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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ГАБРОВО 2014-2020

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АНОТАЦИИ
Приоритет 1: Стимулиране развитието на иновациите и създаване на условия за
партньорства.
Специфична цел 1.1: Повишаване на знанието и информираността за развитие на иновациите
с фокус върху приоритетните за икономиката на община Габрово отрасли /технологични и
продуктови иновации в традиционни и нови производства, в селското стопанство, туризма и
други сектори/.

Проект „Ново знание“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с осигуряване на информационни кампании относно
възможностите за внедряване на иновации във всички икономически дейности, в т.ч. и селско
стопанство. Проектът се изпълнява периодично в рамките на програмния период 2014-2020 г.
Може да се изпълнява от работна група, създадена по проект "Идеи и връзки" и ползва
инструментите разработени през проектите: KNOW-HUB и Габрово ГИС.
(Примерни дейности: информационна и комуникационна кампания - конференции и форуми;
е - платформи и обучения за ползването им, вкл. по места, включващи най-новата информация
относно възможности за финансиране, технологии и т.н., добри практики от страната и
чужбина, и др.)
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово чрез Работна група
към "Идеи и връзки".
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите Общината да бъде в ролята на такъв тип бенефициент.
Партньорски структури: Браншови организации (напр. Стопанска камара, Камара на
занаятчиите и т.н.), водещи компании от IT сектора на национално и международно ниво,
TEDxBG, ментори от сийд фондове като LaunchHub, Eleven и др., Фондация “StartUp”,
чуждестранни и български университети и тинк-танкове, вкл. с екологична насоченост,
граждански и неправителствени организации и т.н.
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Специфична цел 1.2: Развитие на бизнес инфраструктурата и свързаните с нея мрежи с оглед
стимулиране на иновациите с активното участие на ТУ Габрово в широк териториален обхват
/на регионално, национално и наднационално ниво/.

Проект „Дисперсен техпарк“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда създаване на дисперсен
технологичен парк – гъвкави пространства за развойна дейност, логистика, работни места за
МСП, представителни места за срещи и конференции. Чрез него се насърчават инвестициите в
НИРД, включително в партньорство с научноизследователски организации и други
предприятия и се подкрепя развитието на инфраструктура за иновации и изследвания.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово, ТУ Габрово
Партньорски структури: Бизнесът и собствениците на подходящи сгради и терени, гражданския
сектор, съществуващи технологични паркове на национално и европейско ниво (София Техпарк
- http://sofiatech.bg/, “Агро фууд тек” Пловдив, Thessaloniki Technlogy Park http://www.thestep.gr/,
Thessaloniki
Innovation
Zone
http://www.thessinnozone.gr/1001_2/Thessaloniki-Innovation-Zone, The Czech Technology Park
http://www.technologypark.cz/en/,
Technology
park
Varaždin
http://www.tpvz.hr/index.php?content=StojeTehnopark, Technological Park Ljubljana - http://www.tp-lj.si/en,
Kraków
Technology
Park
(KTP)
http://sse.krakow.pl,
Ari
Teknokent
http://www.ariteknokent.com.tr/, Techno-Z Network Company - http://www.techno-z.at/start/,
Technology Park Berlin Adlershof - http://www.adlershof.de/en/homepage/, International
Association of Science Parks and Areas of Innovation - http://iasp.ws/by-technology-sector и др.)

Проект „Габрово глобално“*
Включен в ИПГВР. Включва провеждане на широколентов достъп и изграждане на центрове за
колокация и наемане на сървъри. Колокацията (co-location) представлява физическо
разполагане на сървър на клиент в специален технологичен център или т.нар. дейта център.
Услугата дава възможност за бърз и безпроблемен достъп до информацията в сървъра от
страна на клиенти и партньори. Използва се за спестяване на високите разходи за изграждане
на собствен оборудван технически център и заедно с това гарантира непрекъснато наблюдение
и поддръжка на оборудването от висококвалифицирани специалисти. (Примерни
съществуващи компании, извършващи услугата: https://www.telepoint.bg/bg/service?id=40,
http://www.icn.bg/bg/servers.html и др.)
Целесъобразно центровете да бъдат изградени върху неизползвани или частично използвани
сгради и терени, вкл. административни, производствени сгради и складове, при които има
намерения за партньорство от страна на собствениците.

3

*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП. Развитието на проекта не е непременно
свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда финансиране по Ос 1 на ОПРР).
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово

Проект „Добавена стойност“*
Включен в ИПГВР. Подкрепа за развитие на високотехнологични и творчески индустрии с
висока добавена стойност и на инфраструктура за иновации и изследвания. Проектът включва
проучване на специфичните потребности (в това число анализ на потенциални иновационни,
технологични и бизнес връзки въз основа на научно-изследователския профил на ТУ-Габрово,
правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови
инструменти), подготовка на критерии за оценка и на правила за насърчаване на инвестициите
във високотехнологични индустрии с висока добавена стойност, устройствена и техническа
подготовка, съгласуване и изпълнение на инвестиционна програма, подготовка и изпълнение
на маркетингова стратегия с план за действие на подхода за насърчаване въз основа на
публично-частни партньорства (ПЧП). Развитието на проекта не е непременно свързано със
зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда финансиране по Ос 1 на ОПРР).
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово, гражданския сектор, ТУ Габрово и други
университети, университетски звена и други организации с акцент в развойната дейност, вкл.
международни.

Приоритет 2: Разширяване икономическия профил на община Габрово. Насърчаване на
традиционните и развитие на нови икономически дейности.
Специфична цел 2.1: Създаване на условия за привличане на инвестиции и промотиране
възможностите и предимствата на община Габрово, като добро място за развитието на
бизнес.

Проект „Бизнес планиране“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с провеждане на серия от проучвания и анализи за
възможностите за бизнес в община Габрово и нейните конкурентни предимства (обвързване с
резултатите и надграждане на проект KNOW-HUB).
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово и НПО
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
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системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите Общината да бъде в ролята на такъв тип бенефициент.

Проект „Широко огласяване“
Приоритетен проект. Развитие и налагане на община Габрово като място за бизнес и култура
(city branding). Проектът включва създаване и прилагане на маркетингова стратегия. Примерни
дейности: създаване на запазен знак (лого) и послание (мото, слоган), рекламна платформа,
участие в и провеждане на изложения, конференции, семинари, обмени, форуми, партньорски
мрежи (ПР и нетуъркинг дейности). Проектът надгражда проект „Бизнес планиране“
Отговорна структура: Община Габрово, Работна група към "Идеи и връзки", обособено в
самостоятелна структура.
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите Oбщината да бъде в ролята на такъв тип бенефициент.
Партньорски структури: Браншови и подобни организации на регионално и национално ниво,
организации, работещи в сферата на човешките ресурси и събитийния мениджмънт, бизнеса и
гражданския сектор, университетите (ТУ Габрово, но не само)
Специфична цел 2.2: Развитие на комплексен туристически продукт, като инструмент за
устойчиво икономическо и социално развитие.

Проект „Вълнуващо Габрово“
Проектът е свързан с разработване и развитие на туристически атракции. Събитиен туризъм.
Създаване на мрежа от културни маршрути, тематични екопътеки и зелени коридори за
велотранспорт, панорамни площадки. Изграждане и подобряване на прилежащата
инфаструктура (знакова информационна система и специфично осветление на КН, цялостно
благоустройство и обзавеждане на средата около и към туристическите обекти) и обучение на
персонала. Някои от дейностите могат да се извършват чрез доброволческата служба,
създадена в проекта "Добра воля" в партньорство с НПО, ТУ Габрово, училища, читалища.
Свързан е с проектите "Градски съкровища", "Паметта на мястото", "Старата крепост", "На
Узана", "Пазител на гората" и "Многолико Габрово". Проектът е обвързан и с Културната
стратегия на община Габрово 2014 – 2024.
Отговорна структура: Община Габрово
5

Партньорски структури: граждански и други организации, работещи в културния сектор,
сектора на преживелищния туризъм и събитийния мениджмънт, ТУ Габрово, училища и
читалища, младежки организации, доброволчески платформи като Time Heroes, NGOBG и др.

Проект „Габрово и региона“
Надграждане и разширяване на проект "Подкрепа за развитие на Регионален интегриран
туристически продукт в общините Габрово, Севлиево и Трявна" и проучване на възможностите
за партньорство със съседни общини, включително маркетинг и анализ на възможните места за
настаняване спрямо типовете потенциални потребители. Проектът може да бъде обвързан с
Културната стратегия на община Габрово 2014-2024 г.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: съседни общини, частни инвеститори и собственици на туристическа
инфраструктура, организации от гражданският сектор, читалища.

Проект „Градските съкровища“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда създаване на мрежа от културни
маршрути в рамките на града (Средновековие, Възраждане, Индустриализация, Социализъм),
тематични екопътеки и зелени коридори за велотранспорт, панорамни площадки, знакова
информационна система и специфично осветление на културното наследство, цялостно
благоустройство и обзавеждане на средата около и към туристическите обекти и включване на
възрастните хора като пазители на градската памет. Обвързан с Културната стратегия 2014-2024
- Инструмент 3 Система за комуникиране на културни събития и проекти и с кандидатурата на
Габрово за Европейска столица на културата.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: организации от гражданския сектор и други организации, работещи в
културния сектор, сектора на преживелищния туризъм и събитийния мениджмънт, ТУ Габрово,
училища и читалища, младежки организации и организации, работещи в сферата на
социалните услуги за стари хора, доброволчески платформи като Time Heroes, NGOBG и др.

Проект „Старата крепост“
Приоритетен проект. Проучване, консервация, реставрация, експониране на антична и ранносредновековна крепост Градище, вкл. устройство и благоустрояване на прилежащата
територия и подходите към крепостта.
Отговорна структура: Община Габрово
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Партньорски структури: организации, работещи в сферата на културното наследство,
археологията и архитектурата: НИНКН, Национален археологически институт, университети
(УАСГ, СУ, ПУ, Търновски университет)

Проект „На Узана“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с развитие на курортен комплекс Узана. Частите
пътна, инженерна и екологична инфраструктура. Изграждането на легловата база и
обслужващите обекти, в това число и спортна инфраструктура са обект на частна инициатива
и/или ПЧП. Очакваната стойност на за изграждането на курортния комплекс в съответствие с
одобрения ОУП е приблизително 200 мил. Лева. Предвижда се в следващия програмен период
инициативата да има нов тласък и да се реализират около една трета от заложените
инвестиционни проекти.
Отговорна структура: Община Габрово, частни инвеститори.
Партньорски структури: граждански и експертни организации в сферата на екологията и
преживелищния и приключенски туризъм.

Приоритет 3: Подкрепа жизнеспособността и конкурентоспособността на МСП.
Специфична цел 3.1: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на МСП в община
Габрово, чрез прилагане на пакет от гъвкави местни стимули и мерки.

Проект „Идеи и връзки“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Включва 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. Проектът е от
общоградско значение. Изисква проучване на специфичните потребности - анализ на връзките
на градско ниво между изследванията, висшето и професионално образование, институциите
на пазара на труда, предприемачите, обществения и граждански сектор и звеното за
управление на ИПГВР, анализ на потенциала за посредничество в сферата на социалното
предприемачество и приложните иновации; техническа подготовка и изпълнение на
инвестиционна програма по проекта, подготовка и реализация на комуникационна стратегия и
партньорска програма за професионална ориентация, специализирани обучения,
квалификация и обмен на знания.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: Агенция по заетостта, частни и граждански организации работещи в
сферата на развитие на човешките ресурси, бизнесът, образователни институции в сферата на
средното и висшето образование (ТУ Габрово и други университети, училища), Фондация
StartUP, сийд фондове като LaunchHub, Eleven и др.
7

Проект „Гъвкав бизнес“*
Включен в ИПГВР. Проектът включва създаване на физически, финансови и информационни
условия за гъвкаво предлагане на места за бизнес (коуъркинг, виж например:
http://www.betahaus.bg/, http://soho.bg/). Аналогично на „Габрово глобално“, центровете за
коуъркинг е целесъобразно да бъдат изградени върху неизползвани или частично използвани
сгради и терени, вкл. административни, производствени сгради и складове. Развитието на
проекта не е непременно свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда
финансиране по Ос 1 на ОПРР).
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово

Проект „Ефективно предприемачество“
Приоритетен проект. Насърчаване развитието на МСП и земеделски производители чрез
провеждане на обучения и консултации относно възможностите за финансиране, управление
на рисковете, бизнес планиране, счетоводни услуги, управление на персонала и други.
Проектът може да се изпълни съвместно с браншовите организации. Свързан е с проект
„Бизнес планиране", „Идеи и връзки", и „Широко огласяване".
Отговорна структура: Областен информационен център (ОИЦ), Общинска служба "Земеделие и
гори", НПО
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите общината да бъде в ролята на такъв тип бенефициент.
Партньорски структури: Браншови и подобни организации на регионално и национално ниво,
организации, работещи в сферата на човешките ресурси и събитийния мениджмънт, бизнеса и
гражданския сектор, университетите (ТУ Габрово, но не само), предприемачески сийд фондове
(LaunchHub, Eleven, др.).
Специфична цел 3.2: Подобряване на условията и базисната инфраструктура до и в
производствените зони и терени на територията на общината, в т. число и чрез регенерация и
конверсия.
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Проект „Кафяви зони“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включва почистване, реконструкция и
конверсия на индустриални терени. Обект на интервенция са замърсени, неизползвани или
частично използвани терени, при които има намерения за партньорство от страна на
собствениците. Проектът трябва да включва дейностите: проучване на специфичните
потребности (анализ на нагласите на собствениците, правен и финансово-икономически
анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), подготовка на схема за
възобновяване на „кафяви“ зони, устройствена и техническа подготовка и съгласуване и
изпълнение на инвестиционна програма, подготовка на механизъм за управление, изготвяне и
реализиране на бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за възобновяване на
„кафявите“ зони въз основа на публично-частни партньорства.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово
Партньорски структури: НПО, организации, работещи в сферата на събитийния мениджмънт и
културните индустриии, организации управляващи подобен тип обекти в ЕС (например:
http://www.spinnerei.de/from-cotton-to-culture-en.html,
http://www.bcn.cat/fabriquesdecreacio/en/)

Проект „Трудът е песен“*
Включен в ИПГВР. Създава места за обслужване и отдих на работещите и осигуря на охрана на
труда, чрез оптимизация на ползването на индустриални терени и сгради, включително
организиране на модулни преместваеми търговски обекти, спортни площадки и кътове за
отдих. Предвижда се ползването на свободни, неизползвани или частично използвани сгради и
терени в близост до функциониращите предприятия, както и до възможните локации за
разполагане на гъвкавите пространства за бизнес (коуъркинг) и мрежата от елементи, част от
дисперсния технологичен парк, включително гъвкави пространства за развойна дейност,
логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции. Свързан е с
проектите „Градските градини“ и „Хора и улици“.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово Партньорски
структури: НПО, организации, работещи в сферата на събитийния мениджмънт и културните
индустриии, организации управляващи подобен тип обекти в ЕС (например:
http://www.spinnerei.de/from-cotton-to-culture-en.html,
http://www.bcn.cat/fabriquesdecreacio/en/)
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Проект „Споделени усилия“*
Проектът е свързан с проучване възможностите за изграждане на земеделска инфраструктура
(складове, вкл. хладилно оборудване, борси, поливна инфраструктура и т.н.) по отношение на
ресурсите, икономическата целесъобразност, нуждите и готовността на земеделските стопани.
Той може да включва създаване и поддържане на ГИС база данни на земеделския и горски
фонд, вкл. индивидуалните и колективни селскостопански практики.
*Проектът може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Земеделски стопани, НПО, Общинска служба "Земеделие и
гори"Партньорски структури: Земеделски производители (тяхна браншова организация),
Община Габрово
Приоритет 4: Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот.
Специфична цел 4.1: Прилагане на ефективни мерки за квалификация и преквалификация на
работната сила, и насърчаване ученето през целия живот, в съответствие с икономическия
профил на Община Габрово и съобразно индифицираните потребности на бизнеса.

Проект „Работа за всички“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с осигуряване на помощ и подкрепа (чрез
предоставяне на сграда или пространство; осигуряване на оборудване) за създаване на център
за квалификация, преквалификазция и учене през целия живот. Свързан е с проекта "Идеи и
връзки" от ИПГВР.
Отговорна структура: НПО, Частни инвеститори, ТУ Габрово и Община Габрово
Партньорски структури: Агенция по заетостта, частни и граждански организации работещи в
сферата на развитие на човешките ресурси, бизнесът, образователни институции в сферата на
средното и висшето образование (ТУ Габрово и други университети, училища)

Специфична цел 4.2: Повишаване възможностите за професионална реализация на
младежите, съвместно с училищата, ТУ Габрово и компетентни държавни органи и бизнеса.

Проект „Младите в действие“
Информационни кампании за бизнеса и работната сила в община Габрово относно гъвкавите
форми на заетост /"работа под наем“/ и възможността местните фирми да наемат учениците от
професионалните гимназии в последна година и след завършване на образованието им.
Пояснение за работа под наем: специално лицензирани от Министерство на труда и
социалната политика агенции наемат лица на работа и ги отдават на фирми под наем за
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определен срок. Така едно лице може да работи по гъвкав начин – няколко месеца в една
фирма, после в друга, а няколко месеца да не работи. Това е подходяща форма на заетост за
лица без трудов стаж, близо до пенсионна възраст или желаещи да разполагат гъвкаво със
свободното си време.
Отговорна структура: НПО, Частни инвеститори, ТУ Габрово и Община Габрово
Партньорски структури: Специално лицензирани от Министерство на труда и социалната
политика агенции наемащи лица на работа и отдаващи ги на фирми под наем за определен
срок, РДСП, бизнесът, университети, училища с професионален профил

Приоритет 5: Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и
разширяване достъпа до обществени услуги.
Специфична цел 5.1: Прилагане на комплексни мерки за интеграция на уязвимите групи
чрез насърчаване приобщаването, подкрепа на социалното включване и намаляване на
бедността в община Габрово.

Проект „Достоен живот“
Приоритетен проект. Проектът предвижда подпомагане на възрастните хора в селата в
полската и домашната работа чрез насърчаване на доброволчеството сред деца и младежи.
Надгражда пилотният проект "Приеми ме на село". Свързан е със създаване на мрежа от
приемни села в общината. Основно две целеви групи: деца на възраст 12-17 години, които да
се запознаят с живота на село, бита, културата и традициите; другата целева група е младежи
на възраст 17-25 години, чиято основна роля е да помагат на доброволчески принцип
ежедневните дейности на живеещите в приемното село, в това число и селскостопански труд.
Проектът е свързан с проекта "Добра воля", "Широко огласяване" и "Съвременно училище".
Отговорна структура: НПО, Частни инвеститори, ТУ Габрово и Община Габрово
Партньорски структури: Организации с опит в организацията на доброволчески кампании,
платформи като TimeHeroes, www.ngobg.info

Проект „Шарено мънисто“
Приоритетен проект. Изготвяне на проучване с цел създаване на цялостна стратегия за
интеграция на ромите, което да включва: анализ на настоящата ситуация - брой,
местоположение, проблеми на обитаването, здравен и образователен статус, конфликти със
съседските общности, изследване на съществуващи връзки и общностите, с които си общуват,
нужди.
Институционален анализ и изследване на практиките на Агенция Социално подпомагане,
Регионален инспекторат по образованието, Агенцията за закрила на детето и Регионална
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здравна инспекция по въпросите свързани с интеграцията на ромите. Изследване на нагласите
към ромите от страна на работодатели, образователните институции, кварталните общности.
Идентифициране на възможни начини за решаване на съществуващите конфликти и проблеми
с цел въвеждане и прилагане на успешни мерки за интеграция на ромите. Това може да се
случва чрез създаване на центрове и мобилно звено за работа с ромските общности. Проектът
може да се осъществи чрез ПЧП. В реализирането на проекта може да се включат доброволци
и местни неправителствени организации.
Проектът е свързан с проектите "Дом за всички", "Квартален иконом" и "Човешка близост".
Стратегия - продължителност 2 години. Пилотен проект - след стратегията до края на периода.
Отговорна структура: Община Габрово, НПО, Ромски организации и Държавни структури
Партньорски структури: Институт "Отворено общество", "Национална мрежа на здравните
медиатори" и други организации с опит в работата с малцинствени общности; Университети
със специалност социология, културология и история на изследвания в сферата (СУ, НБУ, ПУ и
др.)

Проект „Топъл подслон“
Приоритетен проект. Създаване на Общински подслон за бездомни лица от община Габрово в
съответствие с Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Габрово (2011 2015 г.) - актуализация. Социална услуга, свързана с осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране на работа, жилище и финансова подкрепа. Целеви
групи: безпризорни и скитащи лица от общината, трайно останали без подслон и възможност
за осигуряване на прехраната си. Проектът може да се обвърже с проекта "Добра воля".
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: неправителствени организации в сектора на социалните услуги, вкл.
Червен кръст, МВР, МБАЛ „Тота Венкова“

Специфична цел 5.2: Подобряване качеството на социалните услуги и услугите в
здравеопазването и образованието /здравна профилактика, ефективна жилищна политика и
образователна медиация/.

Проект „Съвременно училище“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с организиране на обучения за внедряване на нови
практики в представянето на учебния материал и общуването с учениците. Образователни
панели на тема нови комуникационни канали. Свързан е с проекта "Даровити деца" с цел
запознаване с критериите за идентифициране на такива деца и изготвянето и прилагането на
Комуникационната стратегия.
Отговорна структура: Община Габрово, РИО - Габрово
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Партньорски структури: НПО организации, работещи с деца (например ИМКА – Габрово,
„Мечти и Отбори“, „Заедно в час“, Национална мрежа „За децата“, Сдружение „Селище зелено
училище“, „Фабрика за идеи“, Народно читалище „Бъдеще сега“, Фондация „Заедно –
общуване за подкрепа и развитие“ и други)

Проект „Даровити деца“
Приоритетен проект. Проучване на потребностите и възможностите за развитие на даровитите
деца в областта на спорта, науката и изкуствата и създаване на фонд за подкрепа.Прилагане на
подходи за идентифициране на даровитите деца. Създаване на Комуникационна стратегия за
широко огласяване на техните дарби и постижения, включване в изложби, празници и т.н.
Свързан е с проекта "Съвременно училище".
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: НПО организации, работещи с деца (например ИМКА – Габрово,
„Мечти и Отбори“, „Заедно в час“, Национална мрежа „За децата“ и други)

Проект „Родители в училище“
Приоритетен проект. Проектът е свързан със запознаване и въвличане на родителите в
процеса на обучение. През първата година ще се изпълни пилотен проект.
Отговорна структура: Община Габрово, училищни настоятелства
Партньорски структури: читалища, неправителствени организации в сферата на човешките
ресурси и ученето през целя живот

Проект „Училищният двор“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът е свързан с приспособяване на дворовете на
училищата и на детските градини и ясли за дейности на открито в контекста на идеята за
„средата като третия учител“ и има за цел да подкрепи различни нетрадиционни подходи на
обучение. Включва и прилагане на иновативни решения за събиране и използване на
дъждовните води за повторна употреба, въвеждане на разделно събиране на отпадъците,
внедряване на инсталации и провокации към учениците, родителите, гражданите и
обществеността с екологична и социална насоченост. Обвързан и с Културната стетегия 20142024 - Инструмент 7 Неформален образователен център.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: общински училища, детски градини и ясли, организации, работещи в
сферата на екологичното, неформалното образование образование, преживелищното
обучение
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Проект „Добро здраве“*
Приоритетен проект. Проектът е свързан с осъществяване на дейности в областта на здравната
профилактика и образователната медиация за здравословен и активен начин на живот.
Проектът е насочен към широк кръг от хора, не само към малцинствени или маргинализирани
групи. Има за цел да установи устойчива практика на запознаване и приобщаване на общността
към здравословния и активен начин на живот за намаляване на негативните тенденции по
отношение на здравния статус на населението в община Габрово. Предвижда се дейностите по
проекта да продължават през целия програмен период, като конструирането и установяването
на практиките се очаква да се реализира за две години.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: РЗИ, „Национална мрежа на здравните медиатори“ и НПО

Проект „Мобилен доктор“*
Проектът е свързан с проучване за възможностите и нуждите за осигуряване на мобилни
здравни услуги на територията на общината.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: РЗИ

Проект „Човешка близост“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. С този проект се предвижда доразвитие на социалните
услуги в близост до потребителите. Целта е превръщане на социалните услуги във вид
социално предприемачество – включване 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. Проектът с
свързан с проектите „Сърцето на квартала“ и „Училищния двор“.
Развитието на проекта не е непременно свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се
предвижда финансиране по Ос 1 на ОПРР).
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: РДСП, организации, работещи в сферата на социалните услуги,
доброволчески платформи като TimeHeroes, ngobg.info
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Проект „Дом за всички“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът залага изграждане на нов или обновяване на
остарял жилищен фонд за осигуряване на достъп до социални жилища. Обект на интервенция
са сгради и жилища, общинска собственост, чрез които се предоставя достъп до социални
жилища, както и изграждане на нови сгради. Обхватът на проекта е извън строителните
граници на град Габрово в рамките на общинската територия.
*Последващото управление и поддържане достъпа до социални жилища може да бъде
осъществено посредством публично-частно партньорство. Проектът е обвързан с проектите
Шарено мънисто, Човешка близост и Квартален иконом.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Вълшебно детство“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда изграждане и възстановяване на
ключови обекти на социалната инфраструктура в Габрово, в това число преустройство,
изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за
използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация - Създаване на Дневен център за деца и
младежи с увреждания в бившата сграда на МУЦТПО и изграждане на Център за настаняване
от семеен тип в подкрепа на процеса по деинституционализация на децата в Дом за деца
лишени от родителска грижа „Христо Райков“. Проектът може да включва и анализ на процеса
по преструктуриране на услугата.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: РДСП, организации, работещи в сферата на социалните услуги,
доброволчески платформи като TimeHeroes, ngobg.info

Проект "Спокойни старини“
Приоритетен проект. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с.
Враниловци.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: РДСП, организации, работещи в сферата на социалните услуги,
доброволчески платформи като TimeHeroes, ngobg.info

Приоритет 6: Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда.
Специфична цел 6.1: Подобряване състоянието на културната инфраструктура като
предпоставка за развитие на съвременен културен продукт в община Габрово.
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Проект „Места за култура“
Приоритетен проект. Проектът е свързан със създаване на модел за възстановяване на
ключови обекти на културната инфраструкутра в селата (предимно читалища) с участие на
студенти и доброволци.
Отговорна структура: Община Габрово и читалищните органи на управление
Партньорски структури: НИНКН и курсистите им в програмата поопазване на културното
наследство, неправителствени организации и други организации от културния и
образователния сектор, университети с архитектурни, дизайнерски и културологични и
социологически специалности (УАСГ, ЛТУ, СУ, ПУ, НБУ, ТУ и т.н.), асоциации на студентите и
други университетски асоциации (АСА, АСУБ, АСЛА, ИЦСН и т.н.), доброволчески платформи
като TimeHeroes и ngobg.info

Проект „Културните здания“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. В Зоната на публични функции с висока обществена
значимост, проектът се фокусира върху сградата на Дом на културата „Емануил Манолов“ и
прилежащи пространства, терена и сградата на Летен театър, сградата на Художествена
галерия „Христо Цокев“ и прилежащи пространства, сградата на Драматичен театър „Рачо
Стоянов“ и Народно читалище „Априлов-Палаузов“ и цели възстановяване на ключови обекти
на културната инфраструктура в Габрово. В Зоната с преобладаващ социален характер,
проектът се фокусира върху Дома на хумора и сатирата, бившата Професионалната гимназия
по текстил и моден дизайн, Планетариума и сградата на бившия Пионерски дом и бившия
Младежки дом и цели възстановяване на ключови обекти на културната инфраструктура в
Габрово. Проектът включва ремонт, осъвременяване, 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. Обвързан е с инструментите в Културната стратегия 2014-2024 -Инструмент 4
Дизайн център, Инструмент 5 Международна академия за дизайн, Инструмент 6
Международен резидентен център, Инструмент 8 Oбучителни програми за културни
мениджъри, Инструмент 12 Проект за осъвременяване и развитие на идентичността на Габрово
като столица на хумора и сатирата. Предвижда и изграждане на „Център за съвременни
изкуства“, съгласно Културната стратегия 2014-2024 - Инструмент 1 Център за съвременни
изкуства. Възможно партньорство със собственици на вече съществуващи и подходящи за
целта сгради.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: Организации, работещи в независимия културен сектор
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Проект „Творчески подход“
Включен в ИПГВР. Включва създаване на мултимедийни центрове и работилници за младежка
активност и творчески индустрии, посредством преустройство, обзавеждане и оборудване,
изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за
използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация на обществена сграда. Развитието на проекта не
е непременно свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда финансиране по
Ос 1 на ОПРР). Обвързан и с Културната стратегия 2014-2024 - Инструмент 7 Неформален
образователен център.
Отговорна структура: Частни инвеститори.
Партньорски структури: Община Габрово,
образователния сектор.

организации,

работещи

в

културния

и

Проект „Паметта на мястото“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включва обновяване на остарял сграден
фонд с висока културна стойност в ЦГЧ. Предвижда се изграждане, реконструкция,
рехабилитация на физическите елементи на градската среда, включително свързани дейности,
като поставяне на указателни знаци, информационни табели и др. и създаване на достъпна
архитектурна среда.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори (собственици на имоти).
Партньорски структури: Община Габрово, организации, работещи в сферата на културното
наследство и неговата социализация, НИНКН.

Проект „Баев мост“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Реставрация на Баев мост.
Отговорна структура: Община Габрово
Специфична цел 6.2: Обогатяване на културния продукт, подкрепа на творческите индустрии
чрез прилагане на ефективен мениджмънт. Създаване и привличане на публики.

Проект „Култура за всички“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с организирането на нови комуникационни канали,
създаване и поддържане на културен гайд, работа с публики и оценка на културния календар.
Следва да бъде обвързан е с Културната стратегия на град Габрово 2014-2024 година и
дейностите /инструментите/ за постигане на приоритетите и целите, в това число Инструмент 3
Система за комуникиране на културни събития и проекти, Инструмент 8 Oбучителни програми
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за културни мениджъри, Инструмент 13 Насоки за реформа на обществени културни институти
и администрация, Инструмент 14 Картографиране местата за култура. Предвижда и създаване
на Фонд в подкрепа на изпълнението на културната стратегия - Инструмент 10 от Културната
стратегия 2014-2024.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: организации, работещи в културния и образователния сектор,
университети с програми по културен мениджмънт, продуцентство (СУ, НБУ, НАТФИЗ и др.),
организации в сферата на събитийния мениджмънт

Проект „Много лица“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда създаване на Градска мрежа за
развитие на туризъм (туристически информационен център), оценка на съществуващия
културен календар за обогатяване на активностите, част от „многолико Габрово“. Поставя се
акцент върху „бавния“ стил на живот, индустриалната археология, екстремните спортове и др.
като едни от „лицата“ на града. Свързани са с реконструкцията и функционалното
преустройство на ключови обекти на културната инфраструктура и центрове на творчески
индустрии. Обвързан и с Културната стратегия 2014-2024 - Инструмент 3 Система за
комуникиране на културни събития и проекти.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: организации, работещи в културния и образователния сектор, сферата
на човешките ресурси, събитийния мениджмънт и ученето през целия живот, спорта, туризма

Проект „Международен фестивал за съвременни изкуства“
Приоритетен проект. Международен фестивал за съвременни изкуства - Инструмент 9 от
Културната стратегия 2014-2024.
Отговорна структура: Община Габрово, НПО
Партньорски структури: организации в сферата на независимото и съвременното изкуство,
бизнеса

Приоритет 7: Подобряване на инфраструктурната свързаност в община Габрово и доразвитие
на системите за опазване на околната среда на принципа на ресурсната ефективност.
Специфична цел 7.1: Развитие на транспортната инфраструктура и модернизиране на
обществения транспорт с цел повишаване на мобилността.

18

Проект „Умно движение“
Приоритетен проект. Транспортни проучвания, информационно осигуряване и изграждане на
транспортен модел на община Габрово. Проектът включва и създаване на ГИС базирана
информационна система за следене състоянието на трафика и пътната инфраструктура.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Свързана община“
Приоритетен проект. Изграждане на подхода и тунела по Шипка и рехабилитация на пътни
отсечки свързващи територията с TEN-T мрежата.
Отговорна структура: Агенция Пътища
Проект "Мобилен град“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда реализиране на 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. Забележка: Проектът е включен в схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за
следващия програмен период" като Дейност 5 „Проект за Интегриран градски транспорт на
град Габрово.“ Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: ОПТ „Габрово“

Проект „Педелец“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Включва изграждане и промотиране на система за
споделени електрически велосипеди от типа „Педелец“. Обвързан е с изграждането на
велосипедна инфраструктура и организиране на системата около ключови за жителите (с
акцент върху ученици и студенти) и за гостите на града обекти и пространства. Проектът е от
общоградско значение.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово, ОПТ „Габрово“

Проект „Хора и улици“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включа изграждане, реконструкция и
рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари и поставяне на градско
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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.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Хора и улици на село“
Приоритетен проект. Проектът включа 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 населените
места от общината.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Източната улица“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът е свързан с 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.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Гарата-Свищовска“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включва изграждането на връзка при ЖП
ареала, архитектурно-художествената трансформация на пл. "Марсел де Бископ", ул. „Васил
Левски“ реконструкция и обновяване на ул. "Свищовска", ул. „Ген. Николов.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Мостът Кристо“
Включен в ИПГВР. Проектът включва изграждане на мост над р. Янтра за пешеходно и
велосипедно движение. Свързан с проектите „Спортно Габрово“ и „Културните здания“ и ще
осигури връзка между знакови за града обекти и пространства и едновременно с това ще
подобри достъпността, ще насърчи немоторизираната мобилност и допринесе за смекчаване
и приспособяване към изменението на климата.
Отговорна структура: Община Габрово
Специфична цел 7.2: Подкрепа и създаване на условия за развитие на техническа и
екологична инфраструктура в община Габрово.
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Проект „Енергийна независимост“
Популяризиране на концепцията за енергийна независимост сред жителите на общината,
респективно диверсифициране източниците на енергия. Проектът е обвързан с проекта
"Квартален иконом".
Отговорна структура: Частни инвеститори Партньорски структури: Община Габрово
Проект „Жива вода“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда рехабилитация на мрежите и
съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и
битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл и рехабилитация на
засегнатата улична мрежа. В този проект се залага и изграждане на елементите на градското
обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на
велосипедно движение и общо достъпна градска среда. Този проект е тясно обвързан с
изграждането на други мрежи на техническата инфраструктура – газоснабдяване,
топлоснабдяване, както и с възможното осъществяване на проект „Енергия наблизо“ и изисква
мерки по координация на действията между експлоатационните дружества и екипа,
осъществяващ проекта.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Чиста вода в селата“
Приоритетен проект. Проектът предвижда 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. Проектът изисква обследване на етапността при проектирането и
изграждането с приоритизиране на съответните дейности - водоснабдяване, битова
канализация и отвеждане на дъждовните води, като се отчетат насоките, залегнали в
Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на
ВиК ООД - Габрово. Обекти с приоритет - Боженци, Узана и големите населени места в
общината.
Отговорна структура: ВиК Габрово Партньорски структури: Община Габрово, Община Трявна и
Община Дряново.
Проект „Габрово газ“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда изграждане на съоръжения за
оползотворяване на утайките към ПСОВ и надгражда проекта BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
"Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово.
Отговорна структура: Община Габрово
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Приоритет 8: Провеждане на активна политика от Община Габрово за устойчива енeргия и
намаляване на въглеродния отпечатък.
Специфична цел 8.1: Подобряване на материално-техническата база и внедряване на мерки
за ЕЕ в публичната инфраструктура.

Проект „Класна стая“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с осигуряване на оборудване на материалнотехническата база и внедряване на мерки за ЕЕ за обекти на образователната инфраструктура
на територията на община Габрово, необхванати от ИПГВР.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: Образователни институции на територията на община Габрово,
неогхванати от ИПГВР
Проект „Училище любимо“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда възстановяване на ключови
обекти на образователната инфраструктура в Габрово и включва 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.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: училища

Проект „Съвременна просвета“
Включен в ИПГВР. Проектът предвижда възстановяване на ключови обществени сгради и
пространства на държавни обекти на образованието и обхваща професионалните гимназии
ПГТ "Пенчо Семов" и ПТГ "Д-р Н. Василиади". Включва преустройство, ремонт, осъвременяване,
обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи
мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация, прилагане на иновативни
решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и
въвеждане на разделно събиране на отпадъците, реконструкция и благоустройство.
Отговорна структура: Професионалните гимназии ПГТ "Пенчо Семов" и ПТГ "Д-р Н. Василиади",
ТУ Габроро
Партньорски структури: Община Габрово
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Проект „Здрава общност“
Включен в ИПГВР. Този проект предвижда възстановяване на ключови държавни обекти на
здравеопазването и социалните услуги в съответствие с Национална здравна стратегия до 2020
и Генералния план за болничната помощ. Включва преустройство, ремонт, осъвременяване,
обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи
мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация, прилагане на иновативни
решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и
въвеждане на разделно събиране на отпадъците, реконструкция и благоустройство.
Отговорна структура: Здравните и социални заведения на територията на общината
Партньорски структури: Община Габрово

Проект „Ефективни учреждения“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда възстановяване на ключови
обществени сгради и пространства на държавното управление на местно ниво и включва
преустройство, ремонт, осъвременяване, обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна
среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро
ко-генерация, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните
води за повторната им употреба и въвеждане на разделно събиране на отпадъците.
Отговорна структура: регионалните подразделения на държавни учреждения в Габрово
Партньорски структури: Община Габрово

Проект „Китни кметства“
Приоритетен проект. Проектът предвижда възстановяване на административни сгради
общинска собственост в селата и включва преустройство, ремонт, осъвременяване,
обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи
мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация, прилагане на иновативни
решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и
въвеждане на разделно събиране на отпадъците. Проектът може да се реализира и по формата
на конкурс за най-атрактивно кметство. Може да се финансира чрез създаване на нарочен
фонд. Пилотен проект в 10 доброволно включили се села. Свързан е с проект Зелените
градини.
Отговорна структура: Община Габрово и кметовете и кметските наместници по населени
места.
Партньорски структури: Читалища, местни общностни организации.
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Специфична цел 8.2: Въвеждане на екологични и ресурсно-ефективни
утвърждаване на община Габрово като "зелена община".

подходи за

Проект „Зелен град“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът е свързан с т. нар. „озеленяване“ нa
дейностите по поддръжка на градската среда, чрез система от иновативни решения за:
събиране и използване на дъждовните води; поддържане елементите на зелената
инфраструктура; почистване на улиците и площадите; внедряване на ВЕИ; за намаляване на
водния, въглеродния и общия екологичен отпечатък. Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите Общината да бъде в ролята на такъв тип бенефициент.
Партньорски структури: Частни инвеститори.

Проект „Метаболизма на града“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Предвижда подобряване на „метаболизма“ на града,
чрез: създаване на „лаборатория“ (вкл. с мобилно звено) 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".
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП. Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово.
Партньорски структури: Частни инвеститори, неправителствени организации (например
Фондация за общностно развитие).

Проект „Енергия наблизо“*
Включен в ИПГВР. Този проект предвижда реализиране на локални инсталации и мрежи за
производство и пренос на енергия (вкл. хибридни системи и умни мрежи).
*Може да се осъществи чрез публично-частно партньорство. Развитието на проекта не е
непременно свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда финансиране по Ос
1 на ОПРР).
24

Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово, сдружения на етажните собственици и подобни

Проект „Сливи за смет“*
Приоритетен проект. 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".
Проектът изисква предварително изследване на възможностите за ефективно използване на
ресурсите и вторично оползотворяване на отпадъците и провеждане на информационни
кампании сред населението от града и селата. Очаквани три резултата:
•
•
•

производство на ел. енергия
добив на метан
компостиране и произвеждане на продукти за наторяване

*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: Община Габрово, читалища, организации от неправителствения сектор

Специфична цел 8.3: Развитие на "зелена икономика" чрез повишаване на ЕЕ на
производствени сгради и оборудване.

Проект „За Зелени предприятия“
Приоритетен проект. Информационни кампании за стимулиране на бизнеса за внедряване на
мерки за ЕЕ в производствените сгради и модернизация на оборудването. Водеща роля ще има
Областния информационен център - Габрово.
Отговорна структура: ОИЦ Габрово.
Специфика: Финансиране на проекта по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, в полето на
хоризонталния приоритет насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и
ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. За целта трябва да бъдат
проследени възможностите ОИЦ и Общината да бъдат в ролята на такъв тип бенефициент.
Партньорски структури: Община Габрово, браншови организации.
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Проект „Зелени предприятия в действие“
Внедряване на мерки за ЕЕ и модернизация на оборудването в производствените сгради и
предприятия.
Отговорна структура: Частни инвеститори
Специфична цел 8.4: Повишаване енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ в жилищни
сгради на територията на община Габрово.

Проект „Информиран собственик“
Приоритетен проект. Провеждане на информационни кампании, вкл. и изнесени в кварталните
общности, относно възможностите и ползите от обновяване на жилищните сгради и прилагане
на мерки за ЕЕ. Водеща роля ще има Областния информационен център - Габрово.
Отговорна структура: ОИЦ Габрово
Партньорски структури: МРР, Община Габрово , етажните собственици, специализирани
фирми в предметната област, Община Габрово, мобилно звено към проект „Квартален иконом“
Проект „Обновяване на жилища“
Включен в ИПГВР. Проектът включва 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.
Отговорна структура: Сдружения на етажните собственици
Партньорски структури: специализирани фирми в предметната област, Община Габрово,
мобилно звено към проект „Квартален иконом“.
Проект „Квартален иконом“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Целта на проекта е създаване на Център за интензивно
обучение на етажните собственици в процеса по обновяване на жилищните блокове с
Мобилно звено за информационна и техническа обезпеченост и споделяне на добри практики
в областта на енергийната и ресурсна ефективност и внедряване на ВЕИ. Развитието на проекта
не е непременно свързано със зоните за въздействие в ИПГВР (не се предвижда финансиране
по Ос 1 на ОПРР).
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори
Партньорски структури: специализирани фирми в предметната област, Община Габрово
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Приоритет 9: Обновяване и благоустрояване на жизнената среда.
Специфична цел 9.1: Възстановяване, осъвременяване и социализиране на публични
пространства (в т.ч. елементи на зелената система) и нефункциониращи обществени обекти
на територията на община Габрово.

Проект „Зелени градини“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с
благоустройство и паркоустройство на
съществуващи зелени площи и на публични пространства за широко обществено ползване в
селата (вкл. изграждане и възстановяване на градини и улично озеленяване, площади, на
детски и спортни площадки, в.това число игрища, обзавеждане и малки архитектурни
елементи, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за
поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно
осветление), вкл. чрез участие на местните жители и други доброволци. Обвързан с проект
"Китни кметства" и "Градски градини" от ИПГВР. Проектът може да се реализира и по формата
на конкурс за най-атрактивен селски площад и градина. Може да се финансира чрез създаване
на нарочен фонд. Пилотен проект в 10 доброволно включили се села.
Отговорна структура: Кметства и кметски наместничества
Партньорски структури: представители на местната общност, местни граждански организации
и читалища, платформи като TimeHeroes и ngoinfo.bg, асоциации на студенти по ландшафтна
архитектура, урбанизъм и архитектура

Проект „Градските градини“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът е свързан с благоустройство и
паркоустройство на съществуващи зелени площи за широко обществено ползване. Включва
изграждане и възстановяване на паркове, градини и улично озеленяване, на детски и спортни
площадки и съоръжения за екстремни спортове, градско обзавеждане и малки архитектурни
елементи, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за
поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно
осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с
екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на
отпадъци.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: представители на местната общност и ползвателите на
пространствата, обект на благоустройство, граждански организации, платформи като
TimeHeroes и ngoinfo.bg, асоциации на студенти по ландшафтна архитектура, урбанизъм и
архитектура
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Проект „Пазарът на Шивара“*
Включен в ИПГВР. Проектът залага реконструкция на пазара на Шиваров мост и способстване
предлагането на регионална и местна продукция и включва дейности по осигуряване на
възможност за паркиране, внедряване на енергийно ефективно осветление, прилагане на
иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им
употреба и въвеждане на разделно събиране на отпадъците.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово
Партньорски структури: местни земеделски производители (тяхна браншова организация),
представители на местната общност и ползвателите на пазара

Проект „Централният пазар“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включва реконструкция на Централния
пазар, в това число паркиране, внедряване на енергийно ефективно осветление, прилагане на
иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им
употреба и въвеждане на разделно събиране на отпадъците, чрез което се способства
предлагането на регионална и местна продукция.*Може да се реализира чрез осъществяване
на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори в партньорство с Община Габрово
Партньорски структури: местни земеделски производители (тяхна браншова организация),
представители на местната общност и ползвателите на пазара

Проект „Общинският център“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът включва възстановяване на ключови
обществени сгради и пространства, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата
на Общината, изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, поставяне на указателни знаци и др. свързани
дейности, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, създаване на достъпна
архитектурна среда и др.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: представители на ползвателите на пространствата и други граждански
организации

Проект „Спортно Габрово“*
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда реконструкция и изграждане на
спортна инфраструктура.
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*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: Частни инвеститори

Проект „Обществени тоалетни“*
Приоритетен проект. Изграждане на система от обществени тоалетни в централната градска

част и около ключови публични пространства.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: частни инвеститори
Специфична цел 9.2: Поддържане и изграждане на привлекателна, достъпна и безопасна
жизнена среда.

Проект „Сърцето на квартала“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Целта на проекта е създаване на достъпни и
безконфликтни междублокови пространства, чрез мерки за възстановяване и развитие с
участието на живущите. Включва реконструкция и прилагане на иновативни решения за
събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената
инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и
провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост и
въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци. Обвързан с „Жива вода“,
„Хора и улици".
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: представители на жителите на квартала, етажните собственици,
граждански организации, училищата в кварталите

Проект „Подкрепа на общността“
Включен в ИПГВР. Проектът предвижда подкрепа и развитие на локалните и кварталните
центрове за общностни практики и неформално обучение и внедряване на инсталации и
провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост. Обвързан
и с Културната стратегия 2014-2024 - Инструмент 7 Неформален образователен център.
Отговорна структура: граждански организации и кварталните читалища
Партньорски структури: Община Габрово
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Проект „Градски любимец“*
Приоритетен проект. Информационна кампания за ограничаване популацията на домашните и
бездомни животни и осигуряване мобилни клиники за кастрация. Може да бъде обвързан с
проект „Градско биоразнообразие“.
*Може да се реализира чрез осъществяване на ПЧП.
Отговорна структура: Частни инвеститори, вкл. граждански организации
Партньорски структури: Община Габрово
Приоритет 10: Обновяване и благоустрояване на жизнената среда.
Специфична цел 10.1: Опазване, възстановяване и поддържане на високото биологичното и
ландшафтно разнообразие, характерно за община Габрово.

Проект „Пазител на гората“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с 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. Провеждане на информационни
кампании за ценността на горските и водни ресурси и тяхното многофункционално
стопанисване. Създаване на Природна академия към ПИЦ Узана.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: ДСГ Габрово, ЛТУ, организации, работещи в сферата на опазване на
горите (За да остане природа в България, BlueLink, WWF Бглгария и др), други общини със
сходни характеристики

Проект „Многофункционални гори“
Приоритетен проект. Изготвяне на горскостопански планове и програми за горските територии
в община Габрово, в които да залегнат идеите за устойчиво многофункционално стопанисване
на горите, за периода 2015-2025. Проектът включва инвентаризация, изготвяне на
горскостопански карти и горскостопански планове и сертифициране на горите, общинска
собственост.
Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: ЛТУ, организации, работещи в сферата на опазване на горите (За да
остане природа в България, BlueLink, WWF Бглгария и др.)
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Проект „Градско биоразнообразие“
Популяризиране на градското и природно биоразнообразие чрез провеждане
информационни кампании и реконструкция и обновяване на Зоопарк Габрово.

на

Отговорна структура: Община Габрово
Партньорски структури: Зоопарк Габрово, университети с екологични специалности (Тракийски
университет, СУ – биологически факултет, ЛТУ), организации работещи в сферата на опазване
на биоразнообразието и спасителките центрове за диви животни (например БДЗП, Зелени
Балкани и т.н.)

Специфична цел 10.2: Изграждане имидж на община Габрово като "зелена община" чрез
въвеждане на агроекологични практики и прилагане на концепцията за екосистемните
услуги.

Проект „Зелен календар“
Приоритетен проект. Създаване на календар за агроекологични практики в земеделието и
животновъдството съвместно с университети и академични звена в тази област. Провеждане
на обучения и консултации по проблемите за опазване на биоразнообразието, НАТУРА 2000 и
земи с висока природна стойност и разясняване на ползите от опазването. Проектът е обвързан
с проектите Широко огласяване, Бизнес планиране и Ново знание.
Отговорна структура: Община Габрово, НПО
Партньорски структури: Земеделски производители, Общинска служба земеделие,
университети организации, работещи в сферата на екологията и биологичното земеделие,
земеделските производители (тяхна браншова организация)
Проект „Местна продукция“
Приоритетен проект. Подкрепа за отглеждането и съхраняването на местните сортове и
породи - информационни кампании, създаване и поддържане на семенна банка съвместно с
университети и академични звена (като например Тракийски университет в Стара Загора и
Аграрен университет - Пловдив). Проектът е обвързан с проектите Широко огласяване, Бизнес
планиране и Ново знание.
Отговорна структура: Общинска служба "Земеделие и гори"Община Габрово и
Партньорски структури: донори, земеделски стопани, частни инвеститори, университети.

Проект „Екосистемни услуги“
Приоритетен проект. Информационна кампания за ползите от прилагането на концепцията за
екосистемни услуги.
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Отговорна структура: Общинска служба "Земеделие и гори", НПО, Община Габрово и частни
инвеститори.
Партньорски структури: WWF България и други екологични организации, университети (ЛТУ,
Тракийски университет), платформи като TimeHeroes и ngoinfo.bg

Специфична цел 10.3: Управление на риска от природни бедствия и активна политика за
ограничаване на негативното въздействие от глобалните промени на климата с цел
гарантиране сигурността на населението.

Проект „Задържане на земята“
Приоритетен проект. Мерки за предотвратяване ерозията на почвите на стръмни терени чрез
залесяване, затревяване и сукцесия. Проектът може да се изпълни и чрез включването на
доброволци.
Отговорна структура: ДГС Габрово
Партньорски структури: Община Габрово и звеното към проект „Идеи и връзки“, ПП
"Българка", университети (ЛТУ), организации, работещи в сферата на екологията, платформи
като TimeHeroes, ngoinfo.bg

Проект „Стабилни основи“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Мерки за предотвратяване на свлачищните процеси.
Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Спокойни води /ИПГВР/“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда 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. Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: БДУВ "Дунавски район" съвместно с Община Габрово
Партньорски структури: ECRR (European Center for River Restoration, http://www.ecrr.org/urbanrivers.html), организации работещи в сферата на екологията, университети (УАСГ, ЛТУ,
Тракийски университет и др. с насоченост биоразнообразие, архитектура и ландшафтен
дизайн)
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Приоритет 11: Поддържане на високо ниво на административния капацитет, въвеждане на
иновации и въвличане на гражданите в процеса на планиране и управление.
Специфична цел 11.1: Ефективно управление и планиране чрез поддържане на висок
административен капацитет - развитие на ИКТ, поддържане на високо ниво на обслужване
на гражданите и бизнеса, по-висока устойчивост при управлението на човешките ресурси.

Проект „Добро управление“
Приоритетен проект. Ефективно управление и планиране чрез поддържане на висок
административен капацитет. Обучения с цел повишаване на професионалната компетентност
на служителите в общинската администрация.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Електронно управление“
Приоритетен проект. Проучване, анализ и внедряване на Е-услуги с цел подобряване
административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Отговорна структура: Община Габрово
Потенциални партньорски структури: бизнеса и регионалните браншови организации,
организации от неправителствения сектор (от типа на „Български център за нестопанско
право“, Институт „Отворено общество“ и други с опит в оценка на гражданския сектор и
процеса по достъпност на административните услуги спрямо гражданското общество)

Проект „Ясни правила“
Приоритетен проект. Проектът е свързан с изработване на ОУПО, създаване на правила и
нормативи за неговото прилагане и подзаконови нормативни актове в случай на
необходимост, включително Наредба за условията и реда за издаване на сертификат клас Б,
Наредба за „зелени обществени поръчки“, Наредба за конкурсите за архитектура и градска
среда, свързано с Културната стратегия 2014-2024 - Инструмент 11. Изготвяне на пакет от
мерки за насърчаване развитието на МСП, което е във връзка с проектът Дълготрайни
партньори.
Отговорна структура: Община Габрово
Потенциални партньорски структури: Организации от неправителствения сектор,
обственици/представители на МСП, регионални браншови организации, регионалните
дирекции на държавните институции, общински администрации с опит в подобен процес.
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Специфична цел 11.2: Насърчаване активното участие на гражданите и бизнеса в процеса на
вземане на решения по значими за Община Габрово въпроси.

Проект „Добра воля“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Включва социален маркетинг, работа в общността и
организиране на доброволческа служба за подкрепа на реализация на ИПГВР и ОПР (по
примера на Европейската доброволческа служба http://cvs-bg.org/vkliuchete-se/dalgosrochniproekti/evropeiska-dobrovolcheska-slujba/). Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово и звено към проект „Идеи и връзки“
Потенциални партньорски структури: организации от неправителствения сектор, работещи
активно с доброволци (например ИМКА-Габрово, Артерия и АЛОС), читалища, квартални
сдружения, сдружения на етажните собственици, платформи от типа TimeHeroes и ngoinfo.bg

Проект „Габрово ГИС“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда доразвиване и поддържане ГИС
на община Габрово с платформа за управление и наблюдение на градското възстановяване и
развитие. Включва изграждане на нови и надстрояване на съществуващите структури на геобази данните в Географско информационната система на Община Габрово. Проектиране на
нови инструменти, базирани на иновативни технологии и подходи в областта на автоматизация
в събирането, обработката и анализа на данните в реално време. Приложения за обработка и
предоставяне на информация и данни чрез web-базирани геопространствени системи.
Изграждане на среда за визуализация и анализ на триизмерно пространствено моделиране.
Отговорна структура: Община Габрово
Проект „Дълготрайни партньори“
Приоритетен проект, включен в ИПГВР. Проектът предвижда интеграция на публично-частните
партньорства в процеса на реализация на ИПГВР и ОПР, разширяване и предлагане на
възможностите за приложение и прозрачност на иновативните финансови инструменти в
Габрово. Проектът е от общоградско значение.
Отговорна структура: Община Габрово
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