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Характеристики на 
изследването

Представителност: За населението на възраст 18 и повече години в 

община Габрово

Период на провеждане: 10 януари до 10 февруари 2021 г.

Обем на извадката: 400 лица

Метод на регистрация на 

информацията:

Пряко стандартизирано интервю по домовете 

на анкетираните лица

Изпълнител: Глобал Метрикс ЕООД

Възложител: Община Габрово, за целите на ПИРО Габрово



Основни 
резултати

Let’s dive in
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Развитие на община Габрово през последните 7 години
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Ситуацията в общината се подобрява Положението се запазва същото, 

добро

Положението се запазва същото, 

лошо

Ситуацията в общината се влошава
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Степен на удовлетвореност от квартала/общината

16,2%

21,6%

23,0%

26,5%

30,3%

33,1%

34,3%

40,0%

52,4%

52,8%

56,5%

60,4%

38,7%

43,7%

42,0%

32%

47,4%

37,3%

46,5%

34,2%

29,2%

27,3%

31,4%

32,8%

Състоянието на улиците и сградите

Публичните пространства, пазари, площади, 
пешеходни зони

Спортните съоръжения, игрища и зали

Публичния транспорт

Чистотата

Зелените зони (паркове и градини)

Сигурността и ограничаването на престъпността

Училищата и другите образователни институции

Нивото на шум 

Достъпа до магазини

Качеството на въздуха 

Това, че живея в общината/квартала

10,8%

21,4%

26,6%

15,2%

24,3%

38,3%

34,6%

38,7%

47,0%

54,3%

50,3%

52,1%

44,1%

45,4%

48,7%

40,7%

49,1%

42,0%

46,2%

45,0%

37,2%

33,6%

36,1%

36,4%

От квартала От общината
Напълно удовлетворен

Отчасти удовлетворен

= 88,5% 

= 86,4% 

= 87,9% 

= 84,2% 

= 83,7% 

= 80,8% 

= 80,3% 

= 73,4% 

= 55,9% 

= 75,3% 

= 66,8% 

= 54,9% 

93,2%= 

87,9% = 

80,1% = 

81,6% = 

74,2% = 

80,8% = 

70,4% = 

77,7% = 

58,5% = 

65,0% = 

65,3% = 

54,9% = 
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Посоки на развитие на община Габрово през следващите 7 години

9,9%

13,6%

19,1%

19,6%

21,7%

23,0%

24,6%

24,9%

25,7%

27,2%

31,4%

34,6%

35,3%

41,9%

55,5%

63,1%

Развитие на селското стопанство.

Подобряване на качеството на въздуха и състоянието на околната среда

Подобряване на културната инфраструктура

Борба с престъпността

Подобряване на водоснабдяването и канализацията

Увеличаване на възможностите за културни дейности и развлечения

Повишаване на професионалното равнище на населението чрез образование и 

преквалификация 

Привличане на високотехнологични предприятия в рамките на общината

Привличане на каквито и да е предприятия да инвестират в рамките на 

общината

Подобряване на паркове, градини

Развитие на общината като привлекателно място за отдих и туризъм

Изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура

Повишаване на качеството на образованието

Привличане на бизнес инвестиции в рамките на общината

Създаване на активна бизнес среда и развитие на икономиката

Повишаване на качеството на здравеопазването
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Здравеопазване

Средна стойност за направление 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: 8,57

9,21

9,14

9,08

8,65

8,54

8,49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обновяване на сградния 

фонд на здравните 

заведения

Привличане и задържане 

на млади специалисти в 

здравните заведения

Осигуряване на по-добри 

условия за работа на 

медицинските лица и 

стимули за 

професионалното им 
развитие

Разработване на програми 

за детско, мъжко и 

женско здраве

Създаване на програми за 

обучения на парамедици

Подобряване на достъпа 

на уязвимите групи до 

здравеопазване, чрез 

разширяване на 

дейностите в системата 
на социално подпомагане

8,42

8,34

8,30

8,30

8,22

8,18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кампании за насърчаване 

на здравословното 

хранене и чистата храна и 

повишаване на качеството 

на храната

Създаване на възможност 

за мобилни здравни 

услуги, в това число 

„мобилен доктор“

Организиране на 

информационни 

кампании за социално 

значими заболявания, с 

покритие целия град и 
общината

Изграждане на 

интегрирани зони за 

спорт и отдих за цялото 

семейство

Развитие на електронното 

здравеопазване, например 

чрез развитие на 

телемедицина –

консултации онлайн в 
реално време със 

специалисти по света

Регулиране на ползването 

на спортните съоръжения 

в училищните дворове в 

извънучебно време, 

осигуряване на достъп за 
спортуващи възрастни

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Образование

Средна стойност за направление 

ОБРАЗОВАНИЕ: 8,47

8,98

8,96

8,88

8,88

8,45

8,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Реновиране на дворните 

пространства в детските и 

учебните заведения

Модернизация на 

материалната база на 

училищата

Популяризиране на 

професионалното 

образование

Подобряване на връзката 

между образованието и 

бизнеса

Развитие на дигитални 

умения, меки умения и 

умения за адаптивно учене 

в училищата

Утвърждаване на Габрово 

като водещ център в 

областта на инженерното 

образование и иновациите

8,24

8,19

8,18

8,18
8,18

8,14

1

3

5

7

9

Насърчаване на ученето през целия 

живот

Създаване на механизъм за обратна 

връзка от деца и младежи за 

планирането на средата, чрез дебати, 

ангажиране в работни групи, 

изследвания и др.

Участие на деца и младежи с идеи в 

разработването на концепции за 

поддържане на материалната база в 

училища или училищни дворове

Провеждане на кампании за 

насърчаване на доброволчеството и 

активността на младежите

Развитие на мрежа от кариерни и 

инфоцентрове за подпомагане на 

трудовата реализация и мобилност

Създаване на партньорства и 

консорциуми за общи образователни 

проекти (в областта на началното, 

прогимназиалното, средното и 

висшето образование)

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Транспорт

Средна стойност за направление 

ТРАНСПОРТ: 8,34

9,18

9,17

9,07

8,80

8,65

8,33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Улеснени пешеходни 

пресичания

Безопасни улици

Изграждане на качествена 

пътна настилка

Изграждане на паркинги

Инвестиции в обществен 

транспорт, нови модерни 

автобуси и електробуси

Подобряване на 

транспортната свързаност 

между населените места в 

общината и в рамките на 

областта

8,27

8,26

8,15

8,07

7,21

6,96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подобряване на 

транспортната свързаност 

с Южна България

Изграждане на добре 

обвързана и покриваща 

града мрежа от 

пешеходни пространства

Създаване на 

пространства за 

споделено общуване и 

развлечения

Популяризиране на 

публичния транспорт 

като средство за 

придвижване

Развитие на велосипедни 

алеи

Изграждане на зарядни 

станции за 

електромобили

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Околна среда (1)

Средна стойност за направление ОКОЛНА 

СРЕДА: 8,29

9,02

9,01

8,86

8,54

8,45

8,33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Изграждане на 

канализация в отделни 

квартали и села, в които 

такава липсва

Намаляване на загубите 

на вода

Възстановяване и 

опазване на естествените 

корита на реките

Справяне със свлачища и 

други проблеми на 

почвата

Залесяване и поддържане 

на горските територии

Създаване на нови горски 

масиви в околоградските 

територии

8,32

8,22

8,19
8,06

8,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Изграждане на зелени 

зони в градската среда

Осъществяване на 

инициативи за опазване на 

биологичното 

разнообразие (напр. 

залесяване, поставяне на 
хранилки)

Засаждане на растителни 

видове, които облекчават 

лъченията и помагат за 

пречистване на средата –

въздух, радиация, други 
видове лъчения, шум, 

осветеност

Създаване на зони за 

отдих край коритата на 

реките

Стимули за използване на 

възобновяеми енергийни 

източници

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Околна среда (2)
Средна стойност за направление ОКОЛНА 

СРЕДА: 8,29

7,98

7,96

7,93
7,89

7,83

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стимули за използване на 

отопление, което не е базирано на 

твърди горива и ще доведе до 

намаляване на фините прахови 

частици

Въвеждане на стимули за разделно 

събиране на отпадъците

Модернизация на поддържаните 

системи на горското стопанство

Развитие на газопреносната мрежа 

и стимули за газифициране

Изграждане на програма за 

компостиране на битовите 

отпадъци

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо

не е важно“, а 10 „изключително

важно“
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8,25

8,13

7,96

7,54

7,06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поддържане на 

съществуващите и 

изграждане на нови 

градски паркове

Създаване и поддържане 

на общностни (открити и 

закрити) пространства за 

отдих и развлечение на 

различни групи граждани 
(майки с деца, младежи, 

възрастни хора и др.)

Озеленяване на 

публичните пространства

Създаване на стандарти 

за външния изглед на 

градската среда

Синхронизиране на 

цветовите решения за 

сградите, отчитайки 

спецификите на 

територията

8,94

8,78

8,598,58

8,36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подобряване на 

водоснабдяването и 

канализацията в селата

Саниране и обновяване на 

фасадите на детски 

градини и училища

Продължаване на мерките 

за саниране на жилища

Саниране и обновяване на 

фасадите на публичните 

сгради

Подобряване на 

естетиката на градската 

среда (тротоари, 

паметници, пейки и 

чешми, фонтани)

Градска среда и инфраструктура

Средна стойност за направление ГРАДСКА 

СРЕДА: 8,22

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Икономика (1)

Средна стойност за направление 

ИКОНОМИКА: 7,88

8,69
8,45

8,41

8,38
8,34

8,31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпомагане на малки и 

средни предприятия

Развитие на 

индустриалните зони в 

Габрово и привличане на 

подходящи бизнеси

Изготвяне на стратегия за 

привличане на български 

компании, които да 

инвестират и развиват 

дейност на територията …

Свързване на бизнеса с 

образованието, чрез  

съвместно разработване и 

въвеждане на програми и 

форми на обучение

Подобряване на сградния 

фонд и техническата 

инфраструктура в 

индустриалните зони

Популяризиране и 

разрастване на програми за 

стажове в различни по 

профил фирми

8,14

8,14

8,14

8,12

8,10

8,08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Програми за насърчаване на 

предприемаческата дейност 

и стартиране на бизнес

Развитие на 

високотехнологични 

сектори на икономиката и 

насърчаване на иновациите

Развиване на инициативи, 

които да привличат на 

територията на общината 

студенти и млади 

професионалисти/предприе
мачи

Подобряване на 

материалната база и 

привличане на кадри в/на 

научни изследователски 

центрове за създаване на 
иновации

Привличане на 

чуждестранни инвестиции в 

бизнеси с висока добавена 

стойност в Габрово

Развитие на Габрово като 

предприемачески център в 

региона чрез улеснени 

процедури за започване на 

бизнес, общинско участие 
за финансиране на 

стартиращи предприятия

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Икономика (2)

Средна стойност за направление 

ИКОНОМИКА: 7,88

7,96

7,95

7,92

7,84

7,51

7,49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стимулиране на 

технологичния 

трансфер към компании 

и достигане на 

иновациите до пазара

Привличане на 

компании от ИКТ 

сектора (софтуерни 

компании, компании за 

компютърни и други 
цифрови технологии)

Развитие и 

популяризиране на 

програми за учене през 

целия живот

Обособяване на нови 

бизнес зони

Развитие на клъстери 

(сдружения и 

партньорства от 

предприятия) в 

приоритетните сектори 
в града

Развитие на екологично 

земеделие

7,48

7,40

7,35

7,24

6,90

6,73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Насърчаване на 

горското стопанство

Развитие на 

животновъдството

Развитие на 

иновативни форми на 

селско стопанство и 

животновъдство 

съобразно природните 
дадености на региона

Развитие на селското 

стопанство

Ефективно използване 

на пасищата в региона

Развитие на 

рибарници и 

рибопроизводството

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Енергийна ефективност

Средна стойност за направление ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ : 7,98

7,93

8,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ Използване на възобновяеми 

източници за производство на енергия 

(вятърна енергия, слънчева енергия, 

т.н.)

2/ Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на всички съществуващи 

сгради

*По скала от 1 до 10,

където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10

„изключително важно“
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Спорт

Средна стойност за направление СПОРТ:

7,76

8,10

8,03

7,91

7,86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Развитие на планината 

като атрактивно място за 

отдих, спорт и туризъм

Обособяване и изграждане 

на спортни пространства 

на открито

Подобряване на спортната 

база и спортните 

съоръжения за любителски 

и детски спорт

Развитие на планинските 

спортове

7,67

7,64

7,46

7,39 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подобряване на спортната 

база и спортните 

съоръжения за 

професионален спорт

Развитие на спортен 

туризъм

Провеждане на спортни 

състезания от национално 

и международно значение

Популяризиране на 

градски състезания за 

аматьори за различни 

спортове в мащабен план 

(по квартали, например 
големи фестивали с цел 

популяризиране на 

спортните дейности и 

тяхната полза в 

здравословен и социален …

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Социални услуги

Средна стойност за направление 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ: 7,52

7,15

7,41

8,02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Развиване на социалното 

предприемачество

Осигуряване на добре развита и 
модерна социална инфраструктура

Създаване на модерни социални услуги 

съобразно нуждите в общината (за 

възрастни хора, за хора с увреждания и 

др.)

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо

не е важно“, а 10 „изключително важно“
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Туризъм

Средна стойност за 

направление ТУРИЗЪМ: 7,50

8,26

7,77

7,577,54

7,46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Развитие на местността 

Узана като атрактивна 

дестинация за туризъм

Насърчаване на 

развитието на малките 

населени места като 

центрове за селски 

туризъм

Привличане на повече 

чуждестранни туристи в 
региона

Развиване на различни 

видове туризъм на 
територията на общината

Развиване на 

туристическото 

предлагане в града: музеи, 

култура, събития, места за 

снимки

7,38

7,25

7,19

7,07 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Създаване на 

партньорства с други 

общини в сферата на 

туризма

Развиване на 

алтернативен туризъм 

(винен, кулинарен, 

селски, еко и др.)

Увеличаване на 

хотелската база с цел 

удовлетворяване на 

нуждите на туризма

Развитие на 

конгресния и спортен 

туризъм в община 

Габрово

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Култура

7,81

7,73

7,71

7,667,65

7,40

7,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Популяризиране на 

местните фолклорни и 

етно традиции и 

обичаи

По-чести градски 

празници - фестивали, 

празници, концерти и 

пр.

Подкрепа за развитие 

на музейния комплекс 

„Етър“

Възраждане на 

традиционните занаяти 

и интегрирането им в 

икономиката на града

Обособяване на 

младежки 

пространства за 

култура и спорт

Обновяване на 

съществуващите и 

създаване на нови 

публични 
пространства с 

възможности за 

активен социален 

живот

Създаване на проекти, 

които да 

популяризират 

уникалността на 

местната архитектура

7,18

7,13

7,07

7,03

6,81

6,38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Създаване на съвместни 

проекти в областта на 
културата на община 

Габрово с други общини 

от региона

Подкрепа за развитие на 

с. Боженци

Развитие на културната 

инфраструктура

Организиране на 
разнообразни културни 

прояви в зависимост от 

интересите на различните 

публики и създаване на 

места за общуване и 

развитие на различни 

културни прояви

Подобряване на достъпа 

до информация за 

културни събития и 

популяризирането им

Създаване на центрове за 

съвременно изкуство

Средна стойност за 

направление КУЛТУРА: 7,29

*По скала от 1 до 10, където 1 е „изобщо не е

важно“, а 10 „изключително важно“
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Гражданско участие

Средна стойност за направление 

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ: 7,10

7,19

7,057,06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Създаване на условия за гражданско 
участие и практическо включване в 

развитието на общината и отделните 

квартали/населени места

Въвеждане и разширяване на обхвата 
на гражданското обучение

Насърчаване на развитието на силни 
местни общности

*По скала от 1 до 10, където 1 е

„изобщо не е важно“, а 10

„изключително важно“
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4,7%

5,2%

5,5%

5,5%

6,3%

7,9%

7,9%

8,9%

11,0%

17,3%

39,0%

 0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Нови работни места

Подобрение във водоснабдяването и 

канализацията

Откриване на голям търговски или хранителен 

център

Развитие на културния живот и места за 

забавление

Озеленяване

Градски транспорт и велоалея

Саниране

Повече паркове и места за отдих

Чистотата в града

Изграждане на детски площадки и спортни 

съоръжения

Подобрена инфраструктура и повече 

паркоместа

За квартала

Какво бихте направили за вашия квартал и за вашата община

4,5%

4,7%

5,5%

5,8%

7,3%

7,6%

8,1%

10,2%

10,7%

14,4%

26,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Озеленяване

По-добро образование

Повече паркове и места за отдих

Саниране

Изграждане на детски площадки и спортни 
съоръжения

Чистотата в града

Здравеопазване

Развитие на културния живот и места за 

забавление

Градски транспорт и велоалея

Нови работни места

Подобрена инфраструктура и повече 

паркоместа

За общината
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Форми на гражданско участие

43,5%

14,9%
13,9%

10,5%

5,8%
4,7%

3,9%

 0%

 5%

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%

 40%

 45%

 50%

Участие в подобряването на 

градската среда (боядисване 

на пейки, поддръжка на 

детски  площадки, поправка, 

почистване и др.) 

Организиране или участие в 

подписки по конкретни 

казуси

Подаване на жалби и 

сигнали при срещани 

нередности в града

Местни инициативни групи 

за решаване на определени 

проблеми в моя квартал

Изпращане на предложения 

до общинския съвет за 

решаване на конкретни 

проблеми в общината

Групи по интереси за 

решаване на определени 

общоградски проблеми

Участие в обществени 

консултации при обсъждане 

на различни стратегически и 

устройствени документи

69%

31%

Да Не

Бихте ли участвали в различни форми на гражданска 

активност по въпроси, свързани с развитието и 

поддържането на града?

Участвал съм в:
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Визия за Габрово

0,5%

0,8%

16,5%

17,8%

18,8%

20,9%

21,2%

24,6%

25,1%

25,7%

26,7%

27,2%

31,4%

32,7%

32,7%

36,9%

37,7%

73,0%

Социално-ангажирана община

Община мечта-голяма и с млади хора

Община, която представя добре своите културни ценности

Община с богат културен афиш

Община с красива архитектура

Община с богати и запазени традиции, развити в съвременна иновативна среда;

Екологично-ефективна и устойчива община

Община със силна връзка с природата и планината

Община с модерно и насочено към бъдещето управление

Община на иновациите

Бързо променяща се община

Община, привлекателна за туризъм

Община с модерен облик

Община с модерен градски транспорт

Община с много зеленина

Бързо разрастваща се община

Община с възможности за образование

Община със силна икономика

В каква община искате

да се превърне Габрово?

„Габрово е устойчива, иновативна 

община с високо качество на 

живот, силна икономика и активни 

хора, умело участващи в 

развитието на града. Силно 

изявената връзка с планината и 

природата и живите традиции и 

богата култура я правят 

привлекателна за туризъм, а 

високото качество на 

образованието и практическата му 

насоченост привличат инвестиции. 

Всичко заедно я прави желано 

място за живот.“ 



Благодарим за 
вниманието!

A satisfied customer

1000 Sofia, Bulgaria, 1 

Chumerna str., Fl.2, ap. 11

office@globalmetrics.eu


