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ПРИОРИТЕТ 1 – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА
НА ЗНАНИЕТО, ОТГОВАРЯЩА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

Цел 1
Устойчиво развитие на конкурентоспособна икономика, базирана на
инвестиции и иновации, отговаряща на предизвикателствата на световния пазар.
На база на официално предоставени данни от Националния статистически институт през м.
декември 2013 г. се проведе анализ на състоянието на местната икономика, който представен в
резюме съдържа следните изводи:
През 2012 г. общият брой на нефинансовите предприятия е 3 516 бр. Наблюдава се относително
запазване на броя фирми спрямо 2011 г. когато те са били 3 583 бр.
Запазени са традиционните водещи отрасли в икономиката, които формират облика на габровската
индустрия. Сред тях са машиностроене, инструментална екипировка, мехатроника, електроника,
производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и
други.
Съпоставена с 2011 г. структурата на малките и средните предприятия се запазва. Броят на големите
предприятия е 9 бр. (с над 250 заети лица), средните фирми са 53 бр. (с 50 до 249 заети лица) и 225
бр. са малките фирми (със заетост от 10 до 49 лица).
Спрямо периода преди кризата през 2012 г. са надминати нивата на произведената бруто продукция.
През 2008 г. тя е била близо 766 млн. лв., през 2011 г. - 745 млн. лв., а през 2012 г. достига до 797
млн. лв. Най-голям дял има произведената продукция в преработващата промишленост в размер на
494 млн. лв.
През 2012 г. около 65% от предприятията в община Габрово са на печалба, под 19% са
регистрирали загуба, а над 16% са с нулев финансов резултат. Тези данни съответстват до голяма
степен на картината, регистрирана през 2011 г.
Инвестициите в дълготрайни материални активи през 2012 г. достигат близо 427 млн. лв.
Стойностите са приблизително равни на тези от 2011 г., когато те са биле около 428 млн. лв., което
е близо три пъти повече спрямо 2008 г. когато размерът им е бил 143 млн. лв. Структурата на
инвестициите показва, че те са ориентирани предимно към технологична модернизация на
предприятията на територията на община Габрово. Това от своя страна е гаранция, че фирмите се
стабилизират и инвестират в нови технологии с цел отстояване на пазарните си позиции в новите
условия на членство на Р. България в Европейския съюз.
Наблюдава се сериозен интерес от страна на бизнеса за инвестиции в технологична модернизация,
иновации, енергийна ефективност на производствените помещения, както и в ново, ниско
енергоемко, производствено оборудване.
Общо наетите лица през 2012 г. са 18 170 спрямо 21 789 лица през 2008 г.
Чуждестранните преки инвестиции в община Габрово от нефинансовия сектор към 31 декември
2012 г. възлизат на близо 71 млн. евро.
Официалните данни за икономиката за 2013 г. ще бъдат предоставени в средата на 2014 г., но за
момента положителните тенденции след преодоляване на ефекта от кризата се запазват.
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Операция 1.1: Насърчаване развитието
технологичното обновяване и иновации.

на

изследователската

дейност,

В началото на 2013 г. по договор с НСИ, в рамките на проект KNOW–HUB на Община Габрово,
финансиран по Интеррег IVС, бе закупена структурирана база данни за бизнеса на територията на
общината във връзка с подготовката на нов икономически ГИС слой за иновации.
През м. март 2013 г. се проведе Трета кръгла маса по проек KNOW–HUB на тема: „Потенциалът на
Габрово за иновации“, в която участваха представители на бизнеса, институции, обслужващи
бизнеса, ръководството на ТУ Габрово и медии. По време на форума на представителите на бизнеса
бе представена работата по създаване на икономическия слой в рамките на Гео-информационната
система (ГИС) на Община Габрово.
Новият икономически слой към ГИС на Община Габрово започна пълноценно да функционира,
като многократно бяха провеждани он-лайн анкети за актуализиране на наличната информация за
фирмите, както и създаване на техни профили.
Изграденият икономически слой дава възможност на база на получената реална картина за бизнеса
на територията, да бъде провеждан текущ анализ на състоянието и да се идентифицира
иновационният потенциал на фирмите с оглед стимулиране на бъдещото им развитие. Посредством
гео-портала към уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg, потребителите могат да
получават информация за съществуващия местен бизнес на територията на общината, локализация,
предмет на дейност и информация във връзка с основните икономически показатели по бизнес
категории.
На база на разработените Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово
2020 и Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020, започна подготовката на план за
действие по насърчаване развитието на иновациите в региона.
През 2013 г. Община Габрово продължи да работи по идеята за създаване на дисперсен технопарк
съвместно с ТУ-Габрово и местните фирми.

Операция 1.2: Запазване и разширяване на местния бизнес.
През 2013 г. Община Габрово активното взаимодейства с местния бизнес. Многократно през целия
отчетен период се провеждаха срещи с представители на бизнеса, както и с ръководството на ТУ –
Габрово за конкретизиране и разработване на съвместни проекти, както и реализиране на мерки за
стимулиране укрепването на връзките бизнес-образование в община Габрово. В резултат стартира
Клуб „Компас“, иницииран от „Мехатроника“ АД с подкрепата на Община Габрово, ТУ Габрово и
няколко училища. Идеята предвижда активно включване на студенти и ученици при разработване
на иновативни инженерни решения, приложими в градска среда.
През 2013 г. бяха посетени голям брой фирми на територията на цялата община, развиващи
производствена си дейност и формиращи облика на местната икономика. Община Габрово направи
сериозни стъпки за намиране на решения по важни въпроси, касаещи развитието на пазара на труда,
базисната инфраструктура и идентифициране на възможности за ПЧП във връзка с планиране и
реализиране на проекти през новия програмен период.

Операция 1.3: Привличане на инвестиции на територията на община Габрово.
През 2013 г. се осъществиха множество контакти с потенциални инвеститори, както и с Българска
агенция за инвестиции, по повод привличане на нови инвестиции на територията на общината.
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Във връзка с подготовката на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.
Габрово 2020 г. се проведоха обхватни проучвания на налични свободни терени и сгради с оглед
тяхното промотиране и привличане на нови инвестиции. Изготви се предпроектно проучване на
Северна Индустриална Зона (СИЗ), което ще бъде използвано в рамките на новия програмен период
при подготовка на проектни предложения за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура
в терени, към които има проявен инвестиционен интерес.
Областният информационен център – Габрово проведе голям брой информационни кампании за
предоставяне на актуална информация, ориентирана към фирмите, с методическа подкрепа за
подготовка на качествени проектни предложения по отворени схеми на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“.

Цел 2
Подобряване на бизнес средата на територията на община Габрово
чрез създаване на пакети от стимули за подкрепа на бизнеса.
Операция 2.1 Подобряване на достъпа и развитие на информационните и
комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса.
В рамките на ГИС на Община Габрово през 2013 г. започна да функционира новият икономически
слой, който визуализира фирмите посредством контактна информация за тях, форми на
собственост, терени, предмет на икономическа активност и друга важна информация за бизнеса,
която се превръща в мощен инструмент за вземане на управленски решения за постигане на
устойчиво икономическо развитие на територията.

Операция 2.2 Модернизация на базисната инфраструктура в подкрепа на бизнеса
В рамките на разработения ИПГВР на гр. Габрово с активното участие на бизнеса и след
извършен подробен целеви и проблемен анализ на територията на град Габрово се идентифицира
зоната с потенциал за икономическо развитие – Северна индустриална зона, в която да бъдат
концентрирани мащабни инфраструктурни проекти през следващия програмен период, с цел
запазване и разширяване на съществуващия местен бизнес и привличане на инвестиции в зоната.

Операция 2.3 Развитие и подпомагане на публично-частните партньорства с цел
стимулиране на предприемачеството
В рамките на разработения през 2013 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Габрово се идентифицираха възможностите за реализиране на проекти на принципа на
публично-частните партньорства. Проектите ще бъдат свързани най-вече с реконструкция и
развитие на базисната инфраструктура за бизнеса, предоставяне на нови услуги и насърчаване
развитието на пазара на труда.
ПРИОРИТЕТ 2 - ОСЪВРЕМЕНЕНА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА; МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДЕН ФОНД; ГАЗИФИКАЦИЯ:
ОСЪВРЕМЕНЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Цел 1:

Осъвременена градоустойствена основа на града и населените

места
Операция 1.1 Кадастрални карти, специализирани кадастрални карти, Подробни
устройствени планове на квартали на Габрово и села в общината
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През отчетния период са изготвени само частични изменения на планове и частични парцеларни
планове във връзка с проектите за Водния цикъл на гр. Габрово. Изготвяни са частични изменения
на кадастралната карта във връзка с разпореждания с общински имоти. Изготвяни са частични
изменения на действащите планове във връзка с промени на улична регулация.
През 2013 г. предвид икономическата обстановка, не бяха възлагани цялостни планове.
Изпълняваха се довършителни процедури по съгласуване със заинтересовани ведомства и преписки
по отчуждавания на:
• Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Път ІІІ-5004 „Обход на град
Габрово“ от км. 0+000 до км. 31+000, за землищата на Смирненски, Етъра и гр. Габрово, община
Габрово;
 Проведени са процедури по съгласуване на задания за 5 бр. частични изменения по
устройствените планове, изготвени във връзка с ИПГВР на гр. Габрово;
 Възложени е Парцеларен план за довеждащ водопровод от язовир Хр. Смирненски до
пречиствателна станция за питейни води Габрово;
 Възложени са 4 частични изменения по устройствените планове на територията на общината;
 Възложени са 40 частични кадастрални карти и поправки на такива за общински имоти;
 Процедирани са 64 частични изменения по устройствените планове на територията на града и
селата. Броят на преписките е намален спрямо предходната година предимно поради слабия
инвестиционен процес за периода. Част от проектите за изменения за общински имоти са
изработени служебно, тъй като са свързани с последващи разпоредителни действия.

Цел 2: Модернизация на техническата
пространство на жилищни сгради и сграден фонд

инфраструктура,

околно

Операция 2.1 Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и улична
мрежа

Рехабилитирана общинска пътна мрежа – Извършен е текущ ремонт на следните
общински пътища и улици в селата: GAB2026/I - 5/ Габрово – Борики - Източник/ GAB3036;
GAB3017/II - 44 Севлиево - Габрово/ Поповци - Гайтаните - Думници - Рязковци/III-4402; GAB
3007 / II - 44, Яворец – Габрово / Яворец – граница общ. ( Габрово – Севлиево ) - III-4401; GAB 1005
/ II- 44, Севлиево – Габрово / - Яворец - GAB 3007; GAB 1032 / III-5006, Габрово - Стомонеците/ –
кв. Недевци – кв. Лютаци - яз. Стена Хр. Смирненски; GAB 3074 / GAB 1032, Габрово, кв.
Хаджицонев мост – кв. Лютаците /- Руйчевци; GAB 3088 / I-5, Габрово – кв. Болтата / - кв.
Бакойци; GAB 3039 / GAB 3038, Богданчовци – Фърговци / Баланите – Костадините; GAB 2022 / III4404 – Габрово – Дебел дял / Трънито – Бойновци; GAB 3004 / GAB 2003, Шипшените – Здравковец
-/ - Живко – Влайчевци / GAB 2003; GAB 3002 / GAB 2001, Банковци – Иванили / Гръблевци –
Ветрово – Свинарски дол; GAB 3072 / III-4402, Гъбене – Враниловци / - Борското; GAB 3092/ III4402, Гъбене – Враниловци / - Смиловци; GAB 3062 / GAB 3030, Габрово – Мичковци / Джумриите; GAB 3061 / GAB 3030, Габрово – Мичковци / Мичковци – Старилковци – Узуните /
GAB 3034 /.
По Общинската пътна мрежа са изпълнени общо 38 276 кв.м. , почистени са 6 628 м канавки,
оформени са 12 776 кв.м. банкети, премахната е 15 347 кв.м. храстова растителност,
възпрепятстваща видимостта и стесняваща пътното платно. Укрепени са и две мостови съоръжения
– на пътя с. Поповци – с. Гайтани и на пътя с. Мичковци – с. Узуни.

Рехабилитирана улична мрежа в селата
Рехабилитирани са само улиците, съвпадащи с рехабилитираните общински пътища.


Рехабилитирана и изградена нова улична мрежа и тротоарни настилки в града
 Рехабилитация съществуваща улична мрежа:
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 През 2013г. са асфалтирани и преасфалтирани общо 3 398,33 кв.м от уличната
мрежа (по-големи участъци са цялостното асфалтиране на улиците „Житарска“ и
„Панорамна“, изкърпване на големи участъци от ул. „Козещица“, ул. „Чардафон“,
ул. „Никола Войновски“, ул. „Факел“, ул. „Осми март“, ул. „Орел“);
 С помощта на специализирана машина „ТУРБО”- 5000 бяха изкърпени 650 кв.м
участъци от ул. „Никола Войновски“, ул. „Студентска“, ул. „Алеко Константинов“,
ул. „Емануил Манолов“, ул. „Ген. Дерожински“;
 Новоизградени и ремонтирани са тротоарни настилки и плочници - 349 кв.м. основно в района на ул. „Бенковска“ и ул. „Никола Войновски“;
 Положени са 482 м. пътни ивици в т. ч. 209 м. бордюри, за направа на
трошенокаменна основа са вложени общо 251 м3 трошен камък. Повдигнати и
укрепени са 8 ревизионни и дъждоприемни шахти, предимно по главните улици на
града.
 Изграждане на нова улична мрежа - С реализацията на обект: „Ремонт на път ІІІ – 5006
Габрово – Узана, реконструкция на бул. „Трети март“ е изградена 16978 м2 нова улична
настилка, положени са 3946 м нови пътни бордюри и 2306 м нови градински бордюри,
направени са 5289 м2 нови тротоари.
 Рехабилитация мостове - Реконструция и разширение на съществуващ стоманобетонов мост
над река Паничарка. Мостът е стоманобетонен с два отвора. Изпълнява се от сглобяеми
стоманобетонни греди с дължина 1050cm. Габаритът на моста е с номинални размери 910cm,
от които пътно платно 710cm, два тротоара по 75cm и две ивици за предпазни огради по
25cm.
 Нови паркоместа
През 2013г. са обособени общо 76 бр. паркоместа, разположени в Централна градска част, АЕК
„Етъра“ и АИР „Боженци“.


Укрепени свлачища

Със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет бяха извършени Аварийни укрепвания на път GAB 1028/GAB1027/ кв.Етъра - кв.Водици Соколски манастир и ул."Роден край".
Операция 2.2 Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и
съоръжения
 Проекти в сферата на Водоснабдяване и Канализация:
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“:
 над 80 км ВиК мрежи, от които 63 км. водопровод и 22 км. канализация;
 цялостно възстановени 24 улици;
 Приключило проектиране за ПСОВ и ПСПВ, издадени разрешения за строеж, извършване на
строителни работи на обектите
 Корекция на реки и дерета
В рамките на поръчка с предмет „Осигуряване проводимостта на речните легла чрез почистване от
дървета и храсти и изгребване на наноси от участъци на реки, преминаващи през територията на гр.
Габрово с цел превенция на риска от наводнения”, бяха извършени дейности по прочистване на
речните корита от саморасла растителност и наноси на следните учасатъци по реките Янтра,
Синкевица и Паничарка:
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 Участък от р. Янтра – около мост на ул. „Лазурна“ – посока север и юг, с обща дължина 600
м.
 Участък от р. Янтра – от Трудовашки мост до ЖП мост и от ЖП мост до началото на
„Рекорд“ АД, с обща дължина 900 м.
 Участък от р. Янтра – от Горнокрайски мост (до РЗИ) до товарен портал на „Капитан дядо
Никола“, с обща дължина 1670 м.
 Участък от р. Янтра – от товарен портал на КдН до мост в кв. Бичкиня, с обща дължина 1000
м.
 Участък от р. Янтра – от мост Орел (до цех Рачо ковача, кв. Болтата) и кв. Ябълка – ул.
„Минковото“, с обща дължина 400 м.
 Участък от р. Паничарка – мост под ул. „Здравна“, мост до ДКЦ 1 и мост срещу ВиК, с обща
дължина 1000 м.
 Участък от р. Синкевица – дере – комплекс „Синкевица“ – вток, ул. „Граничар – пасарелка,
около мостове на ул. „Никола Войновски“ № 105, до спирка „Хлебозавод“, до цех Конто Н и
ул. „Синкевица“, с обща дължина 1000 м.

Операция 2.3 Благоустрояване жилищни квартали, вкл. паркинги, детски
площадки и съоръжения, зелени площи


Изградени нови детски площадки със съоръжения

През 2013г. със средства от общински бюджет и съвместно финансиране чрез дарение от Кауфланд
беше изградена детска площадка в ж.к. Христо Ботев, в съответствие с Наредба 1 от 12 януари
2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 Реконструирани детски площадки със съоръжения
През 2013г. в рамките на кампанията „За чиста околна среда – 2013“, Община Габрово спечели
финансиране за пет проекта, подадени за участие в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектите
бяха насочени към облагородяване на зони за отдих и изграждане и реконструкция на детски
площадки. Реализирани бяха следните проекти:
 Ремонтиране и облагородяване на детска площадка на ул. „Зелена ливада“;
 Възстановяване на цветните петна на парково пространство за широко обществено ползване
в централен площад на с. Армените, община Габрово, заедно с детска площадка и спортна
зона към него и изграждане на кът за отдих;
 Обичам природата – и аз участвам, с. Мичковци, община Габрово;
 Изграждане на детска площадка в с. Гергини;
 Изграждане на зона за отдих на терен, находящ се в близост до центъра на с. Враниловци,
община Габрово.


Поддържани детски площадки

През отчетния период, в изпълнение на Договор №278-ИЕ-13/05.06.2013г. с предмет: “Поддръжка и
ремонтни работи на съоръжения за игра на деца в детски площадки в гр. Габрово през 2013г.” са
извършени общо 109 ремонтни дейности на съоръжения и паркови елементи на 49 детски
площадки, попадащи в обхвата на поръчката.


Поддържане на зелени площи
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Дейността “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с
прилежащите им алеи в гр. Габрово” е извършена от три фирми /до 14 юни 2013г./ на база
подписано с тях Рамково споразумение и сключени индивидуални Договори през 2012г. и съгласно
раздел ІІ, т. 1 от Договорите, която гласи „Срокът на договора е от 01 февруари 2012г. до 31
декември 2012г. В случай, че не е проведена нова процедура за избор на изпълнител, Договорът
продължава действието си до приключване на процедура за избор на нов изпълнител. Предметът на
дейност на тези Договори е както следва:






с “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” ЕООД – Габрово за изпълнение на Обособена позиция №1
“Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с
прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2012 г.,
включващо площите между ул.”Райчо Каролев” и ул. ”Д-р Н. Василиади” в ЦГЧ”, в
резултат на което са поддържани: 39 дка озеленени площи - II категория (интензивно
поддържане), 13,7 дка озеленени площи III категория (със средно поддържане), 3 дка
озеленени площи IV категория (частично поддържане), 285 кв.м. цветни фигури с рози,
369,7 кв.м. цветни фигури в т.ч. 213 бр. вази и кашпи, и 60 бр. – висящи цветни
кошници и 10 бр. детски площадки;
с “ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА” ООД – гр. Трявна за изпълнение на Обособена позиция №2
„Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с
прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2012 г.,
включващо площите разположени на юг от ул. „Райчо Каролев” и Горнокрайски мост”,
в резултат на което са поддържани: 13,7 дка озеленени площи - II категория
(интензивно поддържане), 3,3 дка озеленени площи - III категория (със средно
поддържане), 3,8 дка озеленени площи IV категория (частично поддържане), 11 кв.м.
цветни фигури в т.ч. 20 бр. кашпи, 9 бр. детски площадки;
с “ПАРКОВЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНE” ООД - Габрово за изпълнение на Обособена
позиция №3 “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване
с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2012
г., включващо площите разположени на север от ул. ”Д-р Н. Василиади”, мост
„Освобождение” и СОУ „Райчо Каролев”, в резултат на което са поддържани: 27,5 дка
озеленени площи - II категория (интензивно поддържане), 23,2 дка озеленени площи III категория (средно поддържане), 36,7 дка озеленени площи IV категория (частично
поддържане), 44 кв. м цветни фигури с рози, 52 кв.м цветни фигури в т.ч. 32 бр. кашпи,
12 кв.м цветна фигура с храсти и 26 бр. детски площадки.

От 19.06.2013г. Изпълнител на дейността „Текущо поддържане на озеленени площи за широко
обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на гр. Габрово за
2013г.“ е фирма „ГАРТЛАНД“ ЕООД, гр. Бургас, като стойността на договора е 125 179.20 лв. с
ДДС. Договорът обхваща поддържането на озеленени площи за широко обществено ползване на
територията на целия град, като към тях спадат ІІ категория (интензивно поддържане) 81,2 дка, ІІІ
категория (средно поддържане) 40,2 дка, ІV категория (частично поддържане) 52.7 дка, 47 бр.
детски площадки за косене и поддържане на чистота, зацветяване и поддържане на 530 м2 цветни
фигури, 329 м2 цветни фигури с рози, 213 бр. кашпи и 60 бр. висящи цветни кошници. Освен
поддържането на зелените площи, беше извършено подобряване на почвата, чрез влагане на торф,
на площи за озеленяване и цветни фигури с лоши хранителни способности, беше извършено
повдигане и просветляване на короните на дърветата по някои улици и в парковите пространства,
беше извършено оформяне на крайпътна и паркова храстова растителност. Бяха изпълнени 4
концепции за подобряване на цветния облик на града – две цветни фигури в градинката зад
регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, цветна фигура в озеленена площ до SG Express
Bank и в градинката на ул. Радецка.


Нови зелени площи
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През 2013г. за първи път на територията на община Габрово, беше използван методът „хидропосев“
за затревяване на неравен терен, с беден на хранителни вещества почвен субстрат. Методът
„хидропосев“ се характеризира с високи проценти на успеваемост при затревяването и представлява
разпръскване на смес от разграждащ се органичен мулч, вода, NPK тор, тревна смеска и свързващи
вещества върху терена. Затревяването се извърши на площ от 1250 кв.м. на ул. „Аврам Гачев“.
През 2013г. беше и изпълнено цветното оформление на конструкция – Ладия, дарение от
побратимения Мытищи, разположена в зелената площ на ул. „Аврам Гачев“. Освен цветна
растителност, бяха засадени декоративни храсти и дръвчета и така освен паметник в реката,
Габрово вече има и ладия в тревата.

Операция 2.4 Строителство, саниране и рехабилитация на сграден фонд


Саниран и рехабилитиран сграден фонд

В рамките на проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово,
посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност“ през 2013г. са извършени дейности по
два обекта – ЦДГ „Първи юни“ и ЦДГ „Радост“ – база 1. Основните дейности са, както следва:
 954 кв. м. подменена дограма;
 2542 кв. м. реновирани фасади, чрез полагане на външна топлоизолация;
 1888 кв. м. топлоизолирани покриви и тавани;
 основен ремонт на отоплителните инсталации на двата обекта;
 подмени 344 бр. осветителни тела с нови нискоенергийни такива;
 изградени са слънчеви инсталации за топла вода – монтирани са 38 броя слънчеви
колектори с обща площ 82 кв.м.
С реализирането на проект „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и
модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ – база 2, гр. Габрово“ бяха изпълнени следните
дейности:
 457 кв. м. подменена дограма;
 1350 кв. м. положена топлоизолация на външни стени;
 957 кв. м. топлоизолирани покриви и тавани;
 пълна реконструкция на отоплителната инсталация;
 275 бр. подменени осветителни тела с нови нискоенергийни;
 слънчева инсталация с 12 панела, с обща площ 30 кв. м.


Нов сграден фонд

В рамките на Проект BG161PO001-1.1.11-0041 “Подобряване на грижата за деца с увреждания
чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово”– са изградени двата
центъра – в кв. Борово и кв. Трендафила. В центровете за настаняване от семеен тип е предвидено
помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Стаите
са с капацитет за две деца. Дава се възможност на децата да наблюдават и да вземат участие в
приготвянето на храната, според индивидуалните им способности. Капацитетът на всеки от
Центровете за настаняване от семеен тип е за 12 деца с възможност за настаняване на още 2
допълнително. И в двете сгради са изпълнени пакет от енергоспестяващи мерки.
ЦНСТ – кв. Борово
 77 кв. м. АL дограма с с трикамерен профил с прекъснат термомост;
 333 кв. м. топлоизолация ХPS 8 см подова плоча;
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436 кв. м. топлоизолация ХPS 2 см подова плоча;
426 кв. м. топлоизолация EPS 10 см на външни стени;
346 кв. м. топлоизолация ХPS 10 покриви
топлоизточник – ЕЛ котел;
нискоенергийни осветителни тела;
слънчева инсталация с 3 бр. панела, с обща площ 7,7 кв. м.;
комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори.

ЦНСТ – кв. Трендафила
 65 кв. м. АL дограма с с трикамерен профил с прекъснат термомост;
 476 кв. м. топлоизолация ХPS 8 см подова плоча;
 425 кв. м. топлоизолация ХPS 2 см подова плоча;
 426 кв. м. топлоизолация EPS 10 см на външни стени;
 445 кв. м. топлоизолация ХPS 10 покриви;
 топлоизточник – термопомпа земя-вода;
 нискоенергийни осветителни тела;
 слънчева инсталация с 3 бр. панела, с обща площ 7,7 кв. м.;
 комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори.
И в двата центъра са благоустроени и дворните пространства – изградени са детски площадки,
кътове за отдих, зелени площи. Сградите са напълно обзаведени и оборудвани със съвременно
мебелно и саниратно обзавеждане, специализирано обзавеждане, технологично оборудване
(пералня, сушилня, PC, скенер и др.); постеловачен инвентар, домакинска посуда и др.
Проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и
интегриране” гр. Габрово, финансиран по Проекта за социално включване. В проекта се включват
два обекта: „Преустройство на част от бивш детски център в „Комплекс за интегрирани услуги
за деца и семейства” (ул. Ивайло) и Разширение на ДГ „Слънце”. И в двата обекта се изпълнява
пакет от енергоспестяващи мерки.
Комплексът за интегрирани услуги за деца и семейства обхваща част от първия етаж на южното
крило на бивш Детски център, намиращ се в кв. “Хр. Ботев” в гр.Габрово. Тук са изпълнени
следните енергоспестяващи дейности:
 98 кв. м. подменена дограма;
 232 кв. м. положена топлоизолация на външни стени;
 Пълна реконструкция на отоплителната инсталация;
 Изцяло ново осветление с енергоспестяващи лампи;
Новият самостоятелен корпус на ДГ „Слънце“ е проектиран като нискоенергийна сграда, със
стремеж за достигане на параметрите на „пасивна къща”. Разположен е южно от съществуващата
детска градина.
Основните изпълнени енергоспестяващи мерки в ДГ „Слънце“ са:
 169 кв. м. PVC дограма с троен стъклопакет;
 800 кв. м. топлоизолация ХPS 18 см основи;
 37 кв. м. топлоизолация ХPS 20 см на външни стени – цокъл;
 484 кв. м. топлоизолация EPS 20 см на външни стени;
 491 кв. м. топлоизолация мергелна вата 30 см покриви;
 подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 37-320С;
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топлоизточник - термопомпен агрегат “въздух-вода” с резервен ел. нагревател. Като
допълваща и резервна мощност при ниски температури се включва Абонатна станция
на централното отопление (ТЕЦ);
нискоенергийни осветителни тела;
слънчева инсталация с 5 бр. панела, с обща площ 12,5 кв. м.;
Предвиден е и комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със
селективни колектори.

Изградена достъпна среда - oбщо в 4 бр. сгради:
ЦНСТ – кв. Борово;
ЦНСТ – кв. Тревндафила;
Разширение ДГ „Слънце“;
„Комплекс за интегрирани услуги за деца и семейства”.

Цел 3:

Газификация на гр. Габрово

Операция 3.1 Изграждане на главна газопреносна и газоразпределителна мрежа
за енергийно осигуряване на промишленото и битовото потребление.


Изградена газопреносна и газоразпределителна мрежа мрежа

В края на 2013 год. общинските обекти, преустроени от течно гориво нафта на природен газ са
общо 13 бр. В т.ч. 6 детски градини – ЦДГ ”Мечо Пух”, ЦДГ ”Мики Маус”, ЦДГ „Радост” база 1 и
база 2, ЦДГ ”Перуника” база 1 и база 2; училища 5 броя – ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, ОУ
”Христо Ботев”, ОУ ”Неофит Рилски”, НУ ”Васил Левски” и ПМГ ”Акад.Иван Гюзелев”; 1 детска
ясла – „Първи юни” и Административната сграда на Община Габрово. Изградени са общо около
27.5 км. газоразпределителни мрежи до момента.

Цел 4:

Осъвременяване на системата за управление на отпадъците

Операция 4.1 Интегрирано управление на отпадъците, съгласно новите
здравно-хигиенни и екологични нормативни изисквания
 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”
В изпълнение на заложените дейности през 2013 г., след проведени обществени поръчки са
сключени договори с изпълнители на основните дейности по проекта, а именно:
На 7.01.2013г. – договор с изпълнител на СМР – ДЗЗД „ЕКОГЕОДИМАС“.
На 8.01.2013г. – договор с изпълнител на Авторски надзор – „ХПК България“ ЕООД.
На 8.02.2013г. – договор с изпълнител на Строителен надзор и Инженер по смисъла на ФИДИК –
„Рутекс“ООД.
На 25.04.2013г. – договор с изпълнител на дейности по публичност и информация – ДЗЗД
„Габровци за Габрово“.
На 2.12.2013г. – договори с:
Евромаркет Кънстракшън” АД за доставка на 1 бр. комбинирана машина включваща модули за
рязане, пресяване и смесване; 1 бр. машина за обръщане (аериране); 1 бр. машина за загребване
(челен товарач); 1 бр. компактор;
„Дочев Инженеринг“ ЕООД за доставка и монтаж на видеонаблюдение и оборудване на
административната сграда.
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„Бимко” ЕООД – Доставка и монтаж на 1 бр. кантарна платформа и оборудване (компютър,
принтер, софтуер) към нея; 1 бр. пароструйна машина
„Компентис Умвелттехнолоджи” ООД – Доставка и монтаж на 1 бр. мoдулна пречиствателна
станция за отпадни води на принципа на обратна осмоза (комплексна доставка).
На 10.12.2013г. е обявена обществена поръчка за „Доставка и монтаж на 1 бр. инсталация за
изгаряне на депониен газ (комплексна доставка)”
Напредъка на строителните дейности по отделните подобекти е както следва:
Завършено изграждане на площадката за сепариране на отпадъци; почти завършено изграждане на
площадката за компостиране; изграждане на експлоатационните и контролни пътища; съществени
изкопни работи по клетката за депониране на отпадъци; почти финализирано изграждане на външно
довеждащо водоснабдяване и електрозахранване на обекта; финализиране на работата по
административната сграда, гараж и работилница; почти завършен напорен резервоар за нуждите за
водоснабдяването на обекта; изграждане на постоянната ограда на депото.
В рамките на дейностите по информация и публичност са изготвени: постоянни обяснителни
табели, които са монтирани на подходящи места в двете общини, членове на „Регионално
сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците“. Изготвени са папка,
тефтер, химикал, тениски и шапки, флаш памет, кошче „Сепарино“ като част от информационните
пакети по договора с този изпълнител. Готова е информационна брошура по проекта, в процес на
одобрение и финализиране е промоционален филм за проекта. Организирано е публично събитие на
13.09.2013г. в Община Трявна.

Съдово стопанство за организирана система за сметосъбиране – През 2013г. съдовото
стопанство за организираната система за сметосъбиране възлиза на 1872 м3, като то включва съдове
за битови отпадъци и съдове включени в системата за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци (спрямо 2012г. няма промяна);

Закрити нерегламентирани сметища – През 2013г. няма закривани сметища. Почиствани
са повърхностни замърсявания в рамките на кампаниите за почистване и от работниците към
групите за временна заетост.

Цел 5: Съхраняване на биологичното разнообразие на територията на
община Габрово и ефективно управление на защитените територии в нея
Операция 5.1 Съхранение на биологичното разнообразие на територията на
общината и ефективно управление на защитените територии в нея, съгласно
българското екологично законодателство.


Изготвяне и приемане (одобряване) на План за управление на ПП „Българка“, съгласно
закона за защитените територии


През 2013г. са приключили теренните проучвания и инвентаризацията на компонентите на околната
среда. Изготвен е първоначалният вариант на Плана за управление на ПП „Българка“.
ПРИОРИТЕТ 3 - СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И РАЗНООБРАЗНИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
ОБЩНОСТТА.
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Цел 1:

Разширяване на социалните услуги в Община Габрово

Операция 1.1 Изграждане на Дом за стари хора в с. Враниловци.
Към края на 2013г. на територията на общината не съществува социалната услуга Дом за стари
хора. Сградата в с. Враниловци се нуждае от допълнителни средства, с които да се финализира
изграждането й и въвеждането й в експлоатация.
Община Габрово има изготвен проект, с който при наличие на подходяща финансираща програма,
има готовност да кандидатства, за да се завърши ремонта, с оглед осигуряване на социална услуга
за стари хора. Kъм момента възрастните и самотноживеещи хора са обхванати от социалните
услуги „Личен асистент” и „Социален асистент”, като същите получават грижи в семейна среда.

Операция 1.2 Осигуряване на заетост на хора с увреждания и други групи в
риск.
В Община Габрово, както и в структурите на Общината, включително и в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности, финансирани от републиканския бюджет, лицата с увреждания,
за които е осигурена заетост са 36 души.

Операция 1.3 Разкриване на Център за временно настаняване – социална услуга
в общността за безпризорни и бездомни лица на територията на гр. Габрово.
През
м. декември 2013г. Община Габрово съвместно с НПО, бизнес и архийерейско
наместничество Габрово, с цел оказване на подкрепа на бездомните и безпризорни лица, жители на
общината, проведе кампания за набиране на вещи и стоки от първа необходимост – осигурени са
тоалетни принадлежности, дрехи и обувки. Предоставено е помещение общинска собственост, в
което бездомните лица да прекарат зимните месеци. За периода на пребиваване в общинското
помещение е осигурена ежедневно топла храна.
При възможност за осигуряване на средства по европейски програми или друг източник, Община
Габрово има готовност да кандидатства за разкриване на услугата.

Операция 1.4 Работа по Приемна грижа в партньорство с Дирекция „Социално
подпомагане” и НПО.
През 2013г. продължи да се реализира проект „И аз имам семейство” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG
051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а
Община Габрово е партньор по проекта, съгласно партньорско споразумение с регистрационен
номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 изх. № СИ01-75 от 08.12.2011 г.
През 2013г. в изпълнение на проектните дейности в Община Габрово са постъпили общо 11
заявления от кандидати за приемни родители. От тях по време на проучване и оценка се отказват 8
кандидати от участие в проекта.
През 2013г. по настоящия проект са настанени 14 деца в приемни семейства, като само с 4 от тях е
имало опознавателни срещи. С останалите 10 деца е осъществен т. нар. спешен прием. Две от
децата са изведени от специализирана институция, а останалите 12 деца са от общността.
За същия период са изведени 4 деца, като някои от тях са реинтегрирани при биологичните
родители или са настанени в други приемни семейства. За същия период няма деца, които да са
изведени от приемни семейства и настанени в специализирана институция.
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Приемните семейства с настанени деца получават поддържащо обучение от Екипа по приемна
грижа. Организират се групи за самопомощ, където приемните родители споделят свои проблеми в
отглеждането на децата и се търсят решения при възникнали трудности или кризисни ситуации.
Продължителността на проекта е удължен със срок до 31.05.2014г.

Операция 1.5 Изграждане на т. нар. „Защитено пространство” за деца до 18
години настанени в специализираните институции и приучаване към самостоятелен
начин на живот.
Във връзка с изпълнение на „Визията за деинституционализация“ в Р. България, считано от
01.01.2013г. капацитетът на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” е намален от
35 на 30 места, съгласно решение на Общински съвет Габрово и Заповед на Изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане.. Намаляването на капацитета на дома стеснява
входа му, предотвратявайки настаняването на други деца. В същото време деца и младежи от Дом
за деца лишени от родителски грижи се извеждат и настаняват в други, алтернативни на
институционалният тип гружи социални услуги, с друга част от тях се работи по посока
реинтеграция, настаняване в приемно семейство, семейство на близки или роднини и осиновяване.

Операция 1.6 Създаване на
специализираните институции.

„Защитено

жилище”

за

деца,

наспускащи

От разкриване на услугата Център за настаняване от семеен тип до края на 2013г, в Центъра са били
настанявани общо 17 деца от ДДЛРГ и деца от общността в риск.
От описаното до тук можем да обобщим, че целта „Разширяване на социалните услуги” в Община
Габрово е постигната, като за това съществуват конкретни измерими показатели. В партньорство
между бизнес и ЦОП е осигурено придобиването на професионална подготовка в ПГТ „Пенчо
Семов“ на 5 младежа от ДДЛРГ.
Към настоящия момент на територията на общината съществуват 19 социални услуги, голяма част
от които се финансират от републиканския бюджет чрез общината, а друга част се финансират по
различни оперативни програми, държавни структури и услуги, финансиращи се със собствени
средства.

Цел 2: Повишаване на компетентността на работещите в сферата на
социалните услуги
Операция 2.1 Програма за информация и усвояване на иновационни практики в
сферата на социалните услуги.
За усвояване на иновационни практики от специалистите, работещи в сферата на предоставяне на
услуги за деца и семейства, както и на хора в риск, регулярно се организират и провеждат обучения,
които надграждат знанията и уменията на кадрите, заети в социалната сфера. За голяма част от
специалистите участието в обученията се заплаща от делегираните държавни бюджета на
съответната услуга. В други случаи, по проекти, реализирани от Неправителствени организации,
Общината или други институции, професионалистите имат възможност да вземат участие
безплатно в провеждането на курсове, семинари, обучения в социалната сфера и споделяне на добри
практики.
През 2013г. представители от всички социални услуги са имали възможност да повишат
квалификацията и професионалните си компетенции си чрез участие в различни обучения и
семинари. Част от обученията на специалистите са:
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 По проект „По-нататъшно развитие на социалната услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър „Келер” – Габрово“ трима от
специалистите от Центъра и различни специалисти от помощно училище „Николай Палаузов“
посетиха Помощно училище „Сунешин” и Дневен център - гр. Тун – Швейцария. Основна цел на
работното посещение и обмена на опит бе повишаване квалификацията на специалистите по
подпомогната комуникация;

През месец юни 2013 г., по покана на преподавател в Университет за социални дейности в
град Граац, Австрия директорът, психологът и социалният работник от Дневен център за деца и
младежи с увреждания – Габрово, в рамките на три дни посетиха и се запознаха с работата и
организацията на социалните услуги;

Представител на ОбСНВ взе участие в организирания от Сдружение „Плевенски обществен
фонд „Читалища” регионален форум на младежките работници за Северна България, проведен на
14-15.03.2013 г. в гр. Плевен. Форумът бе в рамките на проект „Младежката работа в България –
история, настояще и бъдеще”, финансиран по програма „Младежта в действие” и има за цел да
допринесе за развитието на професионалната общност на младежките работници в България, в
контекста на историята, стандартите и практиката на младежката работа в Европа;

Представители на Община Габрово взеха участие в обучение, организирано в рамките на
проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”, финансиран от ЕСФ през ОП „Развитие
на човешките ресурси”, схема „Без граници - Компонент 1”. Партньори на проекта са ИРЕКООП
Венето Италия и РСО „Централна Стара планина”. Целта на обучението е повишаване на знанията
и информираността в областта на социалното предприемачество и добри практики по темата;

През м. септември 2013 г. представител на ОбСНВ се включи в обучение за аутрич работа с
деца и младежи в риск, организирано и проведено от Национален център по наркомании – София,
във връзка с реализиране на Програмата за изпълнение на Плана за действие на Националната
стратегия за борба с наркотиците /2009 – 2013 г./;
 На 4-5 юни 2013 г. представител на ОбСНВ взе участие в обучителен семинар на тема
„Повишаване на качеството на превантивните дейности чрез повишаване на качеството на оценката
на тяхната ефективност – европейски и национални перспективи”, организиран от Национален
фокусен център за наркотици и наркомании – София.
Във всички социални услуги регулярно се извършва индивидуални и групови супервизия на
работещите.

Операция 2.2 Програма за мониторинг на качеството на съществуващите
социални услуги.
По тази операция ежегодно се извършва мониторинг на съществуващите социални услуги в
общността и специализираните институции, които са делегирани от държавата дейности,
финансирани от републиканския бюджет. Мониторинговите посещения са съвместно с Регионална
дирекция „Социално подпомагане”, както и представители на Дирекция „Социално подпомагане“.
Регулярни проверки на съществуващите социални услуги в общността и специализираните
институции се осъществяват и от Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила
на детето, след извършването на които, Община Габрово се уведомява писмено с констативен
протокол.
Ползватели на всички социални услуги на територията на Община Габрово за 2013г. са били над
1 430 лица и деца.
В процеса на реализиране на проекти в социалната сфера от община Габрово, през 2013г. бяха
обхванати над 335 деца и лица в неравностойно положение.
Откриването, преструктурирането или реформирането на социални услуги представлява пътят към
повишаване качеството на тяхното предоставяне. Това показва колко адекватно се посрещат
нуждите и потребностите на обществото в конкретни населени места.
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За 2013г., в сферата на социалните услуги настъпиха следните промени:

Увеличи се броя на кандидатите за приемни семейства, благодарение на изпълняваните от
Община Габрово проекти с тази насоченост;

Предоставяни са социални услуги като Личен асистент и Социален асистент.

През цялата 2013г. продължи предоставянето на социалната услуга „Обществена
трапезария”:
- Ежедневно на 37 нуждаещи се лица, живущи на територията на Община Габрово се
предоставя топла храна /супа, основно ядене и хляб/. Трапезарията е целогодишна и се
финансира от частен дарител;
- По проект „Обществена трапезария за нуждаещи се на територията на Община Габрово” през
календарната 2013г. всеки работен ден на 70 нуждаещи се лица се предоставя топла храна
/супа, основно ястие и хляб/. Услугата се финансира от Фонд „Социална закрила” към
Министерство на труда и социалната политика.
През месец ноември 2013г. стартира изпълнението на проект „Подобряване на грижата за деца с
увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово”. Проектът се финансира по ОП
„Развитие на човешките ресурси“. В рамките на проекта са изградени два Центъра за настаняване
от семеен тип, в които да бъдат настанявани деца и младежи с увреждания, отглеждани
понастоящем в Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания и
Домове за медико-социални грижи за деца. Центровете са с капацитет 12 деца с възможност за
настаняване на още 2 места за спешен прием. Предвидено е помещенията да осигуряват домашна
атмосфера и условия за живот, близки до семейните.
През 2013 г. Община Габрово изпълнява проект „ПОСОКИ - предоставяне в общността на
социално-образователно консултиране и интегриране”. Проектът се финансира от Министерство на
труда и социалната политика със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. В
изпълнение на проектните дейности е:
Изградена е нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която ще представлява пребазиране на
старата база 2 на детската градина. В новоизградената база са обособени помещения за три детски
групи и салон за спортни, музикални и творчески занимания.
Извършени са ремонтни дейности в помещение общинска собственост на ул. Ивайло №13, кв.
"Христо Ботев", с цел разкриване на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и
семейства. Обособени са стаи за работа на специалистите, стая на психолога, здравен кабинет, зала
за групова работа, заседателна зала.
Новоизградената база на детска градина „Слънце“ и помещенията за разкриване на Комплекса за
социални услуги са оборудвани и обзаведени с необходимите мебели, техника и други материали.
През 2014г. предстои да бъде сформиран екип от специалисти за работа в Комплекса за социални
услуги.
През 2013г. в Община Габрово се изпълняваше проект „ПОСОКА: семейство” - Компонент 1 на
процедура „Шанс за щастливо бъдеще”, по който конкретен бенифициент е Министерство на
здравеопазването. Посредством реализацията на проекта се извърши подготовката за
преструктуриране на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Габрово. В рамките на проектните
дейности беше сформиран мултидисциплинарен екип, който изготви оценки на настанените деца и
техните семейства, както и план за грижа за всяко едно дете. Въз основа на изведените потребности
на децата и родителския капацитет на семействата мултидисциплинарният екип по проект
„ПОСОКА: семейство” изготви Регионален план за деинституционализация на децата от ДМСГД
Габрово. В него са заложени конкретни мерки и планирани дейности за преустановяване
функционирането на Дом за медико-социални грижи за деца Габрово.
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През 2013г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект
„Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в Община Габрово”, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси“. В рамките на проекта се предвижда през 2014г. да бъдат
разкрити четири иновативни социални услуги в ремонтираните за целта помещения в сградата на
ДМСГД – Габрово, а именно:
 Център за майчино и детско здраве;
 Център за ранна интервенция;
 Дневен център за деца с увреждания;
 Център за настаняване от семеен тип за деца с множество увреждания, нуждаещи се от
непрекъснати медицински грижи.
Целта на новите социални услуги е да се подкрепят семействата с деца от 0 до 3 години, изпитващи
затруднения при отглеждането им и предотвратяване раздялата на детето от неговото семейство.

Операция 2.3 Осигуряване на методическа подкрепа и супервизии на екипите в
съществуващите социални услуги
През 2013г. на всички социални услуги на територията на Община Габрово е оказана методическа
подкрепа, като по – голямата част от тях вече имат осигурена регулярна супервизия. Методическа
подкрепа на услугите може да се оказва от Община Габрово и при заявено желание от тяхна страна.
За провеждането на супервизиите се сключва договор между специалиста /който следва да е
външен за услугата/ и доставчика на конкретната социална услуга. За цялата 2013г. общият брой на
проведените индивидуални и групови супервизии в социалните услуги и специализираните
институции е над 40, което значително повишава качеството на предоставяните на територията на
общината услуги, в сравнение с предходни години.

Цел 3: Реконструкция
социалните заведения

и

модернизация

на

материалната

база

на

Операция 3.1 Преместване и пребазиране на Дом за възрастни с физически
увреждания от кв. „Кряковци” изпълнено през 2010г./
Дом за възрастни хора с физически увреждания е пребазиран в кв. Маркотея, гр. Габрово. Всички
36 потребители са настанени в реконструираната и реновирана сграда на бивша детска градина.
Сградата отговаря на критериите и стандартите за местоположение и достъпност, съгласно
изискванията на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Операция 3.2 Ремонт на покрива на двата дневни центъра в кв. „Палаузово”. /
изпълнено през 2010г./
Извършен е ремонт на покрива и на двата дневни центъра в кв. Палаузово.

Операция3.3 Преместване на Центъра за обществена подкрепа в подходящи
помещения с по голяма площ, съобразно изискванията посочени в методиката за
предоставяне на социалната услуга. /изпълнено през 2011г./
През 2011 г. Центърът за обществена подкрепа е преместен на пл. Възраждане, зала Възраждане,
като е осигурено пространство за качествено предоставяне на социалните услуги. Осигурени са
реновирани помещения за специалистите, помещения за срещи с клиенти, както и помещение за
провеждане на групови работи.
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Операция 3.4 Ремонт на сграда, дарена за нуждите на Дом за деца лишени от
родителски грижии и преместване на специализираната институция.
След последните промени в нормативната уредба в социалната сфера, сега съществуващите
специализирани институции като Дом за деца лишени от родителски грижи, предстои да бъдат
преструктурирани и закрити. При тези условия сградата, дарена за ремонтиране и преместване на
съществуващата специализирана институция и преместването на децата там, се оказва
нецелесъобразно. През 2014 г. предстои отварянето на схеми за кандидатстване, при които ще се
разработват проектни предложения от Общините за изготвяне на план за закриване на институцията
и предложения за разкриване на друг вид социална услуга, резидентен тип, която да поеме грижата
за децата. До тогава с децата, настанени към момента в ДДЛРГ „Христо Райков”, ще се работи в
посока реинтеграцията им в биологичните им семейства, семейства на близки и роднини, както и
настаняване в приемни семейства или осиновяване.

Операция 3.5 Обновяване автомобилния парк на Домашен социален
патронаж – 5 автомобила със специализирано оборудване за нуждите на ДВФУ.
Към настоящия момент разполагаме с обновен автомобилен парк на Домашен социален патронаж,
състоящ се от 4 автомобила УАЗ и един лекотоварен автомобил DACIA LOGAN. За нуждите на
Дом за възрастни хора с физически увреждания се предвижда закупуване на специализиран
автомобил.

Цел 4: Предоставяне
здравеопазването

на

висококачествени

услуги

в

областта

на

Операция 4.1 Въвеждане на нова организация на дейностите в МБАЛ,
отговаряща на европейските стандарти.
Изпълнeн е проект за ремонт на южната фасада на стационарния блок финансиран от Министерство
на здравеопазването.

Операция 4.2 Привличане на млади специалисти в областта на
здравеопазването чрез предоставяне на добри битови условия и кариерно развитие в
Габрово.
През 2013 г. е назначен един медицински фелдшер в училищно и детско здравеопазване.
Във връзка с обновяване на училища и детски градини бяха обновени и медицинските кабинети в
тях. Същите са оборудвани с компютри и мултифункционални устройства. Условията за работа на
медицинските специалисти са добри.

Операция 4.3 Разработване на програми за профилактика с приоритетна
насоченост към социално-значимите болести.
С решение на Общински съвет, Община Габрово подпомогна с 1000 лв. трета фаза на програма
СИНДИ – детска компонента за борба срещу неинфекциозните заболявания разработена съвместно
с РЗИ гр.Габрово, която включва борба срещу тютюнопушенето, наркотиците, алкохола и
здравословно хранене на учениците от 7 до 14 годишна възраст.
С решение на Общински съвет, Община Габрово подпомага със 15 хил. лв. двойки и лица живеещи
на семейни начала с репродуктивни проблеми.
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Операция 4.4 Провеждане на медийни кампании в общността за подпомагане
на набирането на средства за закупуване на апаратура на здравните заведения.
През 2013г. съвременна апаратура за диагностика и лечение е закупена за следните отделения:
Реанимация, Акушеро-гинекологичен комплекс, Интензивно отделение, Кардиологично отделение,
Инвазивна кардиология, Нервно отделение, Детско отделение, Клинична патология и
Микробиологична лаборатория.

Операция 4.5
блок на МБАЛ.

Реновиране и разширяване на Диагностично-консултативния

Санирана е южна и западна фасада на МБАЛ „д-р Тота Венкова“ гр. Габрово с частична подмяна
на дограма.

Операция 4.6 Община Габрово съвместно с ДКЦ, МБАЛ и останалите лечебни
заведения в региона да работи по приоритетите.
През 2013 г. Община Габрово работи съвместно с горепосочените институции за подобряване
условията за лечение на децата (ремонтирано е детско отделение), както и за подобряване на
условията за отглеждане на децата извън семейството. (детски ясли , детски градини и др.)
Чрез програма за здравословно хранене и спорт-борба със затлъстяването.

Цел 5:

Изграждане на инфраструктура около институтите за култура

На 23.11.2011 г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за проект
„Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и
свързаната с него инфраструктура”.
Проектът се финансира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма „Регионално
развитие”. Стойността е 6 195 596,17 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5
919 892,14 лв., а собственият принос на община Габрово – 275 704,03 лв.
Проектът включва едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културноисторическото наследство – АЕК „Етъра”, АИР „Боженци” и Дечковата къща, както и
обособяването на бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3, която
е паметник на културата от местно значение, като иновативна и динамична атракция, представяща
развитието на Габрово като индустриален център.
Проектът цели да допринесе за повишаването на привлекателността и конкурентноспособността на
Община Габрово, като национален туристически център чрез разнообразяване на туристическото
предлагане; развиването на атракции в градската зона и на закрито; създаването на атракции, които
използват съвременни технологии и представят динамично експозициите; създаване и въвеждане на
нови програми за анимация; изграждане и реконструиране на съпътстващата туристическите обекти
инфраструктура.
В рамките на проекта се осъществиха следните дейности:
1. В АЕК „Етъра”:
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 възстановяване на Балканджийската мандра;
 изграждане на подпорна стена, алея и паркинг;
 озеленяване;
 изграждане на система за видеонаблюдение;
 възстановяване на компрометирана калдаръмена настилка;
 подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.
За архитектурно етнографският комплекс са доставени:
 аудио гайд ситема за индивидуално ползване, чрез която ще може да се получава
информация при индивидуални турове;
 система за достъп и автоматична разплащателна машина за входни билети;
 киоск – терминал за информационно подпомагане;
 WiFi система за безплатен Интернет за удобство на посетителите.
2. В АИР „Боженци”:
 реставрация и адаптация на административната сграда;
 реставрация и адаптация на старото и новото школо;
 реставрационни работи и консервация на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”;
 изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР „Боженци”;
 озеленяване;
 подмяна на около 1/3 от калдъръмената настилка в архитектурно-историческия резерват;
 изграждане на система за видеонаблюдение;
 подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.
За реставрираните обекти е доставено и необходимото оборудване:
 за музей „Старото школо” - мултифункционални столове с маси; стелажи; мултимедийна
система; олектоени столове, стативи и консумативи за рисуване;
 за музей „Ново школо”: бюра, столове, стелажи, компютърна конфигурация и периферни
устройство, фототехника; киоски;
 за административната сграда: компютърно оборудване и офис обзавеждане;
 за къщата „Дончо Попа”: градинско обзавеждане, информационни указателни табели, декори
и реквизити;
 за комплекса ще бъде изградена информационна система за управление на туристическите
услуги и система за достъп и билети /разплащателна машина за паркинг/; WiFi система за безплатен
Интернет.
3. В „Дечкова къща”:
 консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей;
 преустройване на приземния етаж, където ще бъдат изградени и разположени „ретро”
дрогерия и „ретро” фотоателие, като по този начин ще бъдат представени типични градски занаяти,
което до момента липсва в Габрово.
Доставени са експозиционно оборудване и обзавеждане, декори, предмети от бита, ретро костюми и
др.
4. В музей на ул. „Николаевска” 3:
 Реставрация и адаптация на музейна сграда в т.ч. архитектура /с изключително ефектно и
атрактивно архитектурно решение/, Ел, ВиК, ОВ, осветление, пожаро известяване, асансьорна
уредба;
 създаване на експозиция – атракцион „Индустриално Габрово”, която предлага поглед и
върху развитието на града в по-новите епохи с експозиции за индустрията в края на 19 век, периода
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до 1944 г., епохата на социализма и съвремието. Тя е базирана на най-съвременни технологии и
разчита на интерактивния подход.
Създаден е първият виртуален музей в България чрез въведени интерактивни високотехнологични
стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в
експозиция–атракцион. Виртуалността на експозициите създава възможност за тяхното бързо
променяне и актуализиране.
Като бонус към експозицията са предвидени и ефектни 10-минутни вечерни прожекции върху
фасадата, които ще привличат младите хора.
Уникалността на това съоръжение предполага, че експозицията ще бъде отворена за посетители и
вечерно време, което е нетрадиционно за останалите музеи, но е времето, когато младите хора са
по-активни и търсят възможности за забавления.
По проекта са доставени и две устройства за панорамно наблюдение.
Обучени са 15 служители в областта на туризма и анимацията.
Разработени са нови рекламни материали за всеки един от обектите, специализиран рекламен
каталог, 10-минутен рекламен филм. Изработени са графични знаци, интернет банер и дизайн на
билети за всеки един от обектите.
Реализирането на проекта допринася за развитието на разнообразни атракции, което ще позволи да
се интегрират атракциите в общината, за да се разшири максимално кръгът от потенциални
посетители.

Цел 9:

Развитие на културните индустрии

През 2013 г. Община Габрово разработи и Общински съвет прие Стратегия за развитие на
културата. Документът обхваща период от десет години (2014 - 2024). Целта на стратегията е да
превърне Габрово в притегателен център за независима българска сцена и млади артисти от цял
свят, като стане предпочитано място за творчески резиденции и създаване на международни
копродукции.
Операция 9.1 Програма за подкрепа на културното предприемачество
Успешно осъществяване на поредното издание на традиционния Габровски карнавал през м. май,
реализиран по проект BG161PO001-1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска култура”,
финансиран по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
Операция 9.2 Програма за съвместни инициативи с бизнеса за създаване на условия за
меценатство - Електронна информационна система за запознаване на бизнеса с културния
продукт
Създаване на информационен сайт vizit.gabrovo.bg

Цел 10: Формиране, възпитание и развитие на публика
Операция 10.1
прилагане
Операция 10.2

Програма „Музикална и танцова педагогика” – разработка и
Програма „Музейна педагогика” – разработка и прилагане
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Операция 10.3

Програма „Театрална педагогика” – разработка и прилагане

По посочените три операции успешно продължиха обучителните инициативи в училищата и
детските градини на ДФА „Габровче”, Габровски камерен оркестър, оркестър „Габрово”,
Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов - Палаузов”, ДТ ”Рачо Стоянов” и
Държавен куклен театър – Габрово.

Цел 11: Усъвършенстване
на
комуникацията
институти и координацията на културните изяви
Операция 11.1
регионално ниво.

между

културните

Разработване и прилагане на модел за обмен на информация на

Ежемесечно се координира и актуализира културния календар на общината. В каналите за
комуникация в региона и страната успешно се включваше Областния информационен център.

Операция 11.2
продукт.

Медийна програма за реклама и разпространение на културния

През периода всички по-значими събития в общината бяха широко отразявани в медийното
пространството, а за популяризирането на Габровският карнавал и Международният фестивал на
комедийното кино „Смешен филм фест” освен създадените сайтовете, за популяризиране на
актуални новини, снимки и видео. Успешно беше използвана социалната мрежа Фейсбук.
Наред с традиционното разпространение на информация (разлепване на афиши, съобщения в
медиите), продължи директното разнасяне на рекламни материали до фирми, организации,
училища, здравни заведения, заведения за обществено хранене, обществен транспорт, туристически
обекти и др. Широко беше използвано интернет пространството, изпращани бяха електронни
покани до конкретни целеви групи. С разпространението на информационни материали (флаери) в
учебни заведения, възлови места в града и търговски обекти, бяха ангажирани доброволци от
младежките организации в Габрово. Участието на младите хора в подобен род дейности не само
провокира интереса им към събитията, а възпитава у тях чувство на отговорност към поверените
задачи и им създава усещане за съпричастност към случващото се в града.

Цел 12: Участие на гражданското общество при формиране на културната
политика на Общината
Операция 12.1 Програма „Читалищата – активен партньор
формирането на културния календар” - финансиране на съвместни инициативи

при

През 2013 г. Общината чрез отдел „Култура и туризъм” работеше активно с читалищата,
осъществявайки успешни съвместни културни инициативи. На читалищата беше предоставена
възможност за финансиране на събития, съгласно провилника за финансиране на проекти по
Програма Култура от бюджета на Община Габрово.

Операция 12.2 Създаване на фонд „Габровска култура” за подкрепа и
реализация на граждански инициативи – регистрация и медийно обезпечаване
Продължи финансирането на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово. През
2013 г. бяха обявени два приоритета: - Приоритет 1 – Организиране на събития в подкрепа на
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кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата и Приоритет 2 – Нова визия за
Габрово. Размерът на отпуснатите средства по Приоритет 1 беше 14 000 лв., а по Приоритет 2 –
6000 лв. В обявения срок постъпиха 5 проектни предложения, 4 от които бяха финансирани и
реализирани. Проектите доведоха до разнообразяване на културния живот на града, като
стимулираха оригинални и новаторски подходи за създаването на нетрадиционни, атрактивни
културни продукти.

Цел 13: Осигуряване на равен достъп до задължително образование на
всички деца
Образователната система позволява на всяко дете да се учи и да израства като здрава,
интелектуално и морално изградена личност. Основните дейности в областта на училищното
образование, предучилищното възпитание и подготовка са насочени към:





усъвършенстване на условията за равен достъп до образование;
подобряване качеството на обучение и възпитание на децата и учениците;
повишаване нивото на ефективност на взаимодействие с институциите, ангажирани с
грижата за децата;
подобряване на информационното осигуряване и квалификацията на работещите в системата
на образованието.

За всички, подлежащи на задължително обучение деца и ученици, са създадени условия за:
целодневно обучение; обедно столово хранене; безплатен транспорт от населени места, където
няма детска градина и училище; участие в извънкласни дейности, съобразно техните интереси,
потребности и предпочитание към личностна изява.
Общинската училищна мрежа обхваща единадесет училища: едно начално, шест основни училища,
две средни общообразователни, една профилирана гимназия и едно помощно училище, получило
статут на общинско от началото на учебната 2013/2014 година. На територията на общината
функционира едно обслужващо звено – Астрономическа обсерватория с планетариум.
Създадени са условия за обхват на всички деца и ученици в задължителна училищна възраст, като
се следи и тяхното движение. През 2013 година от образователната система са отпаднали четири
ученици, от тях един подлежащ и трима неподлежащи на задължително обучение.


Брой ученици в общинските училищата

През 2013/2014 г. в общинските училища са обхванати 3817 ученици, с 16 повече от предходната
учебна година.
Разпределението на учениците по видове и степени е както следва:

начален етап – 1785 ученици, разпределени в 84 паралелки, като първокласниците са 473 в
21 паралелки;

прогимназиален етап – 1450 ученици разпределени в 58 паралелки;

в паралелките общообразователна подготовка учениците са 138;

в профилирано обучение в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” се обучават 455 ученици /8 ученици
повече/, разпределени 20 паралелки;

в Помощно училище „Николай Палаузов” се обучават 18 ученици, разпределени в четири
паралелки.


Мрежа от детски заведения
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През учебната 2013/14 година на територията на общината функционират десет детски заведения,
от тях три Обединени детски заведения и седем Целодневни детски градини със седемнадесет бази,
четири от които са едногрупни в населени места извън Габрово. Обхванати са 1850 деца,
разпределени в 78 групи. Активно се работи по издирване и обхват на деца на 5 и 6 години,
подлежащи на задължително обучение. През учебната 2013/14 година броят им е 890. Обучението и
възпитанието на децата е поверено на висококвалифицирани специалисти.


Хранене

В учебните заведения са създадени условия за осъществяване храненето на учениците. Във всички
училища има бюфети за закуски, а в последната година са поставени и автомати за закуски. Това е
една друга алтернатива за предоставяне на различни видова храни и напитки на учениците. В три
училища са обособени разливочни, а в шест функционират училищни столове и се приготвя храна
на място. Всички обекти за хранене са регистрирани в Областната агенция по безопасност на
храните и подлежат на периодичен контрол, относно безопасно и здравословно хранене на децата
и учениците.
Децата на 5 и 6 години от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас получават ежедневно
подкрепяща закуска. За учебната година 2013/2014 г. са обхванати 890 деца и 1 785 ученици.
Подкрепящата закуска се предоставя чрез сключени договори и определени менюта от
ръководствата на детските и учебни заведения. Стойността на индивидуалната закуска варира от
0,45 лв. до 0,60 лв.
Увеличава се броят на учениците, ползващи обедно столово хранене в условията на училището. В
общинските училища се прилага ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване целодневна
организация на учебния ден за учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас и са обхванати 799 ученици.
Продължава изпълнението на проект „Подобряване качеството на образование на учениците от
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в четири
общински средищни училища и са включени 774 ученици от І до VІІІ клас.
Прилагайки тези мерки, от началото на учебната 2013/2014 г. се предоставя обедно хранене на 1573
ученици с поевтиняване на индивидуалния обеден порцион от 0,50 лв. до цялостно заплащане на
същия на стойност 1,60 лв. Обедно хранене се предлага и на ученици извън тези възрастови групи,
като например в училищния стол в ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев” ежедневно обядват около 250
ученици.
В схема „Училищен плод” през 2013 г. се включиха 11 учебни и детски заведения, при която
основна цел е трайно увеличаване делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата.

Цел 14: Интегриране на деца със специфични здравословни и образователни
потребности в масовите детски градини и училища
В 8 бр. училища и 8 бр. детски заведения интегрирано се обучават 73 ученици и 23 деца със СОП.
Ранната диагностика, терапия и корекция на комуникативните нарушения на децата и учениците се
осъществява в четири логопедични кабинети, разпределени на териториален принцип: ОУ „Христо
Ботев”, НУ”В. Левски”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Явор”. Поради големия брой на
нуждаещите се от логопедична грижа, през месец септември 2013 г. е разкрит нов кабинет в ЦДГ
„Мики Маус”. В тези кабинети са обхванати над 300 ученици и деца от подготвителните групи на
детските заведения.
В общинските училища в самостоятелна форма се обучават 53 ученици, а на 13 ученици е
осигурено индивидуално обучение в домашни условия.
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Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

В началото на м. март стартира Проект: „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до
образование в община Габрово” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна
финансова помощ: №BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етнически малцинства” на обща стойност 88 360,12 лв., с продължителност 16 месеца. Основната
цел е осъществяване на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и
равнопоставеното им включване в образователния процес, чрез мотивирано, адаптирано и
интеркултурно обучение.
Училищната среда е пресечна точка за обединяването на различни култури, на социален опит,
богатство на традиции и характерни особености на етносите. В училище децата придобиват не само
знания, но усвояват и положителни нагласи към различните, формира се култура на толерантност,
изгражда се ценностна система, навици и модели на поведение.
Интегриране на децата и осигуряване на равни възможности за достъп до качествено образование,
опознаване, развитие и популяризиране на ромските обичаи и традиции, създаване на атмосфера на
толерантност и уважение между ученици, родители и педагози чрез изграждане на система от
дейности: опознаване на културната идентичност на ромите и ефективна образователна интеграция
на учениците от ромското етническо малцинство; приобщаване на родителите към училищния
живот и задържане на децата в училище чрез включването им в разнообразни дейности,
осигуряващи възможности на всеки ученик да се чувства ангажиран и значим.
Липсата на навици за системен труд и учене създават определени трудности за постигане на
положителни резултати от учебно-възпитателния процес. Извънкласните дейности в училище
спомагат за подобряване на учебния процес и психологическата среда. Детските заведения
посещават 91 деца от ромския етнос, а 270 ученици учат в общинските училища.

Цел 15: Усъвършенстване на системата на работа с децата от рискови
групи
Проект BG051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“ създава условия за
насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на педагогическите специалисти чрез
осигуряване на информираност и достъп до специализирани форми на обучение.
През 2013 година 304 педагози от детските и учебните заведения са участвали в различни общински
и национални, краткосрочни и дългосрочни квалификационни форми на обучение.
Основна дейност на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) е разглеждането проявите на малолетните и непълнолетните. Целта
на възпитателните дела е изясняване на факторите за извършване на противообществените прояви и
престъпленията, опазване личността на извършителите от последващи такива, преодоляване на
деформации и дефицити в развитието на детето и прилагането на най-подходящата възпитателна
мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.
През 2013 година в МКБППМН са образувани и гледани 84 възпитателни дела срещу 106
извършители на различни деяния. Повече от едно възпитателно дело имат 22 малолетни и
непълнолетни, а 46 от извършителите са от ромски етнос.
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През годината МКБППМН работи с 15 обществени възпитатели. Децата, с които работят тези
специалисти – педагози и психолози, с много малки изключения, са преустановили извършването
на противообществени прояви и престъпления.
В учебните заведения на територията на общината работят Училищни комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те планират дейността си за
учебна година и я отчитат на срочните педагогически съвети и пред МКБППМН. Води се отчет за
учениците, извършили противообществени прояви или престъпления. Провежда се индивидуална
работа с тях и с родителите им. Провеждат се тренингови форми на обучение за решаване на
конфликти и преодоляване на агресията сред учениците. Част от децата с проблеми в поведението
се насочват от учебните заведения към МКБППМН или към Центъра за обществена подкрепа при
Общината.
МКБППМН работи в пряко взаимодействие с всички институции, имащи отношение към работата с
деца.
През лятната ваканция всяко учебно заведение изготвя програма за ангажиране и оползотворяване
свободното време на учениците, която дава възможност за занимания с желани дейности,
намаляване негативното влияние на улицата и предпазване на децата от извършване на
противообществени прояви и престъпни посегателства. За подлежащите първокласници
функционираха и „летни училища”.

Цел 17: Оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения
Утвърдени са четири средищни училища: ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Цанко Дюстабанов”, СОУ
„Райчо Каролев” и СОУ „Отец Паисий”. Учениците от населените места на общината, в които няма
училища, са обхванати и се обучават, както в средищните училища, така и в приемащите. С
подкрепата на ОбС – Габрово и РИО – Габрово през тази учебна година се обезпечава учебния
процес в 9 маломерни паралелки, които са с пълняемост под нормативния минимум, като две от тях
са в ПУ „Н. Палаузов”.

Операция 17.2

Програма „Осигуряване на превоз на учениците ”

На 151 ученици и 15 деца от подготвителните групи от населени места, в които няма училища или
детска градина, е предоставен безплатен транспорт, до съответното детско и учебно заведение.
Превозът се осъществява чрез собствен транспорт от училищни микробуси, специализиран и по
утвърдена междуселищната транспортна схема чрез ученически карти.

Цел 18: Модернизация на материалната база на детските и учебните
заведения
В общинските училища и детските градини се прилага системата на делегираните бюджети.
Разпределението на бюджетните средства между общинските училища и детските градини се
осъществява по разработени и утвърдени формули и приложения към тях. Учебните и детски
заведения приключиха финансовата година без просрочени задължения и с преходни остатъци.
Чрез възможностите на проектното финансиране са осигурени допълнителни средства за
модернизиране базата на учебните и детските заведения и за подпомагане образователния процес на
децата и учениците. С реализирането на проект “Създаване на съвременна образователна
инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” в
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два обекта - ЦДГ „Радост”, база 2 и ЦДГ „Перуника”, база 2 се подобри състоянието на общинската
образователна инфраструктура и се осигуряват съвременни условия за осъществяване на учебновъзпитателен процес.
В рамките на проект „ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно
консултиране и интегриране” е изградена нова сграда за детска градина на територията на ЦДГ
„Слънце”, като „пасивна къща”. Детската градина е за три групи.
Одобрени са два проекта на МОСВ и ПУДООС за Национална кампания „За чиста околна среда –
2013 г.”, всеки на стойност до 5 000 лева:
ЦДГ „Перуника”, бул.”Столетов” 54, на тема „Детски творчески еко център”. С
изпълнението на проекта е създадена на открито, зона за обучение и експерименти с два къта: кът за
занимание на децата по образователните направления -природен и социален свят и кът за
експерименти.
ОУ „Христо Ботев“ на тема Обичам природата – и аз участвам”. С проекта се
реализират дейности, свързани с развитие на екологично възпитание и отговорности на учениците,
в насока за опазване на природните ресурси на страната ни.
По Решение на Общински съвет – Габрово за 2013 г., училищата на територията на общината са
освободени от такса „Битови отпадъци”, като целево средствата се изразходват за подобряване на
материално техническата база. Сумата възлиза на 141 066 лв., като средствата са използвани по
предназначение за подобряване качеството на учебния процес в 15 училища.
Чрез Община Габрово през 2013 г., учебните и детски заведения получиха допълнително
финансиране по значителен брой национални програми на Министерство на образованието и
науката и постановления на Министерски съвет.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на
вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития” – 45 791 лв.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” – 2
538,00 лв. за заплащане на интернет в учебните заведения и 16 888,00 лв. - средства за
терминални решения.

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – 9 508,00 лв.

Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 24 998,00 лв.:
модул 1 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади" - 18 200,00 лв.
модул 3 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното
образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" –
2 310 лв.
модул 4 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка" – 4 488 лв.
 Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” – 2 800,00 лв.
 На учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи бяха
предоставени безплатни учебници и учебни помагала на стойност 144 407 лева.
 Във връзка с изпълнението на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби
7 ученици класирани на първо, второ или трето място на национални и международни
състезания, конкурси и олимпиади в областта на науката, изкуствата и спорта
получиха едногодишни стипендии на стойност 4 590 лева.
 Проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ –
„УСПЕХ“. Чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа се повиши мотивацията на
учениците за участие в образователно-възпитателния процес, развиват се допълнителни
знания, умения, компетентности и се осмисли свободното им време, като се насочат към
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предпочитана от тях личностна изява. В 12 направления са сформирани 65 групи с участието
на 813 ученици от габровските училища.

Цел 19: Приобщаване на родителската общност към проблемите на
образованието
Специалистите от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) проведоха тренинги с родителите на
деца от ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Дъга”, свързани с ефективните модели на възпитание, тренинги с
педагогическите екипи на ЦДГ „Слънце” за сплотяване на екипите и решаване на конфликти. През
2013 година ЦОП е работил по 227 случаи.
При прояви на агресия или други деяния класните ръководители незабавно информират родителите
и съвместно търсят решение на възникналия проблем.
Агресията при децата все по-често започва да се проявява в ранна детска възраст. Във всяко детско
и учебно заведение е разработена програма за преодоляване на агресията. За работа с учениците в
часа на класа или в извънкласни форми на възрастов принцип /начална, средна, горна степен/ е
разработен тренинг-обучение „Управление на класа”, който се използва от педагогическите
съветници и класните ръководители. В част от учебните заведения има екипи от ученици, които са
подготвени за работа в агресивна среда и те обучават своите връстници. С учениците, проявяващи
агресивно поведение, работят не само в учебните заведения, но към тях са насочени усилията и на
МКБППМН и на Центровете за обществена подкрепа. С педагозите в учебните и детските
заведения са проведени квалификационни курсове и тренинги за превенция на агресията.
Сериозни проблеми се срещат в работата с родителите, по-точно с тяхната незаинтересованост и
безотговорност по отношение развитието на децата им. Специалистите от различни институции
провеждат множество консултации на родители и деца с проблеми. За съжаление точно тези
родители, които имат най-голяма нужда от помощ и подкрепа, отказват срещите и не считат, че това
е необходимо.

Цел 20: Повишаване на безопасността и ефективността на охраната в
детските и учебните заведения
Безопасността на учебните и детски заведения се осъществява чрез изграждане на системи за
охрана. В учебните заведения е организирано видеонаблюдение и локален запис на определен брой
невралгични точки. Наличието на камери спомага за намаляване на случаите на насилие между
учениците. През деня се осъществява пропускателен режим от охрана, която следи за реда и режима
на допускане на външни лица в сградата.
На част от помещенията в детските градини и училищата е осигурена охрана чрез СОД.
Контрол се извършва на спортните площадки, всички видове съоръжения и уреди за игра и спорт.

Цел 21: Включване на младите хора в процесите на планирането и
осъществяването на общинската политика
Създаденият през 2012 година Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта
подпомага Кмета при провеждане на общинската политика за младежта и активно участва в процеса
на вземане на решения, организиране на различни младежки инициативи и се подпомогне тяхното
реализиране, привличането на младежите в обществения живот и стимулиране на участието им в
събития, свързани с техните интереси.
С Решение № 138/25.07.2013 г. на Общинския съвет е приет Правилник за организацията и
дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на младежта, а с Решение №
155/25.07.2013 г. е приет Правилник за финансиране на проекти по Програма младежки дейности от
бюджета на Община Габрово на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, който
обединява представители на институции, неправителствени организации, ученически и студентски
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съвети, спортни клубове и други, подпомагащи работата на кмета по различни проблеми, отнасящи
се за младите хора.
През 2013 година са проведени са 10 заседания на ОКСВМ. С представителите на младежките
организации са обсъдени и съгласувани Правилник за организацията и дейността на Общинския
консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Габрово и правилник за финансиране
на проекти по Програма младежки дейности от бюджета на Община Габрово.
Две проектни предложения на Сдружение „Социален диалог 2001“ и Сдружение ИМКА получиха
през 2013 година финансиране от Програма Младежки дейности на Община Габрово. Проектите на
Сдружение „Социален диалог 2001“ - „Поглед през бъдещето“ и на Сдружение ИМКА „Неформално образование за всички – стъпка напред“ са
по приоритет „Неформално
образование“.Заложените дейности и инициативи имат за цел да допринесат за придобиване на
определени компетентности на младите хора, да подпомогнат личностното, социалното и
професионалното им развитие. Прилагане на неформалното образование е с цел развиване
капацитета на младежките организации, подобряване качеството на работа на младежките лидери,
популяризиране на доброволчеството сред младите хора, като движеща сила за социално
сближаване, мобилност, учене, конкурентоспособност, солидарност между поколенията и
формиране на гражданско самосъзнание.
Прилагането на неформално образование, чрез подходящо обучение и квалификация насърчава
гражданската им активност и включването на младежите в обществените процеси.
Сътрудничеството между общинската администрация, териториалните структури и младежките
организации, гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и
отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

Цел 22: Реновиране на спортната база
Операция 22.1

Ремонт на спортните обекти

В комплекс „Христо Ботев” е направено външно осветление на залата по хандбал, осветление на
стълбище към сграда футбол и главен вход на стадион „Христо Ботев”, доставка и монтаж на
видеонаблюдение на футболен терен с изкуствена трева и паркинг на стадион „Хр.Ботев”.
Актуализиран е подадения проект в ММС - втори етап, включващ изграждането на отоплителна
инсталация на „Спортна зала – хандбал и вдигане тежести”.
Извършени са ремонтни дейности в Административната сграда и съблекалните в СК „Христо
Ботев” включващи направа на окачени тавани и обръщане на прозорци на съблекални, WC и баните
за „домакини” и „Гости”, боядисване на коридори и складови помещения.
На тенис корт-юг е доставена и монтирана нова ограда с пана от PVC покритие.
В СЗ „Орловец” е извършен ремонт на площадката и стълбището пред служебния вход с цел
отстраняване на течовете и проникване на вода в приземния етаж.

Операция 22.2
Трендафил

Проектиране и изграждане на спортен комплекс в кв.

С решение № 170/28.08.2013 г. на Общински съвет Габрово е учредено безвъзмездно право на
ползване на Сдружение „Футболен клуб Габрово” за изграждане на етап І от спортен комплекс в
кв. Трендафила за срок от 10 години. Проектът за изграждане на детски тренировъчен спортен
комплекс е одобрен от МФВС и се очакват средства за неговото финансиране.

Операция 22.3
площадки

Ремонт на съществуващите открити квартални спортни

С решение на Общински съвет Габрово е учредено безвъзмездно право на ползване на БК
„Чардафон Орловец” за изграждане на открита спортна площадка за баскетбол за срок от 10
години. Проектът е одобрен от МФВС и се очакват средствата за неговата реализация.
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ПРИОРИТЕТ 4 – ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИОТЕ ДАДЕНОСТИ И
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И
УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАРКАТА „ГАБРОВО”

Цел 1: Утвърждаване на община Габрово като конкурентна туристическа
дестинация на националния и международния пазар
Операция 1.1
инфраструктура.

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях

1.1.1 Изградени и ремонтирани сгради и съоръжения.
През 2013 г. в процес на изпълнение бе „Интегриран проект за развитие на културно-историческия
туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”. Като резултат по отношение на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура е създадена туристическа атракция –
посетителски център Интерактивен музей на индустрията в сградата на ул. „Николаевска № 3“.
В рамките на същия проект са завършени ремонтните дейности в АИР „Боженци“ и АЕК“Етър“ и е
възобновена „Дечкова къща“, в която са създадени ретро фото ателие и ретро дрогерия.
1.1.2. Брой поставени и брой подменени указателни табели
През 2013г. са монтирани 10 бр. нови пътни указателни табели, указващи туристическите места за
местността Узана. Поставени са и допълнителни указателни стрелки по трасето на екопътека Витата
стена.
1.1.3.Паркинзи към туристически обекти и паметници на културата.
През 2013 г. в реализация на проект „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” са реконструирани паркинзите на АЕК“Етър“ и АИР ”Боженци”.
1.1.4. Почистване, реновация, създаване на туристическа инфраструктура около крепостта
Градище.
През 2013 г. са почистени храстите и тревата около зидовете на разкопките, осигурена е добра
видимост и проходимост.
Операция 1.2. Развитие и
Маркетинг и реклама

промоция

на туристически

продукт

„ГАБРОВО”.

1.2.1. Издадени рекламни материали.
През 2013 г. промотирането на Габрово като туристическа дестинация се осъществи предимно чрез
дейностите, заложени по проект BG161PO001-3.2.02-0037 „Подкрепа за развитие на регионален
интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“. Прилагането на
интегриран подход в туристическото предлагане е световна тенденция, при която все повече се
рекламират региони и Габрово следва тази добра практика.
В рамките на проекта през 2013 г. бяха разработени следните материали:
 Разработване на слоган и лого на бранда;
 Разработени и отпечатани на български и английски език са:
o Брошура – 24 стр./1000 бр. минимум;
o Пътеводител – 48 стр./1000 бр.
o Карта – сгъваема дипляна, 3000 бр.
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1.2.2. В изпълнение на проект „Интегриран проект за развитие на културноисторическия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура” са осъществени
следните дейности, свързани с маркетинг и реклама на туристическия продукт „Габрово“:
 Издаден специализиран луксозен каталог (60 стр., цветен 4+4, на три езика - вкл. предпечат,
текстове и снимки) - 2500 бр.;
 Изработен рекламен филм - 10 мин. и рекламен спот;
 Изработени рекламни брошури за АИР „Боженци“, Дечкова къща и Интерактивен музей на
индустрията - по 1000 бр., 24 стр. 4+4 цвята, 120 гр. Гланц;
 Публикации в национални печатни медии – 3 бр.;
 Организирана конференция с представяне на проекта;
 Подготвено е провеждането на възстановка от историческия календар на региона.
1.2.3. Промотиране на туристическия и културен продукт на Габрово посредством
електронни сайтове и иновативни съоръжения.
 Публично достъпен е електронен туристически портал www.visit.gabrovo.bg.
 В процес на изпълнение е създаването на Културно-туристически информационен център в
Габрово, до месец май 2014 г. е предвидено центърът да отвори врати и да функционира.
 В рамките на проект „Интегриран проект за развитие на културно-историческия
туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”са закупени и монтирани
четири броя информационни КИОСКА, поставени на централни места в града.
В рамките на същия проект е създаден туристически интернет портал за резервации и
настаняване на територията на общината.
 В рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт
в общините Габрово, Трявна и Севлиево“ е разработен туристически сайт www.gocenter.bg,
който рекламира региона.
 В подкрепа на кандидатурата на Габрово за европейска столица на културата 2019 г. бе
създаден сайт www.gabrovolike.me , който отразява предимно събитийния живот на града.
1.2.4. Участие в туристически борси.
Община Габрово през 2013 г. се представи на следните форуми:
 Участие със собствен щанд на туристическото изложение „Ваканция и СПА експо” в София.
 Участие в годишна среща с представители на местната власт по въпроси, свързани с
развитието на туризма в Р. България (организатор - Министерство на икономиката и
енергетиката) - В. Търново, 19 април;
 Участие в девето изложение Уикенд туризъм Русе – 15-17 май.
В изпълнение на проект „BG161PO001-3.2.02-0037 „Подкрепа за развитие на регионален
интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“, Община Габрово,
съвместно с общините Трявна и Севлиево“ участва в:
 Туристическо изложение "Планините на България - гостоприемство в четири сезона" в КК
Пампорово, октомври, 2013г.
 Туристическо изложение TTR в Букурещ, ноември, 2013г.
Цел 2:

Прилагане на ефективна политика за управление на туристическите ресурси

Операция 2.1
Поддържане и опазване на природните и културно-исторически
обекти на територията на община Габрово
2.1.1. Почистване, реставрация, реновация, създаване на туристическа инфраструктура
около крепостта „Градище”.
Два пъти в годината, през месец юни и през месец септември е извършено почистване на
треви и храсти.
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2.1.2. Ремонтни и реставрационни дейности, оборудване и иновативни нововъведения,
ивършени по проект „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически
продукт и свързаната с него инфраструктура”. В АИР ”Боженци”: реставрация и адаптация на
административната сграда; реставрация и адаптация на старото и новото школо реставрационни
работи и консервация на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”; изграждане на паркинг и
обслужваща сграда при входа на АИР „Боженци”; озеленяване; подмяна на около 1/3 от
калдъръмената настилка в архитектурно-историческия резерват; изграждане на система за
видеонаблюдение; подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление;
оборудване: за музей „Старото школо”: мултифункционални столове с маси, стелажи,
мултимедийна система, олектоени столове, стативи и консумативи за рисуване; за музей „Ново
школо”: бюра, столове, стелажи, компютърна конфигурация и периферни устройство, фототехника,
киоски; за административната сграда: компютърно оборудване и офис обзавеждане; за къщата
„Дончо Попа”: градинско обзавеждане, информационни указателни табели, декори и реквизити;
изграждане на информационна система за управление на туристическите услуги и система за
достъп и билети /разплащателна машина за паркинг/; WiFi система за безплатен Интернет; доставка
на снегопочистваща техника.
Преустройство на къща-музей ”Дечкова къща”:
консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей; преустройване на приземния етаж изграждане и обзавеждане на „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие.
В АЕК „Етъра”:
възстановяване на Балканджийската мандра; изграждане на подпорна стена, алея и паркинг;
озеленяване; изграждане на система за видеонаблюдение; възстановяване на компрометирана
калдъръмена настилка; подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.
Реставрационни дейности в музея на ул. ”Николаевска” 3:
създаване на първия виртуален музей в България чрез въведени интерактивни високотехнологични
стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в
експозиция–атракцион.
Операция 2.2 Развитие на форми на специализирания туризъм с цел неговото
устойчиво развитие (културно-исторически, селски, екотуризъм, оздравителен туризъм и др.
2.2.1. Събитиен (фестивален) туризъм:
През 2013 г. в Габрово са реализирани следните по-мащабни изяви в културния, туристическия и
спортния живот:

















Второ издание на фестивал на илюзионното изкуство „Златна котка” (29 -30март);
Дни на градското планиране(18-20.04);
Национален пленер на детската рисунка (13-16 май);
Международен фестивал на хумора и сатирата, чиято кулминация е традиционният
Габровски карнавал (18 май);
Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата (май)
Гостуване на София Филм Фест (13-16 юни);
Младежки Фестивал „В центъра“ (29-30 юни);
IV-ти Национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана”- с.Жълтеш
(6-7юли);
„Немски хумор в Габрово. Защо не?“;
„Узана Поляна Фетс“(12-14 юли);
Международна лятна академия за камерна музика - Директор Камен Петков (16-26юли);
Международен панаир на народните занаяти „Етър” (6-9 септември);
Международен фестивал „Дни на камерната музика” (9-16 септември);
Дни на чешката култура (26-28 септември);
Международен фестивал „Празник на духовната музика” (11-14 октомври);
Четвърто издание на Смешен Филм Фест (22-28 октомври);
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 Откриване на карнавалния сезон (11 ноември);
 Възстановки на народни обичаи в АЕК “Етър” и АИР “Боженци” (целогодишно)
 Дни на японската култура (22-24.11)
През 2013 г. в местността Узана са реализирани следните по-мащабни мероприятия:
 Планинско състезание по автомобилизъм - Рали „Узана 2013” (22-23 юни);
 Трето издание на фестивала «Узана поляна фест – зелените идеи в действие» - (12 до 14
юли,2013 г.);
 Национален VW събор на открито (30 август – 1 септември) – проведе се за втори път в
местността Узана;
 Събития и маломащабни прояви през цялата година, предлагащи интересни и креативни
възможности за прекарване на свободното време на гостите на Узана, организирани и
реализирани от Посетителски информационен център «Узана»:
 Национална екоинициатива „Узана 2013”. 19-22 септември във връзка с Европейската
седмица на мобилността. Работилница за мартеници (края на февруари);
 Отбелязване празника Благовещение с прескачане на огън и залесяване на борчета (24-25
март);
 Великденска работилница (23-27 април);
 Работни срещи на тема „Природата-достъпна за всеки” с различна категория участници (25
април и 23 май);
 Обучение на открито за оказване на първа помощ на пострадал в планината (27 април);
„Живителната сила на билките в обредната магия на Еньовден” – с деца от Аутистичен център
(24 юни);
 Планинско колоездене за Национална купа „Узана” (14 юли)
През 2013 г. в изпълнение на проект „Габрово-индустрия за нова градска култура”, финансиран по
ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 се проведоха следните събития:






„Карнавал на хумора и сатирата”;
Празници по кварталите с представяне дейността на работилниците по визуални и сценични
изкуства, създадени по проекта;
Първоаприлски празник на Стършела;
Изложба в з. „Възраждане”;
Инсталация „Колажи”

2.2.2. Стариране на проект за изграждане на Природна академия към ПИЦ Узана.
През 2013 г. Община Габрово се включи като партньор на фондация „Биоразнообразие“ и
Асоциацията на парковете в България в проект за изграждане на Природна академия в местността
Узана. Академията ще бъде първият по рода си у нас съвременен център за обучение и
интерпретация и ще е част от Посетителски информационен център Узана, като откритата част ще
е разположена в непосредствена близост до центъра. Предвижда се академията да бъде завършена
през месец септември 2014 г.
Изграждането на академията е част от мащабната българо-швейцарска програма "Да свържем
опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони", която се разработва в
различни компоненти с общо 10 партньорски организации и ще продължи до есента на 2016г.
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ПРИОРИТЕТ 5 – РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

Цел 1. Ефективно
администрация

управление

и

организация

на

Операция 1.1.
Оптимизиране на административните
работните процеси; организационно развитие

общинската
структури

и

Дейности:
През 2013 г. Община Габрово продължи да развива и надгражда възможностите на своята геоинформационна система чрез създаване на приложения и инструменти, разшири възможностите на
съществуващите към момента приложения, като реализира следните компоненти:
 интегриран е модул в данните за кадастъра и устройство на територията Google street view,
увеличаващ възможностите за визуализация за точното местонахождение на имотите и сградите на
територията на Община Габрово;
 създаден е икономически гео-пространствен модел на активните фирми регистрирани в
града, предоставящ възможност на всеки потенциален инвеститор да направи своя анализ за бизнес
средата на територията на гр. Габрово;
 разработено и доусъваршенствано е визуалното представяне на ключовите проекти в града
свързани с "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" финансиран от Кохезионен фонд на
ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез ОП “Околна среда“ 2007 - 2013.
Предоставен е инструмент, чрез който гражданите могат да се информират за строително
ремонтните дейности;
 започна визуално представяне чрез пространствени модели на културни мероприятия и
събития на територията на града;
 предоставен е достъп до обществеността за визуализация на дисперсионна оценка на въздуха
от 2008 г. до момента, както и прогнозите до 2015 г.;
 създадено е и приложение за управление и информираност на обществото при бедствия и
извънредни ситуации.
Тези приложения и инструменти допринасят за по-отворен подход на административно обслужване
към гражданите и представителите на бизнеса. Целта е чрез осигуряване на обществен достъп до
данни и информация да се скъси разстоянието между обикновения човек, бизнеса и
администрацията.
В Община Габрово е създаден механизъм за набиране и анализ на информация за
удовлетвореността или неудовлетвореността на гражданите. През 2013 г. се въведе електронно
анкетиране на гражданите чрез уеб-сайта на Община Габрово. Анкетата карта за проучване и
установяване нивото на удовлетвореност на гражданите от предоставяните от Община Габрово
услуги бе интегрирана в него - http://gabrovo.bg/bg/polls/view/14. Целта е - по-голям процент на
анкетирани потребители и чрез това получаване на по-обективна оценка за дейността на
администрацията.
През 2013 г. продължи стремежът към непрекъснато усъвършенстване и подобряване на
знанията и компетенциите на общинската администрация, които са основен фактор за
реализацията на поставените стратегически цели на администрацията. През 2013 г. служителите от
общинска администрация преминаха обучение както по изготвения годишен план, съобразно
изискванията на Закона за държавния служител /ЗДС/, така и по стартиралия проект „Инициативи
за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения
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в страната” по оперативна програма Административен капацитет, финансирана от ЕС. Това
способства за подобряване квалификацията на служителите чрез повишаване мотивацията им и
подобряване на координацията между отделните звена в Общинска администрация Габрово и
уменията им да работят заедно и в екип.
През 2013 г. общо 115 служители преминаха обучение за повишаване на професионалните умения и
компетентности в различни области. От тях 29 служители бяха включени в едно обучение, а 86 в
две и повече. Съобразно изискванията на ЗДС 6 служители посетиха задължителните обучения за
държавна служба.
В Община Габрово през 2013 г. се реализираха целите и задачите на Проект “Развитието на
човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” като се работи в
следните посоки:
 Модернизиране управлението на човешките ресурси в Общината;
 Въвеждане на целенасочен, стратегически подход към управлението на човешките
ресурси в Община Габрово;
 Усъвършенстване на практиките в УЧР в Община Габрово чрез въвеждане на нови
системи в управлението и развитието на човешките ресурси;
 Повишаване капацитета на служителите от отдел „Управление на човешките ресурси” и
на служителите, прилагащи политиката за УЧР в Община Габрово;
 Обмяна на опит, използване на добри практики и подобряване на партньорството между
Общините Габрово и Нови Сонч.

Операция 1.2.
Прозрачност, отчетност и контрол на дейността на
общинската администрация
 Ресертификация по системата за управление на качеството ISO 9001:2008
През м. февруари 2013 г. се проведе ресертификационен одит, в резултат на който Община Габрово
получи продължение на сертификата за качество по стандарт ISO 9001:2008 за още три години /до
март 2016 г./. Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички
идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с изискванията към
административните услуги, качеството на тяхното изпълнение и сигурността на информацията,
както и на обучението и квалификацията на персонала. Те са предпоставки за постигане на
значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от Общината
административни услуги и гарантиране на информационната сигурност в общинска администрация.
 Ресертификация по системата за информационна сигурност ISO 27001:2005 –
От 2010 г. Общинска администрация Габрово официално гарантира, че осигурява максимална
защита, както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти. Свидетелство за
това е сертификатът по стандарта ISO 27001:2005.
През м. февруари 2013 г. Община Габрово премина успешно ресертификационната проверка, в
резултат на която получи продължение на сертификата за сигурност на информацията по стандарт
ISO 27001:2005 за още три години - до 2016 г.
Проверката обхвана предоставяне на административни, правни и информационни услуги в
дирекциите и отделите, както слева: ИКТ (Информационни и комуникационни технологии); ГРАО;
АО, МТО и ОМП (Административно Обслужване, Материално-техническо обезпечаване
Отбранително Мобилизационна Подготовка) чрез звеното за административно обслужване ЦИУГ
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(Център за Информация и Услуги на Граждани); и Устройство на Територията; съществуващата ИТ
инфраструктура и Човешки Ресурси”
Ръководството на Общинска администрация ГАБРОВО ясно определя управлението, свързано с
опазване на конфиденциалността, целостта и наличността на информацията, нейните цели, области
и степени на важност, като механизъм за осигуряване и използването й. На тази база се планират
ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават
на основните принципи на информационната сигурност.

Цел 2.
бизнеса

Развитие на качествени административни услуги за гражданите и

Операция 2.1. Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
Дейности:
През 2013 г. на база осигурена свързаност на кметствата и кметските наместничества със сървърите
на Община Габрово се осигури интернет връзка на всички места и достъп до програмите на ГРАО НБД „Население“/Национална База Данни/. В резултат на активната и добра съвместна работа на
отдел ГРАО и на кметове и км.наместници ТЗ ГРАО отчете, че Община Габрово е на първо място
спрямо останалите общини от региона по брой на въведени лични регистрационни картони в
електронния масив на Националната база данни “Население“. От общо 67 893 броя електронни
лични регистрационни картони /ЛРК/ в Общината са въведени почти половината - 32 101 броя, като
крайният срок за пълното им въвеждане, съгласно Закона за гражданска регистрация е 2016 г.
Технологични карти.
Актуализирани са технологичните карти за етапите при извършване на всички административни
услуги. Технологичните карти на по-голяма част от процесите са въведени в електронната система
за документооборот Archimed eProcess. Това способства за проследимост на движението на
документите и за повишаване надеждността на контрола чрез автоматизирането му.
„Е-ПОДЕМ - Проект, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво;
мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на
подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти,
финансирани по СКФ”.
През м. ноември 2013 г. в Община Габрово са доставени и монтирани КИОСК и LCD ВИДЕО
ЕКРАН.
Очаква се подобряване на административното обслужване на гражданите посредством внедрените
нови информационни технологии, обогатяване на техническите ресурси за функциониране на
Центъра за информация и услуги на гражданите и засилване на връзките администрация-граждани,
и граждани-администрация.
LCD ВИДЕО ЕКРАНА позволява целодневно да се излъчва разнообразна текстова, мултимедийна
и видео информация за услуги и събития от Община Габрово.
Електронното информационно табло /LCD ВИДЕО ЕКРАНА/ и киоскът допринасят за подобрата информираност на гражданите и представителите на бизнеса.
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Операция 2.2. Пълно въвеждане и пълноценно използване на възможностите на
е-управление
Дейности:
Електронното правителство се възприема като важна част от процеса на модернизация на
държавната администрация в България. Електронното правителство представлява използване на
информационни технологии от държавната администрация за доставяне на обществени услуги по
начин, далеч по-удобен, ориентиран към клиента и ефективен като разходи.
Реализирането на електронното правителство е свързано с приемането на комплекс от
организационни, технологични и нормативни мерки в областта на информационната сигурност и
обмена с външната среда за постигане на ефективно функциониране на администрацията чрез
унифициран, оперативно съвместим и автоматизиран обмен на електронни документи между
звената на администрацията.
В тази връзка добра предпоставка за работата на електронното правителство е СУНАУ /Списък с
унифицираните наименования на административните услуги/, тъй като утвърдените наименования
ще се използват по един и същ начин във всички електронни база данни.
През 2013 г. в Община Габрово се извърши преглед и актуализация на предоставяните
административни услуги. Във връзка с изменения в утвърдения Списък с унифицираните
наименования на административните услуги (СУНАУ), имащ за цел да създаде единна практика в
използването на наименованията на услугите от всички администрации, Община Габрово приведе
наименованията на предлаганите от нея услуги в съответствие с наименованията от СУНАУ и
извърши анализ относно дейностите и необходимостта от внедряване на нови е-услуги. Това ще
бъде основата, на която през следващите години Община Габрово ще изпълнява управленска
политика насочена към внедряване на нови електронни административни услуги и подобряване на
административното обслужване за гражданите и бизнеса.
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