
ПРОТОКОЛ 
от общественото обсъждане на проекта  

по бюджета на Община Габрово за 2015 г. 
 
Днес, 01.12.2014 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание чл. 84, ал. 

2 от Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на проекта по бюджета на 
Община Габрово за 2015 г. 
 Общественото обсъждане бе открито от г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово. На 
обсъждането присъстваха и инж. Климент Кунев – зам.-кмет на Община Габрово, инж. Нела Рачевиц – 
зам.-кмет на Община Габрово, г-жа Полина Тихова – секретар на Община Габрово, г-жа Христина 
Александрова – директор дирекция „Финансово-счетоводна”. 

В началото на обсъждането г-жа Христова направи уточнението, че тъй като все още Общината 
не разполага със стойностите на държавното финансиране на това обсъждане ще бъдат представени 
основните акценти в бюджета за 2015 г. Като начало посочи, че в този бюджет не се предвиждат 
промяна на ставките за местни данъци и такса „битови отпадъци” . 
 Поддържането на техническата инфраструктура  е изключително важна задача за нашия град, 
За целта ще се инвестират средства за закупуване на нова техника и увеличаване персонала на ОП 
„Благоустрояване” за реализиране на подобни мероприятия с целогодишен характер. 

По отношение управлението на отпадъците предвид изискванията на закона и европейските 
политики в Общината ще бъде въведен нов  модел за управление на отпадъците. След изграждане и 
въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на битовите отпадъци ще бъде 
въведено двукомпонентно разделно сметосъбиране. Закупените през тази година съдове за смет ще 
бъдат разположени на територията на града ни. Реализирана е една инвестиция, която ще позволи 
домашно компостиране в селата. 

През 2015 г. предстои създаването на общинско предприятие с ангажимент да управлява 
новата регионална система за отпадъци за общините Трябва и Габрово. 
През 2014 г. се създаде нова общинска структура свързана с дейността „озеленяване”, чрез която през 
следващата година се ще насочат усилията  за поддържане и развитие на зелената инфраструктура на 
територията на Общината. В рамките на следващите две години развитието на зелената 
инфраструктура е подкрепено и от проект „Цветен град”, финансиран от Швейцарската програма, чрез 
закупуване на по-голяма част от необходимата техника за обезпечаване на тази нова дейност. 

Щетите от природните бедствия през тази година възлизат на над 4 000 000 лв., като сме 
направили искане за предоставяне на средствата от Междуведомствената комисия за възстановяване 
и подпомагане към Министерски съвет. Очакването е този ресурс да влезе в общинския бюджет за 
2015 г., за да може да се реализират не малко инвестиции за възстановяване  от бедствените ситуации. 

Г-жа Христова запозна присъстващите с някои от основните по-значими обекти, свързани с 
инвестиционните намерения на Общината, като отбеляза, че в не малка част от тях администрацията е 
направила опит да посочи от къде се планират и от къде да дойде източникът на финансиране 

- реконструкция на ул. „Дунав” и прилежащата спортна площадка. Това е обект, който е 
разработен в оперативна програма „Регионално развитие”. От управляващия орган е предоставена 
информация, че в резултат на освободен финансов ресурс тези обекти, които бяха допълнителни ще 
могат да получат финансиране. 

- реконструкция на спортна площадка , над парк „Маркотея” е обект, който беше в 
допълнителните, и отново ще се търси финансиране, който съвместява бюджетни средства в малък 
размер и основно финансиране от оперативна програма „Регионално развитие”.  

-  проектираните благоустроявания на дворните площи на двете бази на детска градина 
„Перуника” 1 и 2 - съвместно с възможностите, които предоставя проект „Красива  България” през 2015 
г. може да бъде започната реализация тези инвестиции. Общината е насочила вниманието си върху 
двете бази на детска градина „Перуника” 1 и 2, защото по преценка на общинското ръководство те се 
намират в  изключително лошо състояние и се нуждаят от неотложни мерки. 

- преустройство на бивша детска градина на бул. „Трети март” в Дневен център за деца и 
младежи с увреждания. През 2014 г. обектът е подаден като приоритет по проект „Красива България”, 
но не е подкрепен. Продължава да се търси финансиране, за осъществяването на една дейност 
изключително важна за децата, нуждаещи се от подобна специална грижа 



- стартиране реализацията през 2015 г. на проект за благоустрояване и изграждане на урнова 
стена в Централен гробищен парк.  

- изготвяне инвестиционен проект за укрепване на дерето, за изграждане на канализация, за 
пътна част ул. „Бодрост”. 

Чрез привличане на външен ресурс в рамките на Норвежка програма за финансиране на 
енергийна ефективност се прави анализ и подготвя проект, за подмяна на отоплителната инсталация 
на Математическа инсталация, газифициране на детска ясла „Зора” и млечната кухня както и 
газифициране на Исторически музей. Обектите са в едно проектно предложение 
В резултат на изпълнение на проект, който се финансира от проект оперативна програма „Регионално 
развитие” , който дава възможност на общините да се подготвят с първи инвестиции за реализация на 
обекти в оперативна програма „Региони в растеж” ще имам пълна проектна готовност за обектите : 
Източната улица, Дом на културата, парк „Баждар”, зоната на Шиваров мост и зоната на Колелото, у-ще 
„Кирил и Методий”, у-ще „Цанко Дюстабанов”. За тези две училища се предвижда да има цялостно 
комплексно инвестиране. Сградата на у-ще „Радион Умников”- наречена Център за работа с деца . 

Един изключително важен проект е свързан с устойчив градски транспорт, касаещ 
възможността „Общински пътнически транспорт” да разполага с нови и екологични транспортни 
средства 

Инвестиции в нова екологична инфраструктура – сектори води и отпадъци. Проекти със 
социална значимост, даващи значение към нашата социална чувствителност и толерантност. 
През 2015 г. приключват оставащите инвестиции по проекта за регионална система за управление  на 
отпадъците Предстои приключване на строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в 
експлоатация, което е свързано и с другата инициатива за създаване на нова структура за управление  
на новата система. Основните елементи, които остават в рамките на тази мащабна инвестиция - 
запечатване и рекултивация на старата клетка, завършване на сепариращата инсталация, монтаж на 
пречиствателната станция за отпадъчни води, доставка на машини за експлоатацията на депото. 
Всички елементи са обезпечени и в началото на следващата година те щ е бъдат реализирани. 

Като финансов ангажимент това, което ще бъде доизпълнено и разплатено по предварителни 
разчети и малко над 6 000 000 лв. 

В сектор „Води” това, което най-вече остава да приключи, е свързано с пречиствателните 
станции за питейна и отпадъчни води. Разчетът за следващата година е малко над 21 000 000 лв. 

 След направените разяснения г-жа Христова предостави възможността на г-жа Александрова 
да представи постъпилите до сега предложения във връзка с общественото обсъждане.  

Г-жа Христина Александрова представи в хронологичен ред заведените в деловодството на 
Общината постъпили предложения.  

1. Предложение от Съюз на военноинвалиди и военнопострадали. Общината предостави за 
безвъзмездно ползване на тези организации офис на улица „Ю. Венелин” 8-10 – до клуба на 
пенсионера, който не е  в добро състояние. Нуждае се от неголям ремонт. Причината този ремонт да 
не го изпълним през 2014 г. беше, че когато те заявиха това искане пред нас, беше приключила 
процедурата но Закона за обществени поръчки за текущите ремонти и нямаше как да бъде включен в 
реализация за тази година. Изпратили сме отговор, с който казваме, че се ангажираме в началото на 
2015 г. да реализираме този ремонт. 

2. Предложение е от Архиерейски наместник Руслан Личев, - предлага с участието на Общината 
през 2015 г. да стартира процеса по изграждането на новата църква в кв. Младост. За съжаление в това 
предложение няма информация за някакви виждания или предприети действия от страна на Светия 
синод, местните църковни настоятелства, но това е едно предложение от  него. Знаете много добре, че 
Община Габрово преотстъпи безвъзмездно право на строеж и място за изграждане на този храм, а арх. 
Иван Николов дари инвестиционния проект за изграждането на този храм, т. е. негово изграждане има 
проектна готовност. 

3. Предложение е от жители на кв. Недевци  - сезират Общината, че коритото на реката под  
моста до читалището не е почистено от наноси. Последното почистване там е направено през 2006 г. и 
както коритото на р. Паничарка по цялото й продължение до кв. Хаджицонев мост се нуждаят от 
почистване. Има и подписка под това предложение, което ще имаме предвид при по-нататъшната си 
работа по проекта на бюджет. 

4. Предложение по електронна поща от сдружение „Будно Габрово”, в което има три сигнала и 
три предложения. Първото е за много лошото състояние на единствената изградена междублокова 



спортна площадка в кв. Голо бърдо, която е изградена преди повече от 15 г. Предложението е тя да 
бъде въведена в нормален вид и да се използва по нейното предназначение. Другият сигнал и 
предложение е за детската площадка на ул. „Зелена ливада”- точно на кръстовището, която се намира 
зад новоизградения търговски комплекс. Първо, че тя е в много лошо състояние и второ, че на самата 
нея има натрупани строителни отпадъци, и към настоящият момент не може да се използва и да 
функционира като такава. Третият сигнал и предложение е, че на двете улици въпреки мащабната 
инвестиция във водния сектор – две улици „Златна нива” от № 14 нагоре и ул. „Сърна” са без 
канализация, тротоари, бордюри и руши настилката на улиците 

5. Предложение от училищното настоятелство на у-ще „Н.  Рилски” – Габрово, в което се 
поставя проблема и необходимостта от реконструкция на физкултурния салон на училището, в който се 
налага в него да провеждат часовете си по два класа. Предложението е през 2015 г. Община Габрово 
да заложи в бюджета за 2015 г. 25 000 за техническо обследване и разработване на технически 
инвестиционен проект за това преустройство. 

6. Предложение постъпило в залата от живущи на ул. „Никола Балканеца”. Става въпрос за 
благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бичкиня между бл. „Дъб”, детска ясла „Първи 
юни” и ул. „Никола Балканеца”. В писмото е описано, че още през лятото на 2012 г. Общината е 
сезирана за това желание, през 2013 г. отново са ни напомнили. Ние сме отговорили, че на този етап 
нямаме необходимите средства за тези ремонтни и благоустройствени дейности. Сега отново 
живеещите отправят към нас искане и очакване, че през 2015 г. тази инвестиция ще се случи. 

След изнесената информация и представените предложения бе дадена думата на 
присъстващите за коментари, предложения, съображения  

Анатоли Антов – Гражданско движение „Днес”, отбеляза, че няма данни в проекта за 
изграждане на кръговото движение до Консултативна поликлиника няма данни да е заложено 
адаптирането му към хората в неравностойно положение.  
Посочи че, подлеза на Хумора и сатирата е в ужасно състояние. Според него  там трябва да се вложат 
някакви средства, за подобряване на състоянието му. 
 Във връзка с Водния цикъл отбеляза, че не са довършени като настилка ул. „Н. Рилски” и „Т. Иванов” 
пред Машинния завод. В този район има парцел „Продава се”, който е в отвратително състояние.  

Момчил Корназов поясни, че точно за долния участък предвид, че имотът, който не е застроен 
предполага бъдещи интервенции - няма нито градоустройствено решение на целия този район, не се 
знае къде ще бъдат подходи, входове, изходи, комуникации, не е разумно да се влагат средства там и 
при една следваща строителна инициатива на потенциален инвеститор всичко това да бъде 
разрушено. По отношение на кръговото движение инвалидната достъпност е обезпечена. На този етап 
тя не се забелязва чувствително предвид на това, че не всички асфалтови настилки са положени. С 
полагането на всички слоеве асфалт видимо вече ще се усети, че достъпността за хората с 
неравностойно положение вече е осигурена. В същото време допълнително в тези участъци ще бъде 
концентрирано и осветлението, което допълнително ще създаде и по-добра видимост  за всички хора . 

По отношение подлеза пред Дома на хумора и сатирата инж. Кунев изрази съгласието си с 
изказаното мнение, че той е в много лошо състояние и има нужда от спешен ремонт. Посочи, че 
Общината има предвид един много по-мащабен проект, който обхваща включително и пешеходния 
транспорт. За този подлез се предвижда тотална реконструкция, оборудване на подлеза с асансьори, 
за да може да бъдат обезпечени именно хората в неравностойно положение. Такива мерки 
предвиждат и за подлеза, който е в близост до Автогара Габрово. 

Вълков .. – постави въпроса за лошото състояние на пътя в местността „Бойчетата”- след 
Червена локва, който повече от 40 години е насипан с макадан, като се обърна с предложение старата 
асфалтовата настилка при ремонтиране на  пътищата, да не се дава на частни фирми и частни лица, а 
да се използва за подобряване състоянието и насипване на общинския път. Отбеляза че на Бойчетата 
няма осветление, канавките от 20-30 г. не са чистени. За това е необходима инвестиция за не повече от 
2-5 хил. лв. на Общината. 

Силвия Неделчева .. – постави няколко въпроса свързани с екологията и добрия характер на 
града по повод на тези частни имоти в централна градска част - неподдържани: Общината ще 
предприеме ли някакви мерки да уведоми собствениците за незабавни мерки да почистят бурените  и 
отпадъците в тези места? 

Ще бъдат ли предприети мерки за почистване на коритото на реката,  където се изхвърлят 
изключително много отпадъци?  



Предвидено ли е повече работни места за ръчно почистване в междублоковите пространства в 
централната градска част и не само там, където не е почиствано от много време?.  

Какви мерки ще се вземат за контрол на качеството по ремонта пред зала „Орловец”, където 
плочките там вече са изпочупени и се рушат? 

Ще бъде ли поставена пак  премахната метална ограда по ул. „Брянска” където е новото 
кръгово движение, за да няма възможност транспортните средства да  се качват по тротоара? 

С какво ще разполага като транспортни средства „Общински пътнически транспорт”? Ще бъдат 
ли елиминирани старите транспортни средства?   

Изрази мнение, че не би трябвало Габрово да бъде лишено от тролеите. 
Г-жа Христова поясни, че там, където има новоизградени обекти, тротоари, настилки, които се 

разрушават в рамките на гаранционните срокове, това е ангажимент на изпълнителя. Там, където се 
влагат общински средства  е необходимо ние като граждани да имаме едно по-отговорно отношение и 
да се опитваме да възпитаваме отношение към принадлежности на собственост – всичко, което е в 
града е наше. 

По отношение „Общински пътнически транспорт” г-н Кунев отбеляза, че при изпълнение на 
проекта за устойчив градски транспорт „Общински пътнически транспорт” ще получи 30 напълно нови 
автобуса на метан и 12 нови автобуса задвижване от електричество.  
Тъй като тролейбусния транспорт, още когато е бил изграждан не е бил довършен, поради което за да 
бъде запазен  трябва да се разшири мрежата до краен пункт – до кв. Ябълка, до кв. Етъра, за да може 
хора, които се качват в центъра да стигат до някаква крайна точка. В противен случай всички 
действащи сега  линии– 31,32, са дублирани от автобусни и това е изключително скъпо. Заради това, че 
мрежата е на повече от 30 години се нуждае от цялостна подмяна, проектът включващ и тролейбуси 
става изключително скъп. Също заради амортизацията токоизправителните станции изискват цялостен 
ремонт. Отделно от това, самите транспортни средства могат да бъдат използвани по линиите, които са 
използвани с контактна мрежа. Няма възможност за взаимозаменяемост, няма възможност за правене 
на маршрут при временна организация на движение. След извършени консултации със специалисти в 
тази област мнението е, че на практика тези превозни средства и тази технология е остаряла, 
неподходяща за Габрово. В  нашата действителност е по-добре да се вложат средства в автобуси. 
Отделно от това всички тези транспортни средства са достатъчно екологични и не отделят вредни 
газове. 

 По  този проект е предвидено всичките ни спирки да бъдат оборудвани със система за 
информация на пътниците, които показват в реално време след колко време  ще дойде конкретен 
автобус с конкретна посока; предвидена е организация на Автогара –Габрово, мерки за енергийна 
ефективност в депото, предвидена е реконструкция на спирката на ул. „Ю. Венелин”- в района на „Рачо 
Ковача”, като бъде изграден джоб над реката тъй като там спиращите автобуси буквално препречват 
движението. Предвидена е реконструкция на кръстовището на Гарата, така че да позволи маневри във 
всички посоки, тъй като то в момента е до голяма степен ограничено,  

Ежегодно се влагат средства за почистване коритото на р. Янтра. За съжаление наносите доста 
интензивно отново се забелязват в града. Факт е, че речното корито се замърсява с битови отпадъци. 
Въпрос на самосъзнание е всички габровци да изхвърлят боклуците в съдовете за смет. 

Г-н Стефан Калоянов председател на Училищно настоятелство на ОУ „Н. Рилски” предложи в 
инвестиционната програма на Община Габрово за Бюджет 2015 г. да се включи обект „Техническо 
обследване и технически проект за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Н. Рилски” на стойност 25 
хил. лв. Уточни, че предложението е подкрепено от г-жа Колева – директор на училището 

Във връзка с направеното предложение г-жа Христова заяви, че това предложение ще бъде 
внимателно анализирано и при наличие на възможност като първи етап би могло да бъде подкрепено, 
но като по-бърза форма за реализация да се потърси възможността именно за проектната част и 
обследване да се съвместят усилията между Община и между училище. Изрази желание в града ни 
подобни предложения, които касаят общинските училища, а и не само тях, да бъдат предварително 
обсъждани и подкрепяни от училищната общност – директорите на училищата да обсъждат и да се 
обединяват около приоритетни инвестиции, които Общината би могла да реализира. 

Г-жа Сидорова зададе въпрос предвижда ли се финансиране за спортното хале на 
стадион”Христо Ботев” 

Г-жа Христова отговори, че ще се реализира проект ,финансиран от НДЕФ през 2015г. 
Изказвания направиха още г-н Н.Дачев, г-жа П.Сомлева, г-н П.Делчев 



Поради липса на други изказвания г-жа Христова закри общественото обсъждане като 
благодари за присъстващите граждани за споделените проблеми, поставените въпроси и направените 
предложения. 
 
01.12.2014 г. 


