
 
                                               
ОБЩИНА            ГАБРОВО 

 

25 ноември 2016 г. 

„Всичко, което строим ще се 
превърне в история, в една малка 
част от голямата история на 
града……. Иска ни се тя да бъде 
съвършена, истинска, ангажирана, 
изразителна, трайна и интересна.“ 
 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

Начална пресконференция  

и представяне на проекта 



                  ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА 
                  2010 - 2015 

Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА НА ГРАД ГАБРОВО 

ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ 

Финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 

Стойност: 3 921 917,60 лв. 

Период на изпълнение: юли 2010 – юли 2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Паркова площ,  

кв. „Голо Бърдо“, „Младост“ 

Подходи, междублоково 

пространство и детска 

площадка северно  

от бл. „Щастие“ 

Район на Спортна зала 

„Орловец” 



Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА НА ГРАД ГАБРОВО 

ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. „ Аврам Гачев“ 

Градски парк в административен център Система за видеонаблюдение 

Пространство около мост „Игото” 

                  ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА 
                  2010 - 2015 



                  ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА 
                  2010 - 2015 

 

Проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ДОСТЪПНА И 

ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГР. ГАБРОВО“ 

Финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 

Стойност: 9 239 947,71 лв. 

Период на изпълнение: май 2013 – декември 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. „VI участък», ЦГЧ – Габрово Кръстовище при 

Консултативна поликлиника 

Зелена площ на ул. „Брянска“ 



                  ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА 
                  2010 - 2015 

Проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ДОСТЪПНА И 

ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГР. ГАБРОВО“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ул. „Дунав“ ул. „Софроний Врачански“ 

парк „Маркотея“ парк „Маркотея“ 



                  ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА 
                  2010 - 2015 

Проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ДОСТЪПНА И 

ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГР. ГАБРОВО“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Спортно игрище до парк „Маркотея“ Квартал „92“, Колелото 

Квартал „91“, Колелото Спортна площадка, ж.к „Дунав“ 



Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020, Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Габрово“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.016-0001-C01 от 15 септември 2016 г.  

 

Обща стойност 11 162 347,68 лв., от които: 

•  Европейско съфинансиране: 6 563 608,20 лв.  

•  Национално съфинансиране: 1 158 283,80 лв. 

•  Съфинансиране от Община Габрово: 3 440 455,68 лв. 

 

Продължителност на проекта: 15.09.2016 г. – 15.03.2019 г. 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

Повишаване качеството на живот в град Габрово и подобряване на 
екологичната среда чрез прилагане на интегрирани мерки за 
благоустрояване на физическата среда 

ОБХВАТ 
 

Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални 
пространства, гр. Габрово 
 
Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция  
на кръстовище „Шиваров мост“ 
 
Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

 
Изпълнител:  
ДЗЗД „ЛИМК ГАБРОВО“ 
„Техно Строй България“ ООД, гр. София  
„Лимк“ ООД, гр. Габрово 

 

Стойност на договора:  
3 983 002,92  лв. с ДДС 
 
Срок за изпълнение:  
550 календарни дни 
 
 
 

 
 

 
 
 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

Подобект 1: ул. Хр. Смирненски, ул. Ал. Стамболийски, ул. Генерал Николов, ул. 
Антим I, ул. Г. Кирков, ул. Братя Миладинови, ул. Т. Бенев, площад Белорусия, 
зелена площ и паркинг пред ДКЦ II, съществуващо кръгово кръстовище  
• рехабилитация на улична мрежа  
• подмяна на тротоарни настилки  
• нова пещеходна алея и кът за отдих пред сградата на ДКЦ II  
• паркинги и джобове с възможност за крайулично паркиране  
• озеленяване 
• улични уширения за съдовете за смет  
• достъпни маршрути за хора с увреждания 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

Подобект 2: Възстановяване на парк „Колелото“, реконструкция на крайречната 
улица „Аврам Гачев“, благоустрояване на южните вътрешноквартални пространства 
от квартал „90“ 
• ново разпределение на алейната мрежа 
• функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, детска площадка,  
   поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на открито и сцена 
• озеленяване, зацветяване и геопластика 
• екстериорно обзавеждане 
• улични уширения за съдовете за смет 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

 
Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и цветна 
композиция в централния кръг на „Колелото“: 
• нови настилки за пешеходните тротоари в рамките на площад „Белорусия“ 
(Колелото) 
• за вътрешния кръг на Колелото -  геопластика от зелени и цветни кръгове около 
композиция от метални елементи 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартали „88“, „89“ 
и северната част на „90“ 
• нова напречна къса улица 
• рехабилитация на съществуващи улици 
• изграждане на паркинги 
• обособяване на кътове за отдих 
• нова детска площадка за деца до 12-годишна възраст 
• екстериорно обзавеждане и озеленяване 
• достъпни маршрути за хора с увреждания 
• обособяване на места за съдове за смет 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

 
→  Изградена нова 
дъждовна канализация 
от бул. Хр. Смирненски 
по ул. Антим I до 
кръстовището при 
пожарната 
 
→  Предстои 
изграждане на нови 
кабелни мрежи за 
уличното осветление  
и подмяна на бордюри 
 
 

НАПРЕДЪК 

ул. Антим I, кръстовище пред пожарната 
  



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

→  Изпълнена дъждовна 
канализация и подземна 
инфраструктура в част ЕЛ 
   
→  Изпълнени нови бордюри 
и част от тротоарните 
настилки 
 
→  Оформени нови паркинги 
 
→  Изпълнява се оформяне 
конструкцията на пътната 
настилка до кота трошен 
камък (преди асфалта). 

НАПРЕДЪК 

ул. Аврам Гачев, ул. Хр.Конкилев 
  



Благоустрояване на парк „Колелото“  
и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово 

 
→  Алеите са трасирани и 
се поготвят за полагане  
на бордюри и настилки 
 
→ Изпълняват се нови 
кабелни трасета за 
парково осветление 
 
→ Работи се по 
конструкциите за 
направата на нов фонтан 
 
 

НАПРЕДЪК 

парк „Колелото“  
 



Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово  
и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ 

 

Изпълнител:  
Обединение „Градска среда  
на Габрово 2016 – 2“ 
„Кота 2001“ ООД, гр. София  
„Димас“ АД, гр. Габрово 

 

Стойност на договора:  
4 309 891,96 лв. с ДДС 
 
Срок за изпълнение:  
547 календарни дни 
 
 

 

 
 
 



Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово  
и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ 

Подобект 1: Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично 
осветление, парапети на моста по продължение на участъците от главната улична 
мрежа в обхвата на проекта 
• подмяна на съществуващите тротоарни настилки 
• отделяне на пътното платно със зелени ивици 
• джоб за автобусна спирка в посока „център“ 
• монтаж на ново улично осветление 
• изграждане на нови дъждовни клонове 
• озеленяване 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово  
и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ 

Подобект 2: Кръгово кръстовище 
 
• изграждане на кръгово кръстовище (кръг с радиус 17,50 м)  
  и оформяне на 4 бр.  разделителни острова 
 
• изграждане на 2 подпорни  
  стени и изгледна площадка 
 
• почистване на скулптурни  
  композиции 
 
• затревяване и засаждане 
 
• ново улично осветление  
  и нови дъждовни клонове 
 
 
 
 
 



Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово  
и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ 

Подобект 3: Вътрешноквартални пространства на кв. „186“ 
• обособяване на 2 подхода за достъп до междублоковите пространства от бул. 

„Априлов“ и 2 паркинга 
• изграждане на 2 нови подпорни стени и рехабилитация на пешеходна пасарелка 
• рехабилитация на тротоари и зелени площи 
• изграждане на 5 къта за отдих 
• ново улично осветление и нови дъждовни клонове 
• затревяване и засаждане на зелените зони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово  
и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ 

НАПРЕДЪК 
 

Тротоар бул. „Априлов“  
-      демонтирани стари стълбове за улично осветление 
- оформен джоб за автобусна спирка 
- изпълнени на 100% новите пътни и градински бордюри 
- изпълнени тротоарните настилки 
- изпълнява се монтаж на новите стълбове и осветители за улично осветление 
- предстоят довършителни работи и доставка и монтаж на пейки, беседки и др. 

 

Кръгово кръстовище „Шиваров мост“ 
- завършена подпорна стена, изпълнено обратно засипване 
- предстои направа на нова дъждовна канализация и изместване на ел. мрежи 
- предстои изграждане на нови трасета за улично осветление 

 

 

 
 
 
 
 
 



Изпълнител:  
ДЗЗД „Градска среда - Пътстрой“ 
„Пътстрой Габрово“ АД, гр. Габрово  
ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“, гр. София 

 
Стойност на договора:  
2 489 628,28 лв. с ДДС 
 
Срок за изпълнение:  
534 календарни дни 

Изграждане на част от Източна градска улица,  
гр. Габрово 



 

•   Извеждане на движението от централна градска част по ул. 
Пенчо Славейков през съществуващ тунел по ул. Марин 
Дринов, по ул. Хан Крум и връзка с ул. Орловска; 
 

•   Оформяне на паркинги по улиците Мадара и Д. Костова, 
както и около вход тунел по ул. Марин Дринов 
 

•   Увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. 
Марин Дринов, ул. Хан Крум и на връзката с ул. Орловска 
 

•   Изграждане на нови улични оттоци и дъждовни клонове; 
отвеждане на повърхностните води; изграждане на нов 
водосток 
 

•   Ремонт на съществуващ тунел 
 

•  Изграждане на стълби за пешеходна връзка между ул. 
Марин Дринов и ул. Калоян и изграждане на нови подпорни 
стени 
 

•   Ново улично осветление и осветление в тунела 
 

•   Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация 
 

Изграждане на част от Източна градска улица,  
гр. Габрово 



НАПРЕДЪК 
 

участък Областна дирекция на МВР – Районна здравна каса 
 - заустена нова отводнителна система на цялата улица и тунела 
 - изпълнява се премостване на водосток над Районна здравна каса 
 - предстоят дейности по профилиране на настилката 
 - всички основни дейности по новите пътни настилки и тротоари ще бъдат изпълнявани  
в началото на следващия строителен сезон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изграждане на част от Източна градска улица,  
гр. Габрово 



НАПРЕДЪК 
 

участък Районна здравна каса – чешма Гунин кладенец  
 - изпълнени изкопни работи за навлизане в ската над ул. Марин Дринов 
 - изпълнява се уширяване на ул. Марин Дринов за реализиране на проектния 
габарит и изграждане на подпорни стени и нови тръбни мрежи за електрически 
кабели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изграждане на част от Източна градска улица,  
гр. Габрово 



 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 
 

Изпълнител: Обединение КСС - ИКГ 
„Инженеринг Енд Консултинг Груп“ ООД, гр. София  
„Канстракшън Супервижън Сървисис“ ЕООД, гр. София 
 

Стойност на договора: 52 950 лв. с ДДС 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 



 

АВТОРСКИ НАДЗОР 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

ОБЕКТ ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЙНОСТ 

Благоустрояване на парк 
„Колелото“ и прилежащи 
квартални пространства,  
гр. Габрово 

„Арк Проект“ ООД,  
гр. Габрово 

27 600 лв. с ДДС 

Благоустрояване на част от ЦГЧ 
на Габрово и реконструкция  
кръстовище „Шиваров мост“ 

„Лоно Проект“ ЕООД,  
гр. Трявна 

30 000 лв. с ДДС 

Изграждане на част от Източна 
градска улица, гр. Габрово 

„Консорциум Мости“,  
гр. София 
Мости България ЕООД, гр. София 
Мости Катовице Сп.З.о.о., гр. 
Катовице, Полша 

16 800 лв. с ДДС 



ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 
 

Изпълнител:  
„Ламбаджиев стандарт“ ООД, гр. София 
 
Стойност на договора:  
19 119,60 лв. с ДДС 
 
Мерки: 
• Изработка и монтаж на 3 бр. билборда и 3 бр. постоянни обяснителни табели 
• Изработка на банер 
• Изработка на 250 бр. информационни брошури 
• Изработка на 250 пакета промоционални материали 
• Организиране и провеждане 2 пресконференции и събитие по откриване на 
обектите 
• Публикуване на прессъобщения – 4 бр. в национални специализирани печатни 
издания; 4 бр. в регионални печатни издания и 3 бр. в електронни медии 
 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 



 
                                               
ОБЩИНА            ГАБРОВО 

 

ГАБРОВО – ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  
НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

Благодарим за вниманието! 


