестиционни 

проучвания 



Как го направихме?
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Изведохме Стратегическа шапка – визия, цели и приоритети 

Анализирахме я през силните и слабите и страни по сектори 
и по територия (SWOT анализ)

Разгледхаме територията в цялост чрез целеви и 
проблемен анализ

Определихме Зони за въздействие

Идентифицирахме проектни концепции / идеи

Как го направихме?



Създадохме КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ и включвахме заинтересованите страни в различни етапи и похвати

Комуникационни мерки в етапите на подготовка:

Провеждане на обществени 
консултации чрез 
обществени обсъждания/ 
Прочуване на общественото
мнение

Експертни срещи

Публикации в интернет 
страницата на общината и в 

социалните медии

Медийни обсъждания и 
медийно покритие

Как го направихме?



Структура и логика на плана 
(Стратегическа рамка)
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Определя посоката на  развитие на общината за 
периода 2021 – 2027 г. 

ВИЗИЯ

Изпълняват на практика заложените 
Стратегически цели и Визия. 77 бр. комплексни мерки

МЕРКИ

Извеждат конкретните теми за развитие, съобразени с 
местната специфика на територията. 13 бр.

ПОД-ЦЕЛИ

Дефинират направленията за развитие на общината, 
съобразени с местната специфика. 5 бр.

ПРИОРИТЕТИ

Дефинират важните за общината сфери за интегрирана 
намеса. 3 бр.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1

2

3

4

НИВО

НИВО

НИВО

НИВО

5
НИВО

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА



ГАБРОВО ˗ ЗЕЛЕНА, ИНОВАТИВНА И 
ДОСТЪПНА ОБЩИНА, С БОГАТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И 
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ, ОТВОРЕНА 
КЪМ ХОРАТА.



Стратегическа цел 1: Община Габрово се развива 
устойчиво и повишава свързаността си 

Приоритет 1: Околна среда, климат 
и енергия, устойчиво развитие

Приоритет 2: Транспортни 
връзки и инфраструктура

Под-цел 4: Развитие на модерна и екологична 
техническа инфраструктура

Под-цел 2: Устойчиво ползване на природата и 
богатото биологично разнообразие

Под-цел 1: Развитие на кръгова икономика и 
ресурсна ефективност

Под-цел 3: Развитие на по-устойчив и екологичен 
транспорт и подобрена транспортна свързаност 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА



Под-цел 7: Повишаване ефективността на администрацията, подобряване на 
управленските процеси и засилване на партньорствата с гражданите и бизнеса

Под-цел 6: Развитие и по-успешно капитализиране на науката и 
образованието и насърчаване на ученето през целия живот

Под цел 5: Насърчаване развитието на местната икономика и подобряване на 
средата за иновации

Стратегическа цел 2: Община Габрово развива силна 
икономика базирана на наука и иновации 

Приоритет 3: Икономика, образование и иновации

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА



Под-цел 13: Градска среда, свързана с 
природата и насърчаваща общуването

Под-цел 12: Насърчаване на социалното 
предприемачество и иновативни социални
услуги

Под-цел 11: Подобряване на здравната грижа 
и насърчаване на по-здравословния начин на 
живот в общината

Под-цел 10: Насърчаване на 
разнообразния и устойчив туризъм

Под-цел 9: Устойчиво опазване, социализация и 
адаптация на материалното и нематериалното 
културно наследство

Под-цел 8: Развитие на културни и творчески 
индустрии и привличане на нови публики

Стратегическа цел 3: Община Габрово се развива като 
социално ангажирана община с високо качество на 

живот и разнообразен туризъм 

Приоритет 4:
Култура, културно наследство 

и туризъм

Приоритет 5: 
Социални услуги, социално 
предприемачество, здраве, 

спорт и градска среда

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА



Териториален аспект

https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=
https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=


Зони за 
въздействие

Зони за отдих и рекреация

Крайречна зона 

Индустриални зони

Зона център 

Зона малки населени места

Зона квартали

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ:



Зони за отдих и рекреация: 

Парк Баждар

Парк кв. Младост

Соколски манастир

Боженци

Местност „Узана“



Крайречна зона: 

o Приобщаване на прилежащите на реката терени;

o Създаване на зони за озеленяване, рекреация, спорт и 

обществено-обслужващи дейности;

o Изграждане на екологични съоръжения и създаване на 

възможности за осигуряване на средствата за поддръжката им.

o Корекции на коритото на река Янтра с изграждане на укрепващи 

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

o Изграждане на вело алеи;

o Реконструиране и подновяване на пространството пред Спортна 

зала „Орловец“;

o Създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-

Клод” в сградата на бившия Техникум по текстил;

o Изграждане и монтиране на улично и парково осветление.

Посоки за подобряване и развитие:



Индустриални зони:

o Насърчаване на иновациите чрез развитие на иновационна екосистема;

o Изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация;

o Разработване и прилагане на вътрешна нормативна уредба със стимули 

за инвеститорите;

o Проект за индустриална трансформация на СИЗ в нисковъглероден

индустриален парк;

o Изграждане на нов индустриален парк по оста Габрово – Севлиево;

o Инвестиции в човешки капитал – развитие на кариерното ориентиране 

и разширено предлагане на дуална форма на обучение;

Посоки за подобряване и развитие:

o Развитие на start-up екосистема с фокус мехатроника, чисти технологии и ИКТ;

o Съвместни инициативи за създаване на междуобщински проекти -

сътрудничество с Тракия икономическа зона, проекти за подобряване на 

логистичната и транспортна свързаност с общини В. Търново и Севлиево.



„6-ти участък“

Летен Театър

Дом на културата

Зона „Център“:



Зона „Малки населени места“

Обновяване и разширяване на 
водопроводната и канализационната мрежа;

Подобряване на транспортната свързаност на 
населените места с града и помежду им;

Подобряване на жизнената среда на малките 
населени места;

Насърчаване на селското стопанство - земеделие и 
животновъдство.

Посоки за подобряване и развитие:



Зона „Квартали“

Подобряване на инфраструктурата;

Изграждане на квартални центрове, концентриращи 
търговски, обслужващи, социални и рекреационни 
функции за нуждите на живеещите;

Подобряване на качеството на живот и околната 
среда;

Създаване на  условия за стимулиране на 
инвестициите и икономиката.

Посоки за подобряване и развитие:



Как ще се изпълнява? 
Инструменти
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Нов индустриален парк 
Габрово – Севлиево;

Туризъм в региона;
Общ транспортен продукт в подкрепа на 
свързаността между градовете и селата; 
Развиване на неформалното 
образование;
Разработване на общ GIS проект;

Велико 
Търново

Севлиево

Дряново

Трявна

Транспортна свързаност;
Общ туристически продукт;
Поречието на Янтра – социализация, 
туризъм, почистване; 

ЗОНИ ЗА ИТИ:



Мерки в ПИРО – 77 мерки

Съотнасяне към 
стратегическа цел

Съотнасяне 
към приоритет

Съотнасяне към 
подцел

Код на мярката
Наименование 

на мярката

Кратко 
описание

Зона на 
прилагане 

Индикативен 
бюджет

Източник на 
финансиране

Срок на 
изпълнение

Отговорно 
звено



Как ще се изпълнява? 
Бюджет
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Период 2021 - 2027 Хил. лв. Относителен 
дял (%)

Приоритет 1: Околна среда, климат и енергия, 
устойчиво развитие

125 660 15,6%

Приоритет 2: Транспортни връзки и инфраструктура
407 700 50,7%

Приоритет 3: Икономика, образование и иновации
98 700 12,3%

Приоритет 4: Култура, културно наследство и 
туризъм

86 950 10,8%

Приоритет 5: Социални услуги, социално 
предприемачество, здраве, спорт и градска среда 85 870 10,7%

ОБЩО: 804 880 100%

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА



Собствени средства -
Общински бюджет

Републикански бюджет Средства от ЕС Други източници (Частно)

Приоритет 1 - Околна среда, 
климат и енергия, устойчиво 
развитие

хил. лв. 4775,08 17592,4 100528 2764,52

Отн. дял (%) 3,8% 14,0% 80,0% 2,20%

Приоритет 2 - Транспортни 
връзки и инфраструктура

хил. лв. 20385 57078 326160 4077

Отн. дял (%) 5,0% 14,0% 80,0% 1,0%

Приоритет 3 - Икономика, 
образование и иновации

хил. лв. 1480,5 22701 54285 20233,5

Отн. дял (%) 1,5% 23,0% 55,0% 20,5%

Приоритет 4 - Култура, културно 
наследство и туризъм

хил. лв. 13042,5 20868 50431 2608,5

Отн. дял (%) 15,0% 24,0% 58,0% 3,0%

Приоритет 5 - Социални услуги, 
социално предприемачество, 
здраве, спорт и градска среда

хил. лв. 3005,45 43364,35 38641,5 858,7

Отн. дял (%) 3,5% 50,5% 45,0% 1,0%

ОБЩО
хил. лв. 42688,53 161603,75 570045,5 30542,22

Отн. дял (%) 5,3% 20,1% 70,8% 3,8%

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА



Как ще се изпълнява? 
Управление 
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Звено за управление 

Изпълнение:

• Административно
• Финансово
• Техническо

Подготовка:

• Взаимодействие между граждани и 
активните организации в зоните; 

• Подпомага създаването на 
партньорствата; 

• Насърчава участието на 
заинтересованите страни; 

• Връзка с ОИЦ; 
• Популяризира целите на програмата;
• Подпомага при партньорството в ИТИ

Мониторинг:

• Oтразява етапите на изпълнение; 
• Следи за изпълнимостта на целите;
• Следи за постигането на индикаторите;
• Прави оценки и предложения за актуализация на плана, при нужда.

Да подпомага изпълнението, взаимодействието, сътрудничеството и координацията на действия и проекти в Зоните 
за въздействие, идентифицирани в Програмата. Работи в координация с другите две звена.



Мониторинг – 168 индикатори за продукт

Име на мярката
Описание на 

индикатор
Мерна единица Източник на 

информация

Период на 
отчитане

Целева стойност



Мониторинг – 21 индикатори за резултат

Стратегическа цел

Описание на 
индикатора

Мерна единица

Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност

Целева стойност



Проекти

Туризъм

Интегрирани проекти за 
обновяване на градска среда

Социална и културна 
инфраструктура

Екологична инфраструктура и 
зелена система

Техническа инфраструктура –
ВИК и транспорт

Важните за община Габрово проекти, включени в ПИРО за периода 2021-2027 г. са в направленията: 



ЗA ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДРОБНОСТИ: 

План за интегриранo развитие на Община Габрово 
https://vizia.gabrovo.bg/piro/

Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО на Община Габрово за периода 2021- 2027г.: 
описание на предвидените мерки и дейности
https://vizia.gabrovo.bg/piro/annex-1/

Приложение 1А: Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община 
Габрово 2021-2027 г. 
https://vizia.gabrovo.bg/piro/annex-1a/

Приложение 2: Индикативна финансова таблица 
https://vizia.gabrovo.bg/piro/annex-2/

Приложение 3: Индикатори за продукт по мерки
https://vizia.gabrovo.bg/piro/annex-3/

Приложение 3А: Индикатори за резултат 
https://vizia.gabrovo.bg/piro/annex-3a/



Благодарим Ви за вниманието!


