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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ЕК – Европейска комисия 

ЕС – Европейски съюз 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

МО – Междинна оценка 

МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката 

МСП – Малки и средни предприятия 

МУ – Методически указания 

МУАДСПРМР – Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и 

планове за регионално и местно развитие 

НПО – Неправителствени организации 

НПР – Национален план за развитие 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

ОА – Общинска администрация 

ОП – Оперативна програма 

ОПАК – ОП „Административен капацитет” 

ОПОС – ОП „Околна среда” 

ОПР – Общински план за развитие 

ОПРКБИ – ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

ОПРР – ОП „Регионално развитие” 

ОПРЧР – ОП „Развитие на човешките ресурси” 

ОПТ – ОП „Транспорт” 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

ППЗРР – Правилник за прилагане на ЗРР 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Обхват и ограничения на междинната оценка 

Междинната оценка на Общинския план за развитие (2007-2013 г.) на Община Горна 

Оряховица е изготвена съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР, 2008 

г.). Тя включва:  

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР за периода 

2007-2011 г.; 

 оценка степента на постигане на целите на ОПР; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за актуализация на ОПР и относно провеждането на 

политиката за местно развитие през следващия програмен период 2014-

2020 г. 

ОПР на Община Горна Оряховица е разработен съгласно разпоредбите на 

чл. 13, ал. 1, ал. 2 от ЗРР (2004 г.) и определя средносрочните цели и приоритети за 

развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Планът е 

приет от Общинския съвет на Община Горна Оряховица съгласно чл. 13, ал. 3 от 

същия закон. Съдържанието на ОПР съответства на чл. 13, ал. 2 и включва:  

1. Увод 

2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

2.1. Оценка на природните потенциали и фактори за развитие  

2.2. Анализ на процесите и тенденциите в икономиката на общината  

2.3. Общински бюджет и общинска собственост 

2.4. Човешки ресурси 

2.5. Анализ на тенденциите и процесите в развитието на инфраструктурата 

и опазването на околната среда 

3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

3.1. Обобщен анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите на община Горна Оряховица (SWOT анализ) 

3.2. Визия  

3.3. Приоритети  

3.4. Основна цел 

3.5. Цели и мерки по приоритетите  
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4. Описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане 

на общите цели на развитието на съседни общини 

5. Индикативна финансова таблица  

6. Ред и начин на осигуряване на информация и публичност на плана  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Междинната оценка се извършва в контекста на настъпилите промените в 

националното законодателство за регионалното развитие след 2008 год., на Методическите 

насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстновяване и 

развитие, на публикуваните документи за политиката на ЕС след 2013 год. (Стратегия 2020 

на ЕС), на Методически указания за разработване на Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България, Регионалните планове за развитие на 

районите от ниво, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие 

за следващия програмен период ,. на влиянието на степента на усвояване на средствата по 

оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове на ЕС върху 

изпълнението на общинските проекти, заложени в ОПР, на Протокола от Киото и 

Конвенциите от Рио и др.  

Община Горна Оряховица е в пределите на Великотърновска област и не е променила 

принадлежността си към областта през периода, за който се разработва МО на ОПР. Област 

Велико Търново също запазва границите си, за разлика от Северния централен район, който 

промени териториалния си обхват за да отговори на изискванията на ЕК за численост на 

районите, което затрудни в известна степен извършването на оценката. Междинната оценка 

на изпълнение на Общинския план за развитие (2007-2013 г.) се извършва в рамките на 

териториалния обхват на община Горна Оряховица и област В. Търново, заложен в плановия 

документ. 

 

1.2. Методика - описание на използвания при оценката подход, на извършените 

изследвания, както и на източниците на данни и информация. 

При избора на методи за осъществяване на междинната оценка се използват насоките 

на Европейската комисия (ЕК), съдържащи се в Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни 

насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период”, описани в 

базирания в интернет инструмент за оценка на социално-икономическото развитие 

EVALSED. EVALSED дава насоки за разработване и прилагане на оценки и за гарантиране 

на тяхното качество. Макар този инструмент да е насочен към оценка на оперативните 

програми, той се използва по подходящ начин и при оценяване изпълнението на 

„вътрешната” регионална политика, вкл. и на местно ниво. Прилагането му е свързано й с 

използването на класически методи за оценяване на общинския план за развитие (2007-2013 

г.) на община Горна Оряховица – количествени и качествени. Тяхното прилагане позволява 

да се изведе приносът от изпълнение ОПР по няколко основни елементи: 
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 влияние върху икономическите резултати и показателите за заетост, 

измервани на общинско ниво, вкл. и в сравнение с областта; 

 постигане на екологични цели и балансирано териториално развитие; 

 достигнати резултати в основните икономически сектори, представени на 

територията на общината; 

 реализирани мерки, допринасящи за повишаване стандарта на живот на 

територията на общината (вкл. проекти по оперативните програми); 

 изграждане и укрепване на административен и експертен капацитет на 

участниците в местното развитие (общинска администрация, 

неправителствени организации и сдружения); 

 реализирани мерки в подкрепа на повече публичност и прозрачност при 

провеждането на регионалната политика на местно ниво, конкретно чрез 

изпълнението на ОПР на община Г. Оряховица и др. 

При изготвяне на оценката е използвана статистическа информация от НСИ – ТБ – В. 

Търново, административна статистика на Агенция по заетостта, Годишни доклади за 

изпълнение на ОПР (2007-2013) на община Г. Оряховица за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., 

включително и Решения на ОС по годишните доклади, както и представена допълнителна 

аналитична информация от общинската администрация във формата на официални детайлни 

справки, позволяващи оценяване на проекти, продукти и резултати. 

Основните цели и задачи, които се решават с настоящата междинна оценка са 

анализиране и оценяване на резултатите от изпълнението на ОПР (2007-2013) на община Г. 

Оряховица от началото на периода на действието му до края на 2011 г., оценяване напредъка 

по постигането на заявените цели на развитие, определени в стратегическата част на плана за 

развитие на общината. На основа на постигнатите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и опазването на околната среда, се оценява ефективността и 

ефикасността на разходваните ресурси за местно развитие по линия на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, както и от други финансови източници. 

Междинната оценка дава насоки и препоръки по отношение актуализацията на настоящия 

ОПР и разработването на ОПР за програмния период 2014-2020 г.  

  

1.3. Анализ на първоначалната информация 

Преди пристъпване към изготвянето на междинната оценка за изпълнение на ОПР 

екипът се запозна подробно с ОПР на общината и съпътстващата го предварителна оценка, в 
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която се констатира, че е налице съвместимост на дефинираните в плана приоритети, цели и 

мерки с резултатите от аналитичната част от плана; съвместимост на дефинираните в плана 

приоритети, цели и мерки с дефинираните стратегически цели на НСРР (2005-2015 г.). 

Същевременно е установено, че в плана не се съдържат изходните и крайните стойности на 

индикаторите за неговото изпълнение. 

При извършване на междинната оценка, като базова информация са използвани . 

подробните годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР на община Горна 

Оряховица 2007-2013 г. през 2008, 2009, 2010 и 2011 година, Отчети за изпълнение на 

програмата за управление, Отчети за изпълнение на строителната програма, Отчети за 

касовото изпълнение на Бюджета на общината приети с Решения на ОС, както и 

допълнително получената информация от общинската администрация, от ИСУН и др. 

информационни източници. За установяване степента на постигане на съответните цели са 

използвани словесно дефинираните индикатори за наблюдение на изпълнението, 

съдържащи се в приложение към ОПР.  

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ И НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

2.1. Оценка на изпълнението на ОПР 

2.1.1. Приоритет 1: Постигане на динамична конкурентноспособна общинска 

икономика основана на знанието 

Инвестиционните инициативи, насочени към създаване на благоприятна среда за 

развитие на бизнеса са един от основните фактори за повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика. В тази връзка, в Приоритет 1 на ОПР 

на община Горна Оряховица 2007-2013 са обособени няколко основни сфери на 

интервенция, ориентирани към постигането на конкурента общинска икономика, 

основана на знанието като основен ресурс за социално-икономическо развитие. 

В основната си част, дейностите, реализирани в рамките на настоящия приоритет, 

способстват за повишаване на конкурентоспособността на икономиката в общината 

чрез маркетинг, координиране на инициативите за икономическо развитие, 

подобряване на достъпа на бизнеса до он-лайн административни услуги, повишаване 

информираността на МСП за мерките, действията и бъдещите намерения на местната 

власт, както и подкрепа на селското стопанство. 

Реализираните дейности са финансирани основно с ресурси по ФАР, ОПАК, 

ААМР както и такива от общинския бюджет. 
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А) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и 

задържане на фирми. 

Настоящата цел е насочена към превръщане на територията на община Горна 

Оряховица в по-привлекателно място за развитие на бизнеса посредством стимулиране 

на инвестиционната активност в частния сектор и реализиране на публично-частни 

партньорства. Успешното изпълнение на тази цел от Приоритет 1 на ОПР ще спомогне 

за задържане и експанзия на местните фирми на пазарите, където те вече имат трайно 

присъствие, както и завоюване на нови пазарни позиции на вътрешния и 

международните пазари. 

В предоставените годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР на 

община Горна Оряховица се съдържа информация за извършени дейности по Мярка 1: 

Разработване на пакет от документи за привличане на инвеститорския интерес, 

а именно: разработен План за икономическо развитие, Програма за задържане и 

разширяване на местния бизнес и Програма за привличане на инвестиции. 

Реализираните дейности по Мярка 1 са предпоставката за изпълнение на Мярка 3. 

 

Мярка 2: Реализиране на публично-частни партньорства,  

В изпълнение на мярката са реализирани 7 бр. публично-частни партньорства, 

касаещи подобряване на парковата среда в 7 градски парка – поставяне на пейки и  

детски съоръжения на обща стойност 30 000 лв. - частен финансов ресурс. 

През 2007 г. е приключена работата по проект „Ръка за ръка”, свързан с 

изработване на технически-инвестиционен проект за спортно-рекреационен комплекс в 

община Горна Оряховица на стойност 55 319 лв. Проектът е финансиран по Програма 

ФАР, грантова схема за публично-частно партньорство и се реализира през периода 

декември 2006 г. – септември 2007 г. Основната му цел е насърчаване развитието на 

публично-частното партньорство за подобряване качеството на живот и развитие на 

спортната инфраструктура в община Горна Оряховица. 

Мярка 3: Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, 

премахване на пречките за инвестиции, приемане на пакет от стимули, 

координиране на инициативите за икономическо развитие. За стимулиране на 

местното икономическо развитие, основните предприети дейности са насочени в 

няколко направления: 
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 Изпълнение на общински планови и програмни документи, измежду които 

План за икономическо развитие, Програма за задържане и разширяване на местния 

бизнес и Програма за привличане на инвестиции; 

 Съставяне и актуализиране на информационни бази данни и материали за 

промотиране на община Горна Оряховица като динамична и конкурента икономика и 

атрактивно място за инвестиции от страна на български и чуждестранни компании; 

 Задълбочаване на икономическите контакти с побратимените градове и 

представяне на местния бизнес. – през 2008 г. Община Горна Оряховица беше партньор 

на побратимения румънски град Рошиори де Веде по проект финансиран по програма 

ФАР ТГС „ Ние произвеждаме-ние промотираме – ние се развиваме”, свързан с 

проучване развитието и възможностите за бизнес в трансграничния район, както и 

обмяна на опит между 20 производителя от двете общини. 

Извършените дейности са насочени към стимулиране на инвестициите и 

създаване на благоприятна бизнес среда в общината посредством изпълнение и 

координация на мерките и дейностите за местно икономическо развитие и са 

финансирани със средства от общински бюджет, Програма ФАР и Програма ФАР ТСТ..  

 

Цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални клъстери 

Мярка 1: Създаване на регионални клъстери – Горна Оряховица, В. Търново и 

Лясковец, 

Основен акцент при формулирането на целта е поставен върху взаимодействието 

на Общината с бизнеса и нейната роля за популяризиране на неговия потенциал за 

развитие. Целта е свързана също и с подкрепата на общината за повишаване 

пригодността на работната сила към изискванията на пазара на труда. Изграждането на 

бизнес мрежи и клъстери като катализатор на местната икономика също е част от тази 

цел. През оценявания период общината извършва дейности за подкрепа и 

взаимодействие с бизнеса. Проведени са срещи с местни предприемачи за обсъждане на 

техните проблеми, свързани с икономическата криза. Не са реализирани проекти за 

създаване и подкрепа на клъстери и бизнес мрежи. До 2011 г. липсваха и възможности 

за финансиране на такива проекти по ОП  „Конкурентоспособност”. Тези механизми за 

икономически растеж ще бъдат по-актуални към края на програмния период и през 

следващият  и ще зависят пряко от активността на местния бизнес. 
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Цел 3: Развитие на информационните и комуникационни технологии в 

областта на публичните услуги и услугите за МСП. 

Мярка 1: Изграждане на широколентови комуникационни мрежи 

При разработване на Общинския план за развитие през 2005 г  и одобряване на 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”,  мярката е била допустима за 

реализиране от страна на общината. До момента няма стартирала схема за реализиране 

на общински Информационни и комуникационни инфраструктурни проекти. През 

април 2011 стартира схема насочена към държавната ИКТ инфраструктура, която не 

обхваща територията на Община Горна Оряховица. Настъпилата икономическа криза 

не позволява заделяне на общински ресурс за реализация на тази мярка, което отлага 

реализирането й. 

  

В изпълнение на Мярка 2: Подобряване достъпа до развитието на он-лайн 

публични услуги, Горна Оряховица е една от общините в България, предоставящи 

интегрирани административни услуги по силата на споразумения с Окръжен съд 

Велико Търново и НАП. Предоставянето на тези услуги се извършва в Центъра за 

административни, информационни др. услуги, където за тази цел е оборудвано работно 

място със средства от общинския бюджет: закупени са 1 бр. компютър, 1 бр. скенер и 1 

бр. принтер на обща стойност 1163,30 лв. 

По проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен 

район за планиране, Северен централен район за планиране, Североизточен район за 

планиране” на Областна администрация Плевен по Оперативна програма 

„Административен капацитет 2007 -2013”, за община Горна Оряховица е партньор се 

разработиха и внедриха 24 електронни административни услуги, свързани  с 

управлението на общинската собственост. Водеща организация по проекта е Областна 

администрация Плевен, а Община Горна Оряховица участва като партньор. Общо 

изплатените средства по проекта са на стойност 1 378 034  лв.  

 В изпълнение на мярката е извършено още: 

 Закупени са 2 бр. „HP” сървъри на стойност 5080,80лв. - общински средства. 

Сървърите са закупени през 2009г. Единият е поставен в Дирекция „Местни данъци и 

такси” и на него е инсталиран безплатен софтуеър на „Информационно обслужване” 

АД за администриране на местните данъци и такси на територията на общината. 

Другият се предвижда за предстоящото обособяване  на сервърно помещение. 
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 Закупени 4 бр. компютърни конфигурации за работа с нов счетоводен 

софтуеър (САНТА) на стойност 3632 лв. от общинския бюджет и 2 бр. компютърни 

конфигурации за общинска администрация на стойност 1634 лв. от общинския бюджет. 

 Закупени са 5 бр. маршрутизатори (суичове) за LAN мрежа. Същите не са 

поставени. Те ще се използват след създаването на ново сървърно помещение. 

Стойността им е 1680 лв. и са целеви средства от общинския бюджет. 

 Закупена 1 бр. хардуеърна тапа за MCAD за нуждите на д-я „Устройство на 

територията и общинска собственост” на стойност 920 лв. със средства от общинския 

бюджет. 

 Закупен 305 м кабел ИТР за частична подмяна на LAN мрежа и изграждане на 

връзки към ново сървърно помещение - стойност 50,40 лв. – целеви средства от 

общинския бюджет. Частично е подменена старата LAN мрежа – 120 м. 

 Размерът на инвестициите в нов софтуер е 4080 лв. Закупен е  1 софтуерен 

продукт (САНТА) за цялостна счетоводна дейност за всички работни места в 

счетоводството. Средствата са от фонд „Приватизация”. 

 Броят на обучените общински служители да работят с новите програми 

продукти и тези, минали през квалификационни курсове е: общо 11. Двама човека са 

обучени за администриране на LAN мрежа; 6 човека за работа с MS project; 3 човека за 

методиката по разработване и предлагане на он-лайн услуги (обучението е било в 

рамките на проекта на облaстна администрация Плевен – „По-добро обслужване чрез 

електронно управление в СЗРП, СЦРП и СИРП райони за планиране”). 

 

Цел 4: Създаване на условия и стимулиране развитието на малкия и среден 

бизнес. 

Мерките и действията, предприети в изпълнение на Мярка 1: Повишаване 

информираността на бизнеса за намеренията на местната власт са в няколко 

основни насоки: 

 Изработване на програма за посещения на фирми и провеждане на регулярни 

срещи с бизнеса; 

 Поддържане на самостоятелна уеб страница с връзка към страницата на 

общината за местната икономика – поддържане на виртуален бизнес каталог на 

фирмите от общината, разкриване на форум с възможност за  допитване по важни 
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въпроси, публикуване на всички Наредби и Решения на местната власт, касаещи 

бизнеса. 

 Въведени и реализирани в практиката на ръководството и администрацията 

комуникационни канали за информиране на обществеността за действията и 

намеренията, както на общинската администрация, така и на ОбС, чрез информационни 

табла с актуална информация, портала на Общината, редовните пресконференции на 

кметския екип с медиите, публично обсъждане на   важни местни документи и проекти 

Дейностите в рамките на настоящата мярка са финансирани със средства от 

общинския бюджет и ААМР по Програмата за малки грандове. 

В изпълнение на Мярка 2: Дейности на общината в подкрепа на бизнеса, Горна 

Оряховица е една от общините в България, предоставящи интегрирани 

административни услуги по силата на споразумения с Окръжен съд Велико Търново и 

НАП. Предоставянето на тези услуги се извършва в Центъра за административни, 

информационни и др. услуги. Съвместно с Окръжен съд Велико Търново общината 

изпълнява следните административни услуги: Издаване на: Удостоверение за актуално 

състояние на фирма; Удостоверение, че фирмата не е в производство на 

несъстоятелност. Съвместно с НАП, общината изпълнява следните административни 

услуги: 

 Приема искания за издаване на удостоверения за наличието или липсата на 

задължения съгласно разпоредбите на чл.87, ал.6 от ДОПК, връчва на лицата 

издадените от органите по приходите удостоверения, съгласно утвърдените от 

изпълнителния директор на НАП процедури за работа и удостоверява при връчаване, 

чрез определения за това общински служител, верността на връчвания екземпляр с 

оригинала, издаден и подписан от органите по приходите; 

 Приема и въвежда данните от уведомленията за регистриране на трудовите 

договори, разпечатва справка за приетите и неприетите уведомления по чл. 62 ал.3 от 

КТ; 

 По проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в 

Северозападен район за планиране, Северен централен район за планиране, 

Североизточен район за планиране” на Областна администрация Плевен по Оперативна 

програма „Административен капацитет 2007 -2013”, за община Горна Оряховица е 

партньор се разработиха и внедриха 24 електронни административни услуги, свързани  

с управлението на общинската собственост. Водеща организация по проекта е Областна 
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администрация Плевен, а Община Горна Оряховица участва като партньор. Общо 

изплатените средства по проекта са на стойност 1 378 034  лв.  

 

Цел 5: Развитие на съвременно селско стопанство 

По отношение изпълнението на Мярка 1: Възстановяване на напоителните 

системи, - на територията на Община Горна Оряховица е образувано Водно сдружение  

„Воден свят”, на което общината е предоставила за стопанисване 5 язовира, които 

използва за напояване – три от тях в с. Паисий и два в с. Стрелец. Язоворите са с обща 

площ 250.538 дка. 

В изпълнение на Мярка 2: Оптимизиране организацията на производството и 

търговията с плодове и зеленчуци, риба, цветя и др. се забелязва негативна 

тенденция по отношение на броя на регистрираните земеделски производители – от 459 

през 2007 до 285 през 2011г.,  

 

Реализираните дейности в изпълнение на Мярка 3: Повишаване на нивото на 

научно обслужване и въвеждането на съвременни технологии в селското 

стопанство са свързани с: 

 Предоставяне на безплатни съвети и консултации на земеделски 

производители от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) гр. Велико 

Търново: Предоставяни са около 100 консултации годишно за 50 земеделски стопани – 

малки и средни земеделски стопанства. Значителен обем представляват съветите 

предоставени по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и по-

конкретно по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, мярка 141 

„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 214 „Агро-екологични 

плащания”, мярка 311 „Разнообразяване към не-земеделски дейности”; 

 Провеждане на семинари, лекции, дискусии, демонстрации, открити дни по 

различни актуални проблеми на селското стопанство: организиране на два открити дни 

за зеленчукопроизводителите от с. Поликраище и гр. Долна Оряховица през 2007г. и 

2008г. от екипа на офиса на НССЗ гр. Велико Търново с представяне на нови 

технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство; организиране на информационни 

семинари за 30 земеделски стопани през 2007г. и 2008г. от НССЗ съвместно с областна 

дирекция „Земеделие” и общинска служба „Земеделие” за разясняване на Общата 

селскостопанска политика на ЕС и Програмата за развитие на селските райони 2007-
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2013г.; организиране на 6 бр. информационни срещи по Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013г. в населените места: Поликраище, Първомайци, Правда, 

Долна Оряховица, Върбица и Драганово от НССЗ самостоятелно и съвместно с 

общинска служба „Земеделие”; 

 Разработване на заявления и бизнес планове за кандидатстване: разработени 

са 20 заявления и бизнес плана от НССЗ за земделските производители от община 

Горна Оряховица (с. Поликраище, гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, с.Янтра, гр. 

Долна Оряховица, с. Върбица, с. Писарево, с Паисий) с цел кандидатстване по 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. по мерки: 112 „Създаване на 

стопанства на млади фермери”, 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес 

на преструктуриране”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 214 „Агро-

екологични плащания”. 

В изпълнение на Мярка 4: Възстановяване на трайни насаждения на 

територията на общината са реализирани дейности за създаване на трайни 

насаждения – сливи в с. Поликраище (20 дка) и в с. Първомайци (15 дка); ябълки в с. 

Поликраище (10 дка); праскови в с. Първомайци (3.5 дка); лозе/винени сортове в с. 

Горски Долен Тръмбеш (100 дка). 

Положително влияние върху изпълнението на Мярка 5: Възстановяване и 

развитие на животновъдството оказват услугите, предоставяни на земеделски 

производители от населените места в община Горна Оряховица от страна на НССЗ във 

връзка с разработване на заявления за подпомагане и съпътстващи документи, 

необходими за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони и по-

конкретно по мерки 112 и 121. 

Общата оценка за степента на изпълнение на Приоритет 1: Постигане на 

динамична конкурентноспособна общинска икономика основана на знанието е 

положителна и е постигнат известен напредък. 

 

Б) Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

В рамките на периода 2007-2011 г. изпълняваните интервенции по Цел 1: 

Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане на фирми 

включват дейности, насочени към стимулиране на местното икономическо развитие в 

редица направления. 

Като цяло извършените интервенции за стимулиране на инвестициите и създаване 

на благоприятна бизнес среда в общината посредством изпълнение и координация на 
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мерките и дейностите за местно икономическо развитие спомагат за подобряване на 

инвестиционния климат в община Горна Оряховица. 

Необходими са допълнителни усилия в подкрепа на стопанския сектор 

посредством разработване на пакети от стимули за бизнеса, организиране на бизнес 

форуми с участието на чуждестранни фирми и насърчаване стартирането на съвместни 

дейности с международно участие. 

Разработени са и се изпълняват План за икономическо развитие и Програма за 

привличане на инвестиции, изпълнени са и редица проекти в областта на публично-

частното партньорство, които са предпоставка за повишаване привлекателността и 

конкурентноспособността на общината и региона. 

 

По Цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални клъстери – Горна 

Оряховица, В. Търново и Лясковец 

Липсата на възможности за финансиране на проекти за създаване и подкрепа на 

клъстери и бизнес мрежи по ОП  „Конкурентоспособност” до 2011 г. донякъде 

възпрепятства изпълнението на Цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални 

клъстери. Независимо от това, през оценявания период общината извършва редица 

дейности за подкрепа и взаимодействие с бизнеса, вкл. провеждане на срещи с местни 

предприемачи за обсъждане на техните проблеми, свързани с икономическата криза. 

Основните дейности и реализирани проекти по Цел 3: Развитие на 

информационните и комуникационни технологии в областта на публичните 

услуги и услугите за МСП са насочени към подобряване на достъпа на бизнеса до он-

лайн публични услуги, предоставяни от общинската администрация. 

През периода 2007-2011 г. са в процес на изпълнение няколко големи проекта за 

подобряване на качеството на административните услуги за бизнеса в община Горна 

Оряховица, финансирани по ОПАК и с местни приходи. Извършените дейности 

спомагат за повишаване ефективността на административното обслужване. 

Положени са сериозни усилия за въвеждането на е-община и извършване на 

административни услуги по електронен път в подкрепа на местния бизнес. 

 

В изпълнение на Цел 4: Създаване на условия и стимулиране развитието на 

малкия и среден бизнес са внедрени интегрирани административни услуги и 

електронни такива, насочени към улесняване обслужването на МСП. 
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По отношение повишаването на информираността на бизнеса за намеренията на 

местната власт са реализирани редица дейности, свързани с провеждане на регулярни 

срещи на ръководството на общинската администрация с представители на бизнеса, 

както и установяването на комуникационни канали за информиране на обществеността 

за действията и намеренията на общинската администрация и ОбС.  

Необходими са допълнителни усилия за актуализиране и подобряване на 

функционалността и достъпността на база данни с информация за стопанските субекти, 

опериращи на територията на община Горна Оряховица. 

 

Реализираните дейности по Цел 5: Развитие на съвременно селско стопанство 

са насочени основно към дейности в подкрепа на земеделските производтели на 

територията на общината като предоставяне на консултации и съвети, информационни 

кампании за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013г., безплатно разработване на заявления за канидатстване за 

безвъзмездна помощ и бизнес планове. 

Предвид на гореизложеното, постигането на целта има положителна оценка.  

 

В) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси (по цели) 

За периода 2007-2011 по Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез 

привличане и задържане на фирми са извършени дейности за стимулиране на 

инвестициите и създаване на благоприятна бизнес среда в общината посредством 

изпълнение и координация на мерките и дейностите за местно икономическо развитие. 

Голяма част от средствата за реализиране на дейностите по стимулиране на местната 

икономика са средства, които влизат в текущата издръжка на дейността на общинска 

администрация, тъй като са поставени като преки задължения и отговорности на 

служители от администрацията. С 4100 лв. е създаден портал за информиране на 

местния бизнес с актуалните решения на местната власт, както и CD визитка на 

общината на български и английски език. Реализиран е важен за общината проект – 

„Ръка за ръка” по програма ФАР на стойност 55 319 лв., който създава условия за 

съвместната работа между публичния и частния сектор в областта на спортната 

инфраструктура. 

Свидетелство за позитивното въздействие, което изпълнението на ОПР има в 

рамките на настоящата цел, е и фактът, че за периода 2007-2010 г. чуждестранните 

преки инвестиции в общината са нараснали от 1 473 хил. евро на 3 056 хил. евро. В 
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допълнение, за периода 2008-2010 г. на територията на общината врати за гости е 

отворил и един нов хотел. 

В основната си част предприетите мерки и инициативи, както и 

изразходваните средства по Цел 1 имат положителен ефект върху 

инвестиционния климат в община Горна Оряховица. 

 

По Цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални клъстери – Горна 

Охяховица, В. Търново и Лясковец  

През периода на междинната оценка не са реализирани проекти за създаване и 

подкрепа на клъстери и бизнес мрежи поради факта, че до 2011 г. ОП  

„Конкурентоспособност” не предоставя възможности за финансиране на такива 

проекти. Очакванията са, че подобни инициативи за стимулиране на икономическото 

развитие ще бъдат осъществявани от местния бизнес в края на настоящия и през 

следващия програмен период. 

 

По Цел 3: Развитие на информационните и комуникационни технологии в 

областта на публичните услуги и услугите за МСП се изпълняват няколко проекта за 

постигане на ефективна общинска администрация в услуга на бизнеса, измежду които 

най-големият е на стойност 1 378 034 лв., от които 1 171 329 лв. са безвъзмездна 

финансова помощ, финансирана по линия на ОПАК, и се реализира в периода 2009-

2011 г. Водеща организация по този проект е Областна администрация Плевен, докато 

община Горна Оряховица участва в инициативата в качеството си на партньорска 

организация.  

Реализирани са дейности свързани със закупуване на хардуер и софтуер за 

нуждите на общинска администрация на обща стойност 18240, 50 лв. със средства от 

общинския бюджет. 

Като цяло реализираните проекти и усвоеният финансов ресурс по цел 3 

имат положителен ефект върху качеството и достъпността на 

административните услуги за бизнеса в община Горна Оряховица. 

 

По Цел 4: Създаване на условия и стимулиране развитието на малкия и 

среден бизнес са реализирани редица инициативи за повишаването на 

информираността на бизнеса за намеренията на местната власт.  
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Голяма част от средствата за реализиране на дейностите по стимулиране на 

местната икономика са средства, които влизат в текущата издръжка на дейността на 

общинска администрация, тъй като са поставени като преки задължения и 

отговорности на служители от администрацията. По проект „Промотиране потенциална 

на община Горна Оряховица”, финансиран от Американската агенция за международно 

развитие по програмата за малки грантове е създадена самостоятелна уеб страница за 

нуждите на местния бизнес с връзка към страницата на общината. Дейността е на 

стойност 2500 лв. Основен източник на средства за финансиране внедряването на 

електронни услуги в подкрепа на бизнеса е ОП „Административен капацитет”, по която 

общината парнира на областна администрация Плевен. 

В основната си част дейностите, изпълнени по Цел 4 имат положителен 

ефект върху информираността на бизнеса за намеренията на местната власт. 

 

По Цел 5: Развитие на съвременно селско стопанство са изпълнени дейности, 

свързани основно с подкрепа на земеделските производители. 

Размерът на финансирането на земеделските прозиводители на територията на 

община Горна Оряховица възлиза приблизително на 1 004 000 лв. за 20 проектни 

предложения. Значителна част от средствата са по Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013г. чрез Европейския фонд за гарантиране и развитие на земеделието. 

Като цяло дейностите, изпълнени по Цел 5 оказват позитивен ефект върху 

развитието на селското стопанство на територията на общината. 

 

Основни изводи: 

 Изпълнените дейности в областта на повишаване на конкурентоспособността на 

общинската икономика способстват за подобряване на инвестиционния климат в 

община Горна Оряховица. 

 Предприетите инициативи в сферата на електронните услуги за местния бизнес 

оказват положително въздействие върху качеството и достъпността на 

административните услуги за бизнеса. 

 Необходимо е да се насочат допълнителни усилия за разработването от пакети 

от стимули за МСП. 



 22 

 Положителна оценка заслужават дейностите на общинската администрация за 

повишаването на информираността на бизнеса за намеренията на местната 

власт. 

 Необходими са допълнителни действия за подобряване на функционалността и 

достъпността на база данни с информация за стопанските субекти, опериращи в 

населените места на община Горна Оряховица. 

 Необходимо е продължаване и разширяване на предприетите инициативи за 

развитие на селското стопанство на територията на общината. 

 

Препоръки за актуализация на ОПР и разработването му за новия програмен 

период (2014-2020 г.) 

 Определяне на целеви равнища на показателите, разработени за оценка на 

изпълнението на Приоритет 1 на ОПР и индикативни срокове за изпълнение на 

целите и мерките по Приоритет 1. 

 Повишаване на акцента върху интервенции, свързани със създаване на 

благоприятна бизнес среда насърчаваща създаването на нови и развитието на 

съществуващи МСП. 

 Активизиране на дейностите за създаване и периодично актуализиране на 

достъпна база данни с информация за стопанските субекти в община Горна 

Оряховица. 

 Предвиждане на допълнителни инициативи за развитие на селското стопанство 

на територията на общината. 

 

2.1.2. Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, 

създаваща условия за растеж и заетост, интегрирано градско развитие и 

подобряване на градската среда на общината 

Инвестициите в инфраструктурата и изграждане на качествена селищна среда са 

предпоставка за социално-икономически растеж и заетост. В този контекст в Приоритет 

2 на ОПР на община Горна Оряховица 2007-2013 г. са откроени и основните области на 

интервенция, насочени към развитие на инфраструктурата, интегрирано градско 

развитие и подобряване на градската среда.  

Основната част от инвестиционните дейности, реализирани по този приоритет, 

допринасят за подобряване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените 
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места, на водопроводната и канализационна система, на физическата среда и обектите 

на културно-историческото наследство, на организацията на движение и пътния 

трафик.  

Най-значимите инвестиции са финансирани със средства по ОПОС, ОПРР и 

ПУДООС. 

 

А) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Цел 1: Реконструкция и модернизация на местната транспортна 

инфраструктура. Подобряване на транспортния достъп на общинско ниво до 

регионалните и национални транспортни коридори. 

Тази цел е насочена към повишаване степента на изграденост на общинската 

транспортна инфраструктура, развитие на транспортната мрежа в района и подобряване 

достъпността до националната транспортна мрежа. Доброто геостратегическо 

положение на община Горна Оряховица и развита транспортна инфраструктура са 

предпоставка за запазване на позициите й като транспортен и комуникационен център. 

Мярка 1: Изграждане и реконструкция на общинската пътна мрежа, в това 

число и обслужващите улици в населените места. За подобряване на пътната 

инфраструктура основните дейности са насочени към реконструкция и модернизация 

на четвъртокласната пътна мрежа и рехабилитация на уличната мрежа в населените 

места.  

През периода 2007-2011 г. са изпълнени проекти за основен ремонт и изграждане 

на общински пътища на обща стойност 3 478 476 лв. със средства от републиканския 

бюджет и Оперативна програма „Регионално развите” 2007-2013. През 2010 г. е 

реализиран проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа - І етап” по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., на стойност 3 171 577,42 лв. В резултат 

от изпълнението на проекта са реконструирани и ремонтирани 14 148 км. общинска 

пътна мрежа, обхващаща: VTR1054 Първомайци - Правда - Янтра; VTR1051 с. 

Първомайци; VTR1052 гр. Долна Оряховица - с. Писарево - с. Върбица. През 2011 г. 

със собствени средства е извършено почистване и третиране с пестицид на канавки и 

пътен банкет на общински пътища на стойност 1 790 лв. 

По-голямата част от населените места на територията на общината са реализирали 

проекти за рехабилитация на уличната мрежа. През периода са изпълнени проекти за 

реконструкция, основен и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Горна Оряховица и 

населените места на обща стойност 562 033 лв. финансирани със собствени средства и 
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целева субсидия от републиканския бюджет. В рамките на програма CIVITAS на ЕС за 

по-чист и по-добър транспорт в градовете е изпълнен проект „Реконструкция на 2 броя 

кръстовища в гр. Горна Оряховица” на стойност 100 501 лв. 

Извършените дейности и изпълнените проекти са насочени към подобряване на 

пътната достъпност и състоянието на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в 

населените места.  

В изпълнение на Мярка 2: Подобряване състоянието на железопътната 

инфраструктура през 2007 г. е извършен основен ремонт на жп прелез - гъвкава 

връзка, кв. Калтинец, съвместно с Национална компания „Железопътна 

инфраструктура”. През 2008 г. със собствени средства е възстановена преходна 

конструкция на жп надлез при км.7+068 по път 2-53 (Поликрайще - Елена) на стойност 

11 947 лв.  

В резултат от реализираните проекти в областат на транспортапо  Мярка 3: 

Разкриване на нови работни места в резултат на проекти в областта на 

транспорта. Са осигурени 103 временни работни места. 

 

Цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на 

местно ниво. 

В изпълнение на Мярка 1: Изграждане на локални пречиствателни станции 

за пречистване на отпадните води във всички населени места в общината  

През 2008 г. започва реализацията на 2 проекта, финансирани със средства по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” с 4-годишен срок на изпълнение за 

населените места Драганово и Поликрайще, на обща стойност 1 253 955,35 лв. 

 По проектите се и извършване на техническа подготовка за бъдещо 

кандидатстване за изграждане на локални пречиствателни станции, канализационна 

мрежа и извършване на рехабилитация на водопроводната мрежа. 

По Мярка 2: Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи за 

питейно водоснабдяване 

 През 2008 г. започва изпълнението на проект „Изграждане на канализация и 

доизграждане на водопровод с. Първомайци”, финансиран със средства по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013” на стойност 12 709 412 лв. През същата година 

стартира и проект „Изработване на работни проекти за доизграждане на 

канализационна мрежа и подмяна водопровод   в гр. Долна Оряховица” по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013” на стойност 143 416 лв. 
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По проект „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. 

Първомайци” се предвижда доизграждане на 6 360 м. водопроводна мрежа и постигане 

на 100 % водоснабденост на населеното място, изграждане на 39 865 м. канализационна 

мрежа и довеждане на отпадните води до изградената РПСОВ.  До края на 2011 г. е 

разработен работен проект за доизграждане на водопровода и идеен проект за 

изграждане на канализацията. Избран е екип за управление на проекта и одитор по 

проекта. Стартирана е процедурата за избор на изпълнител за строително-монтажните 

работи.  

По проект „Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, 

напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Драганово” се 

осигури пълна проектна готовност за стартиране на инвестиционен проект за 

изграждане на 52 км. канализационна мрежа, локална ПСОВ за 4100 е.ж. и довеждащ 

колектор, както и подмяната на 52 471 м. тръби на съществуваща водопроводна мрежа 

в с. Драганово. По проекта е извършено следното : изготвени са ПИП, работен проект 

за изграждане на напорна канализация с. Драганово. Проектите са съгласувани от 

експлоатационните дружества, изготвена  е оценка за съответствие. Издадено е 

Разрешение за строеж. 

По проект „Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, 

напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Поликрайще”  се 

предвижда осигуряване на пълна проектна готовност за бъдещо стартиране на 

инвестиционен проект за рехабилитация на 43 км. водопроводна мрежа, изграждане на 

42 756 м. напорна канализационна мрежа и локална пречиствателна станция за 

вторично пречистване на отпадни води в с. Поликраище. До края на 2011 г.  е 

извършено следното:  финализирана е процедурата за избор на изпълнител за изработка 

на работните проекти; изготвен е работен проект за изграждане на напорна канализация 

с.Поликрайще Проектите са съгласувани от експлоатационните дружества. 

По проект „Изработване на работни проекти за доизграждане на канализационна 

мрежа и подмяна водопровод в гр. Долна Оряховица” се предвижда осигуряването на 

проектна готовност за реализиране на инвестиционен проект за цялостно доизграждане 

на улична канализационна мрежа с обща дължина 9 515 м. и 573 сградни отклонения и 

подмяна на улични водопроводи с обща дължина 11 988 м. с 672 сградни отклонения в 

гр. Д. Оряховица. Стартираният проект  е прекратен, след сключването на договор с 

МОСВ за изпълнение на проект „Подготовка на Инвестиционни проекти за 

подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа в общините Горна 
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Оряховица и Лясковец”, финансиран по програма ИСПА. По проекта са изготвени 

прединвестиционни проучвания, анализ ползи -  разходи, работни проекти за подмяна 

или рехабилитация на водопроводната мрежа и канализационната мрежа в гр. Долна 

Оряховица, гр. Горна Оряховица и Лясковец, с което се обезпечава технически 

кандидатстването по ОПОС. 

През периода 2007-2011 г. са изградени и подменени 4 180,5 м. водопроводна 

мрежа в населените места в общината на обща стойност 368 236 лв. Финансирането е 

със средства от ОПОС, републиканския бюджет и собствени средства.  

Извършените дейности и изпълнените проекти са насочени към подобряване 

на местната водоснабдителна мрежа.  

В изпълнение на Мярка 3: Изграждане и рехабилитация на канализационни 

системи в населените места от общината  

През периода 2007-2011 г. е изградена и ремонтирана 3 119 м. канализация в 

населените места Горна Оряховица, Долна Оряховица на обща стойност 1 160 991 лв. 

Проектите са финансирани от ИСПА, ПУДООС и републиканския бюджет. 

Продължава работата по проект: „Изграждане на канализация и доизграждане на 

водопровод с. Първомайци”, по който се предвижда изграждане на 39 865 м. 

канализационна мрежа. Приключи работата по проект: „Разработване на интегриран 

работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на 

водопроводната мрежа в с.Драганово”; Продължава работата по проект: „Разработване 

на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Поликрайще”.   

За периода 2009-2010 г. е изградена помпена станция за отпадни води и 

канализационна мрежа по ул. „Геран” – 220 м., и ул. „Родопи” - 189 м., в гр. Долна 

Оряховица, финансирана от ПУДООС, на стойност 366 765 лв. През 2011 г. е направен 

ПУП и е променен статута на земята за реализация на проект „Проектиране и 

изграждане на помпена станция за отпадни води гр. Долна Оряховица” на стойност 3 

663 лв., осигурени със средства от общинския бюджет. 

Извършените  дейности и изпълнените проекти са насочени към подобряване на 

канализационната мрежа на територията на общината.  

За периода са предприети дейности по изпълнение на Мярка 4: Укрепване на 

свлачища. През 2009 г. са извършени геоложките проучвания и е изготвен технически 

проект за укрепване на активизирано свлачище в близост до Стадион „Локомотив” и 
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Спортна зала гр. Горна Оряховица на стойност 34 457 лв., осигурени от 

Републиканския бюджет.  

През 2010 г. е приключен първи етап от укрепване на активизирано свлачище в 

близост до спортната зала на стойност 65 613 лв. Проектът е финансиран със собствени 

средства и субсидия от републиканския бюджет. 

В предоставената официална информация от общинска администрация Горна 

Оряховица за извършени дейности и изпълнени проекти по Мярка 5: Изграждане на 

необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците – 

изграждане на ДТБО, системи за изгаряне на ТБО  

Основно се засягат дейностите, свързани с подготовката за изграждане на 

регионално депо за твърди битови отпадъци.  Поради въведения от ЕС регионален 

принцип за управление на ТБО през 2005 г. е регистрирано сдружение „За чисти 

селища”, обединяващо шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 

Златарица, Елена и Стражица, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци. 

С неговото изграждане ще се създаде интегрирана система за управление на 

отпадъците в община Горна Оряховица, като елемент на регионалната система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново, чрез която ще се постигне 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните 

отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 

отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на 

управление на отпадъците.  

Предприетите до настоящия момент действия за регионално управление на 

отпадъците са свързани с идентифицирането и проучването на потенциални 

площадки за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, 

както и възлагане и изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху 

околната среда за инвестиционното намерение на шестте общини, членуващи в 

Сдружението, съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. За оценявания период 

дружеството е проучило и идентифицирало потенциални площадки за изграждане на 

депо за отпадъци в регион Велико Търново, подготвен е доклад за резултатите от 

проведени предпроектни геоложки, геофизични, инженерно - геоложки, хидрогеоложки 

и хидроложки проучвания на площадката. Направен е доклад за оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000213 

“Търновски височини” за инвестиционно предложение за изграждане на регионално 
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депо за неопасни отпадъци на общините от Сдружението „За чисти селища”, както и е 

получено положително решение по ОВОС на инвестиционното предложение.  

Понастоящем сдружението реализира проект EuropeAid/124485/D/SV/BG 

Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико 

Търново и Варна – България, с изпълнител Консорциум „ENVIROPLAN S.A. – N.T.U.A. 

– KOCKS CONSULT GmbH”. В рамките на проекта е извършена оценка на риска на 

съществуващото депо за неопасни отпадъци в землището на с. Първомайци.  

 

Цел 3: Изграждане на местна бизнес инфраструктура. 

Мярка 1: Създаване на индустриален – логистичен център, отреден за 

производствени нужди необходими за привличане на инвестиции,  

Отпадането на Операция 1.3. Организация на икономическите дейности от 

Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013”, както и настъпилата 

икономическа криза отложи изпълнението на тази мярка. 

По Мярка 2: Изграждане и рехабилитация на довеждащата техническа 

инфраструктура за привличане на модерни производства, важен инструмент на 

общинската и регионална политика  

През 2007 г. са изпълнени проекти за изграждане на енергоефективно улично 

осветление в гр. Горна Оряховица и населените места на стойност 149 577 лв. 

 

Цел 4: Създаване стратегия за развитието на населените места и повишаване 

на конкурентноспособността им. 

Мярка 1 : Осъвременяване и поддържане на подробните устройствени 

планове на паселените места  - По обективни причини е отложено изпълнението на 

тази мярка.  

В изпълнение на Мярка 2: Рехабилитация на физическата среда и развитие на 

крайградските райони, стимулиране на развитието на туризма в и около 

населените места с подходящи природни дадености  

През 2011 г. е изпълнен проект „Подобряване на физическата среда и сигурността 

в Община Горна Оряховица - І етап” на стойност 3 201 745,52 лв., финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, с продължителност 24 месеца. 

По проекта е изграден парк „Пролет”, реконструиран е парк „Христо Ботев”, изградена 

е пешеходна зона, съчетана със зелени площи и място за отдих в кв. „Гарата” II етап, 

реконструирана е пешеходна зона, свързваща кв. „Пролет” с кв. „Гарата”,”, изгради се 
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рампа за достъпна среда пред източен вход на сградата на общинска администрация гр. 

Горна Оряховица за достъп към звено за местни данъци и такси, изгради се 

интегрирана система за наблюдение и контрол в парк „Пролет”, парк „Христо Ботев”, 

пешеходната зона, свързваща кв. ”Пролет” с кв. ”Гарата” и Общински център за 

наблюдение и контрол. 

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот, включително 

качеството на зелената система, и повишаване привлекателността и 

конкурентоспособността на гр. Горна Оряховица и агломерационния ареал.  

През същата година е изграден подход към жилищен блок № 84 на ул. „Ангел 

Кънчев”, гр. Горна Оряховица”, който е въведен в експлоатация. Стойността на проекта 

възлиза на 64 503 лв. и е финансиран със средства от общинския бюджет и целева 

субсидия от държавния бюджет. 

По Мярка 3: Развитие на историческото и културно наследство чрез 

реставрация, съхраняване и рехабилитация на сградния фонд  

През 2008 г. е извършен основен ремонт на сградите на читалища в с. 

Първомайци, с. Драганово и гр. Долна Оряховица на обща стойност 35 145 лв. С 

финансиране от фонд „Бедствия и аварии”  е извършен ремонт и реконструкция на 

църква „Света Богородица” с. Горски Долен Тръмбеш  на стойност 65 467,75лв. През 

2009 г. е извършен основен ремонт на сградата на исторически музей в гр. Долна 

Оряховица на обща стойност 19 965,32 лв., със средства от републиканския бюджет 

През 2011 г. е извършен основен ремонт на покрив сграда НЧ с. Върбица на 

стойност 3 700 лв. субсидия от РБ; Отводняване на южната фасада на сграда на НЧ 

„Първомайци” на стойност 2 199,99 лв. субсидия от РБ; Изградена е 

пожароизвестителна инсталация на исторически музей гр. Горна Оряховица на 

стойност 2 493,89 лв. субсидия РБ. 

Изпълнените проекти са насочени към подобряване състоянието на сградния фонд 

на културно-историческото наследство в общината. 

По Мярка 6: Подобряване на благосъстоянието на кварталите и населените 

места, населявани от етнически групи в изпълнения проект „Подобряване на 

физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - I етап”, финансиран по 

ОПРР, е доизградена пешеходна зона, съчетана със зелени площи и място за отдих в кв. 

„Гарата”, и е реконструирана пешеходна зона, свързваща кв. „Пролет” с кв. „Гарата” 

(пътеките към Гарата).  
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Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински център – населени места 

чрез подобряване комуникациите, повишаване на мобилността. 

През периода 2007-2011 г. по Мярка 1: Реализация на проекти свързани с 

благоустрояването на населените места е извършен основен ремонт на сгради – 

Кметства в населените места: с. Първомайци, с. Писарево, с. Янтра, с. Стрелец и гр. 

Горна Оряховица на стойност 49 200,65 лв. През 2011 г. е изградена 

пожароизвестителна инсталация на сградата на Община Горна Оряховица на стойност 

10 000 лв. – субсидия от РБ. 

В рамките на проект CIVITAS на ЕС – за по-чист и по-добър транспорт в 

градовете е извършен основен ремонт на паркинги - зад сградите на Общината, Киното 

и Панорамата на стойност 31 955 лв. 

По Мярка 2: Изграждане и реконструкция на пътните връзки между 

населените места  

През 2007 г. е извършен основен ремонт на общински път на стойност 49 499 лв. 

със средства от републиканския бюджет. През 2008 г. със средства от Републиканския 

бюджет е извършен основен ремонт на общински път 4-51406 с. Паисий – с. Стрелец – 

с. П. Каравелово на стойност  60 000лв. и основен ремонт на общински път 4-50418 с. 

Никюп – с. Крушето на стойност  54 500 лв. 

През 2010 г. е реализиран проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа - І 

етап” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., на стойност 

3 171 577,42 лв. В резултат от изпълнението на проекта са реконструирани и 

ремонтирани 14 148 км. общинска пътна мрежа, обхващаща: VTR1054 Първомайци - 

Правда - Янтра; VTR1051 с. Първомайци; VTR1052 гр. Долна Оряховица - с. Писарево 

- с. Върбица. През 2011 г. със собствени средства е извършено почистване и третиране 

с пестицид на канавки и пътен банкет на общински пътища на стойност 1 790 лв. 

 

Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт. 

В изпълнение на Мярка 1: Актуализиране транспортната схема на града и 

създаване план за организация на движението през 2009 г. в рамките на проекта 

„Прилагане на иновативни стратегии за чист градски транспорт за историческите 

европейски градове”, финансиран по Програма CIVITAS на ЕС, се проведоха анкети в 

малко над 2% от домакинствата от Горна Оряховица, както и анкети сред основните 

субекти, генериращи или привличащи товарен трафик. Събраната информация за 

пътуванията и превозите се ползва за оптимизиране на организацията на движението в 
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града. Във връзка с изготвянето на план за устойчиво развитие на транспорта е 

извършено и преброяване на движението по основните кръстовища в града.  

В рамките на проекта CIVITAS на ЕС - за по-чист и по-добър транспорт в 

градовете, е изготвена и приета с Решение № 753 от Протокол № 65 / 27.01.2011 г. на 

ОбС Горна Оряховица Стратегия за устойчиво транспортно планиране на гр. Горна 

Оряховица за периода 2010 – 2020 г. 

По Мярка 2: Изграждане на обходни маршрути, обходни пътни артерии в 

рамките на проекта по Програма CIVITAS на ЕС  за по-чист и по-добър транспорт в 

градовете, през 2010 г. е изготвено подробно предпроектно проучване с парцеларни 

планове за изграждане на обходен път на Горна Оряховица. Тези инициативи са 

насочени към извеждане и намаляване на пътния трафик в града от преминаващите 

МПС през Арбанаси и Лясковец.  

Общата оценка за степента на изпълнение на Приоритет 2: Развитие и 

модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост, 

интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на общината е 

положителна и има значителен напредък. 

 

Б) Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

През периода 2007-2011 г. изпълняваните проекти по Цел 1: Реконструкция и 

модернизация на местната транспортна инфраструктура. Подобряване на 

транспортния достъп на общинско ниво до регионалните и национални 

транспортни коридори обхващат интервенции, насочени към изграждане, 

реконструкция и основен ремонт на общинската пътна мрежа на територията на 

община Горна Оряховица и на уличната мрежа в населените места от общината. 

Отчитайки значителния брой реализирани проекти в сферата на общинската 

пътна инфраструктура, може да се отбележи, че целта е постигната в основната си 

част и заслужава добра оценка.  

Като цяло извършените дейности за подобряване състоянието на пътната мрежа 

се отразяват благоприятно на развитието на община Горна Оряховица по отношение на 

обслужване на местния трафик и осигуряване на транспортна достъпност. 

Необходими са допълнителни усилия, насочени към подобряване състоянието на 

железопътната инфраструктура, като се има предвид възможността за финансиране на 

проектите в тази сфера по ОПТ. 
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Основните дейности и изпълнявани проекти по Цел 2: Изграждане и 

подобряване на екологичната инфраструктура на местно ниво са насочени към 

изграждане и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане 

на локални пречиствателни станции в населените места. 

В основната си част целта е постигната и може да се оцени положително. През 

периода 2007-2011 г. са в процес на изпълнение 4 големи проекта, финансирани по 

ОПОС и ИСПА. Успешно са използвани възможностите за финансиране на проекти от 

програма ПУДООС. Извършените дейности допринасят за развитие и модернизация на 

общинската екологична инфраструктура. 

Необходимо е да се повиши активността на общината и скоростта на 

реализация на инвестиционните проекти по отношение на изграждане на 

инфраструктура за екологично управление на отпадъците. 

Цел 3: Изграждане на местна бизнес инфраструктура отчита ограничен 

напредък  - Отпадането на Операция 1.3. Организация на икономическите дейности от 

Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013”, както и настъпилата 

икономическа криза отложи изпълнението за създаване на индустриален – логистичен 

център 

По отношение на изграждането и рехабилитацията на довеждащата техническа 

инфраструктура за привличане на модерни производства са изпълнени проекти, 

допринасящи за подобряване на енергоефективното улично осветление в гр. Г. 

Оряховица и населените места. 

 

Изпълнените проекти по Цел 4: Създаване стратегия за развитието на 

населените места и повишаване на конкурентноспособността им са насочени 

основно към рехабилитация на физическата среда и сградния фонд на културно-

историческото наследство и подобряване качеството на зелената система. 

Извършените дейности по Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински 

център – населени места чрез подобряване комуникациите, повишаване на 

мобилността като цяло са насочени към рехабилитация на сградния фонд в населените 

места на територията на общината и подобряване на пътната мрежа между тях.  

През периода на МО в 10 населени места в общината са реализирани проекти, 

насочени към тяхното благоустрояване. Изпълнени са проекти, допринасящи за 

подобряване на транспортния достъп между населените места.  
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Изпълненият проект по Програма CIVITAS на ЕС за по-чист и по-добър 

транспорт в градовете по Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски 

обществен транспорт е насочен към оптимизиране на организацията на движение и на 

пътния трафик в гр. Горна Оряховица. В резултат от проекта е изготвена и приета 

Стратегия за устойчиво транспортно планиране на гр. Горна Оряховица за 

периода 2010–2020 г.  

  

В) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси (по цели) 

За периода 2007-2011 г. по Цел 1: Реконструкция и модернизация на местната 

транспортна инфраструктура. Подобряване на транспортния достъп на общинско 

ниво до регионалните и национални транспортни коридори усвоените средства за 

подобряване на транспортната мрежа на територията на община Горна Оряховица 

възлизат на над 4 503 хил.лв. С най-висок относителен дял са инвестиционните проекти 

за изграждане и основен ремонт на общинската пътна инфраструктура, възлизащи на 

над 3 478 хил.лв., от които най-големият проект е на стойност 3 172 хил.лв., 

финансиран със средства по ОПРР. За същия период стойността на реализираните 

проекти за рехабилитация на уличната мрежа в населените места възлиза на над 660 

хил.лв., които са финансирани със собствени средства, целева субсидия от 

републиканския бюджет и програма CIVITAS. 

Изпълнените проекти и изразходваните средства по Цел 1 имат положителен 

ефект върху подобряване общинската пътна инфраструктура и уличната мрежа в 

населените места на общината. 

По Цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на 

местно ниво  

Изпълнява се проект: „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод 

с. Първомайци”, финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 

– 2013” на стойност 12 709 412 лв.  Приключи проект: „Разработване на интегриран 

работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на 

водопроводната мрежа в с. Драганово” на стойност 752 628 лв. Предстои финализиране 

на проект: „Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, 

напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Поликрайще” на 

стойност: 501 327,35 лв. Изпълнените проекти към настоящия момент, насочени към 

изграждане и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа, възлизат на 
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над 1 787 хил. лв. С най-висок дял е финансирането, осигурено със средства по ОПОС и  

ПУДООС. 

Като цяло реализираните проекти и усвоените средства имат положителен 

ефект върху повишаване степента на изграденост на екологичната 

инфраструктура на територията на община Горна Оряховица. 

 

По Цел 3: Изграждане на местна бизнес инфраструктура са изпълнени проекти 

в гр. Горна Оряховица и населените места на стойност 149 577 лв.  

За периода на МО по Цел 4: Създаване стратегия за развитието на населените 

места и повишаване на конкурентноспособността им са реализирани 10 проекта на 

обща стойност 3 395 220,47 лв., финансирани със средства  по ОПРР, републиканския 

бюджет, собствени средства и фонд „Бедствия и аварии”.  

Извършените дейности и усвоените средства имат положителен ефект 

върху подобряване на физическата среда и сградния фонд на територията на 

общината.  

 

По Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински център – населени 

места чрез подобряване комуникациите, повишаване на мобилността са изпълнени 

проекти за ремонт на сгради, пътища и общински обекти в 10 населени места в 

общината на обща стойност 205 655,65 лв. със собствени средства, средства от 

републиканския бюджет и програма CIVITAS.  

Извършените дейности и изразходваните средства имат положителен 

ефект върху благоустрояването на населените места и подобряване на 

транспортния достъп между тях. 

 

По Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт се 

изпълнява проект по програма CIVITAS на ЕС на стойност над 400 000 лв., в рамките 

на който е изготвена и приета Стратегия за устойчиво транспортно планиране на гр. 

Горна Оряховица за периода 2010–2020 г. Тези инициативи имат положителен 

ефект върху организацията на движение и качеството на атмосферния въздух. 

 

Основни изводи: 

 Реализираните проекти в сферата на транспортната инфраструктурата като цяло 

допринасят за повишаване степента на нейната изграденост и подобряване на 
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транспортната достъпност. Положителна оценка за получените резултати може 

да се даде на развитието на пътната и улична мрежа. 

 Предприетите инициативи в областта на екологичната инфраструктура имат 

положителен ефект върху подобряване на водопроводната и канализационна 

мрежа на територията общината и може да се даде добра оценка. 

 Недостатъчна е скоростта за реализация на инвестиционните предложения по 

отношения на изграждане на екологосъобразни системи за управление на 

отпадъците. 

 Висока оценка заслужават реализираните проекти, насочени към рехабилитация 

на физическата среда и на обектите на културно-историческото наследство в 

населените места. 

 Изпълнените проекти в областта на благоустрояването на населените места, 

оптимизиране на организацията на движение и подобряване на междуселищната 

комуникация имат дългосрочен ефект и могат да бъдат оценени положително. 

 

Препоръки за актуализация на ОПР и разработването му за новия програмен 

период (2014-2020 г.):  

 Дефиниране на целеви стойности на целите и мерките по Приоритет 2 на ОПР и 

срокове за тяхното изпълнение. 

 Разработване на програма за реализация на Приоритет 2 на ОПР.  

 Изготвяне на индикативен финансов план по цели и мерки. 

 Засилване на фокуса върху мерки, свързани с изграждане на бизнес 

инфраструктурата, свързани с реконструкция на инфраструктурата в 

съществуващите производствени зони, рехабилитация на довеждащата 

техническа инфраструктура и изграждане на индустриален-логистичен център. 

 Активизиране дейностите по актуализиране на подробните устройствени 

планове на населените места и изготвяне на цифрови модели. 

 Реализиране на инициативи, насочени към изграждане на екологосъобразни 

системи за управление на битовите отпадъци. 

 

2.1.3. Приоритет 3: Подобряване на качеството на живот в Община Горна 

Оряховица 
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Основната част от изпълнените проекти в рамките на Приоритет 3 на ОПР на 

община Горна Оряховица 2007-2013 г. допринасят за подобряване на обучителната среда 

в населените места и материално-техническата база в сферата на здравеопазването и 

социалните услуги, осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно 

положение.  

Значителна част от реализираните дейности са насочени към опазване и 

валоризиране на природното и културното наследство в общината и разширяване 

обхвата на социалните услуги, предлагани в общността и имат дългосрочен ефект. 

Най-значимите инвестиции са финансирани със средства по Национална 

програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Национална програма „Асистенти на 

хора с увреждания”, Национална програма „Социални услуги в семейна среда”, 

Програма „Красива България” , Фонд „Социално подпомагане”, ОПРР и ОПРЧР. 

 

А) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Цел 1: Повишаване на възможностите за реализация, чрез инвестиции в 

образованието. 

В изпълнение на Мярка 1: Подобряване на образователното равнище на 

работната сила през 2009 г. е защитена професия „Техник-технолог по качество на 

храни и напитки”, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и 

напитки” пред Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие на 

област Велико Търново. 

По Мярка 2: Подобряване на обучителната среда за периода 2007-2011 г. са 

извършени дейности по основен ремонт на сгради, изграждане на отоплителни 

инсталации, доставка на оборудване за детски ясли, детски градини, училища, една 

спортна зала, както и облагородяване на открити училищни пространства на обща 

стойност 5 486 522,22 лв. в населените места на Община Горна Оряховица. 

Инициативите са финансирани със средства от Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013, Национални програми, Републиканския бюджет, собствени 

средства и Програма „Красива България”. 

Най-големият проект реализиран по мярката е „Енергийно-ефективна 

реконструкция и модернизация на ОУ ”Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев”, 

финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на стойност 

4 510 151 лв. Извършената реконструкция, обхваща подмяна на дограма, монтаж на 

топлоизолация по външни стени и тавани, енергоефективно осветление, основен 
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ремонт на ел., ВиК и отоплителна инсталации, изграждане на достъпна среда – 

асансьор и рампи за хора с увреждания, реконструиране на санитарните възли, подмяна 

на оборудването, възстановяване на плувния басейн в СОУ “Г. Измирлиев”, изграждане 

на топла връзка в ОУ „Ив. Вазов” и др. 

През 2008 г. са изпълнени проекти за ремонт на 7 училища в с. Драганово, с. 

Върбица, с. Поликрайще, с. Първомайци, гр. Долна Оряховица и гр. Горна Оряховица, 

насочени към подобряване на материално-техническото оборудване и създаване на 

условия за столово хранене на обща стойност 372 970 лв., финансирани по 

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. През същата година 

успешно е защитен проект за методично обучение по математика за децата в 

предучилищна възраст при ЦДГ „Ален мак” гр. Горна Оряховица, осъществен 

съвместно с Италия и Швеция, на стойност 11 000 евро. 

През 2009 г. е реализиран проект „Когато чудесата се случват” от ЦДГ 

„Слънчице” в с. Върбица, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца 

от етническите малцинства, на стойност 17 100 лв. Проектът е насочен към 

подобряване на обучителната среда в ЦДГ и повишаване интеграцията на децата от 

етническите малцинства.  

Реализирани са 3 проекта за облагородяване на открити училищни пространства 

на обща стойност 6 448 лв., финансирани от МОСВ чрез ПУДООС. 

През 2011 г. са предприети дейности по използване на съвременни методи на 

обучение в училищата – електронни учебници, като в три от училищата в гр. Горна 

Оряховица се закупуват и активно използват интерактивни дъски. 

В изпълнение на  Мярка 3: Създаване на условия за непрекъснато 

професионално обучение през 2008 г. е проведен общински етап на национална 

конференция „Училището – желана територия на учениците”. 

В съответствие с Националната стратегия за учене през целия живот 2008-2013 г., 

в две учебни заведения на територията на общината – ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров” 

и ПГСС „Боруш”, са открити и функционират паралелки за вечерна и задочна форма на 

обучение. Всички професионални гимназии имат прием и за неприсъствена форма на 

обучение. 

По Мярка 4: Изграждане на информационна система за професионално 

насочване и информация  

Информационното осигуряване и подпомагане на професионалното ориентиране 

на младите хора се извършва чрез традиционната Информационна борса за висше 



 38 

образование у нас и в чужбина, като материалите се актуализират и са на разположение 

постоянно.  

В ПГЕЕ „М. М. Ломоносов” функционира кариерен център.  

Чрез мрежата на европейската информационна програма Евродеск и инфоточка 

BG-013 и BG-014 в Младежки дом – Горна Оряховица, и в СОУ „Вичо Грънчаров” се 

предоставя безплатна информация за програмите на ЕС в областта на образованието, 

обучението и младежката политика, възможности за работа и пътуване на младите 

хора.  

В изпълнение на Мярка 5: Повишаване на безопасността и сигурността на 

децата в училищата и детските заведения по проект на МОМН, модул „Безопасно 

училище” са закупени и монтирани охранителни камери общо за 7 общински училища 

в гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и с. Драганово на стойност 59 457 лв.  

Във всички учебни и детски заведения на територията на общината е 

регламентирано влизането на външни лица и охраната през работно време. 

През 2010 г. е изпълнен Проект „Подкрепа на пилотна инициатива в Област 

Велико Търново „Заедно срещу насилието”, насочена към координация и ефективно 

партньорство между държавните институции за изграждане на устойчива и 

функционална държавна политика на областно ниво за превенция на насилието на 

децата. В резултат на проекта е приета „Харта на взаимодействието”.  

Общината успешно сътрудничи с Отдела за закрила на детето, с Детска 

педагогическа стая, с Младежки парламент и с други организации, работещи по 

проблеми на децата и учениците. Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни ежегодно организира конкурси с цел превенция 

на тютюнопушенето и употребата на наркотици. За подпомагане на превантивната 

дейност в училищата са разпространени брошури и материали за предпазване от 

опасностите от наркотици, агресия, трафик на хора, игри в близост до ж.п. линии и др.  

 

Цел 2: Развитие на съвременни професионални умения на работната сила. 

В предоставената официална информация от общинска администрация Горна 

Оряховица по Мярка 1: Изграждане на система за професионална преориентация и 

преквалификация на работната сила и Мярка 2: Обучение за предприемачеството 

се констатира, че са предприети редица инициативи, свързани с провеждане на 

обучения на заети и безработни лица. За периода 2007 г. – 2011 г. са организирани и 
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проведени над 40 обучения на заети и безработни лица от Община Горна Оряховица,  а 

стойността на проведените през този период обучения е 292 086 лв.  

През 2007 година  са обучени 91 лица като общата стойност на обученията е 69 

097 лв., изцяло финансирани от държавния бюджет. Обученията са със следната 

професионална насоченост: заваряване; производство на кулинарни изделия и  

напитки; фризьорство; шивачество; административно обслужване; барман – сервитьор; 

цветарство; малък и среден бизнес. 

 През 2008 година общият брой на обучените лица е 84, а стойността на 

обученията за тази година е 73 255 лв. за сметка на държавния бюджет. Обученията са 

със следната професионална насоченост: административно обслужване; малък и среден 

бизнес; парково строителство и озеленяване; бизнес услуги; икономическо 

информационно осигуряване; фризьорство; производство на кулинарни изделия и  

напитки; счетоводна отчетност. 

През 2009 година са обучени общо 31 души, като обученията са реализирани  в 

рамките на проекти „Пак ще успеем заедно”, „Младежи напуснали училище” и 

„Красива България” и общата им стойност възлиза на 31 932 лв. Тези обучения са 

финансирани от държавния бюджет. Обученията са със следната професионална 

насоченост: английски език и компютърна грамотност; лесокултурни дейности; 

производство на кулинарни изделия и напитки. 

През 2010 година 46 души са преминали обучения, възлизащи на обща стойност 

43 309 лв. През тази година 12 лица са преминали обучения, финансирани изцяло от 

държавния бюджет и възлизащи на обща стойност 2509 лв., а останалите 34 са обучени 

по схема „Аз мога” като средствата за тях са осигурени от Европейския социален фонд 

и национално съфинансиране. Обученията са със следната професионална насоченост: 

касиер; административно обслужване; електромонтьор; ВиК мрежи; графичен дизайн с 

Photoshop; ел инсталации в сгради; козметик; фризьорство; социална работа с деца и 

възрастни с увреждания; други професионални направления за обучение на заети лица 

по схема „Аз мога”. 

През 2011 година са обучени общо 90 души, а общата стойност на 

реализираните обучения е 74 493 лв. От тях: 9 лица са преминали обучения на обща 

стойност 6120 лв., финансирани изцяло от държавния бюджет; 38 са безработните лица, 

преминали обучения, възлизащи на стойност 16 773 лв. и финансирани от държавния 

бюджет и Европейския социален фонд; 43 са заетите лица, преминали обучения по 

схема „Аз мога”, на обща стойност 51 600 лв. и финансирани от Европейския социален 
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фонд и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране. Обученията 

са със следната професионална насоченост: заваряване; административно обслужване; 

бизнес администрация; текстообработване; производство на кулинарни изделия и 

напитки; работник поддръжка на пътища; ВиК мрежи; монтьор на силови ел. кабели; 

деловодител; други професионални направления за обучение на заети лица по схема 

„Аз мога”. 

 

Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги. 

През периода 2007-2011 г. по Мярка 1: Подобряване на материално-

техническата база в сферата на здравеопазването и социалните услуги са 

извършени: основен ремонт, реконструкция на сгради и отоплителни, ел. и ВиК 

инсталации на здравни и социални заведения, предоставяне на социални услуги и 

закупуване на специализирано оборудване на стойност 2 577 344,22 лв. в гр. Горна 

Оряховица, с. Драганово, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Правда, с. Паисий, финансирани 

със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, програма „Красива България”, 

Национални програми, Фонд „Социално подпомагане”,  Социално инвестиционен 

фонд, средства от Републиканския бюджет и собствено финансиране.  

Най-големия проект финансиран по мярката е «Енергийно-ефективна 

реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община 

Горна Оряховица» по Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013». По 

проекта е извършена енергийно ефективна реконструкция и модернизация на ДВФУ с. 

Г.Г.Тръмбеш – подмяна на дограма, полагане на топлоизолация на стени и покрив, 

ремонт на фасади, изграждане на асансьор, подмяна на ВиК и ел.инсталации, 

реконструкция отоплителна система, изграждане на кухненска вентилационна система, 

доставка и монтаж на оборудване; Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ДСП – подмяна на метална дограма, газифициране на обекта, направа 

на окачен таван, реконструиране на ВиК и ел инсталации, ремонт на стени, полагане на 

файянс, доставка и монтаж на оборудване; Обособяване на мултисензорна зала в 

дневните центрове в гр. Горна Оряховица. Средствата по проекта са 834 694,58 лв.; 

Реализиран е Проект: „Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” 

в Община Горна Оряховица” на стойност 98 006 лв., финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът е насочен към 

подобряване качеството на живот на 60 лица с увреждания и самотно живеещи хора от 
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общината. За тях полагат грижи 23 обучени домашни помощника. Проектът е 

реализиран в партньорство със Сдружение „Център Мария” и с подкрепата на 

дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”. 

През периода от 2007 до 2011 г. успешно функционира „Обществена трапезария 

Горна Оряховица”, финансирана от Фонд „Социално подпомагане”. По проекта се 

предоставя топла храна(обяд) на най-нуждаещите се социални групи – самотно 

живеещи лица и семейства с минимални пенсии. Дейността по приготвяне на храната 

се осъществява в кухненската база на Домашен социален патронаж в града. Чрез 

трапезарията Община Горна Оряховица се стреми да намали броя на желаещите да 

постъпят в специализирани институции на територията на страната, поради 

невъзможността да организират своя бит и да посрещнат своите жизнени потребности 

през най-тежките месеци от годината. Стойността е за целия период е 46 150. 

Реализира се Проект по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, 

дейност ”Социален асистент”. В резултат от изпълнението на проекта за периода 2008-

2009 г. общо 36 социални асистента обгрижваха 112 тежко болни и възрастни, самотно 

живеещи хора от гр. Горна Оряховица, с. Драганово, с. Върбица, с. Поликраище, с. 

Стрелец и с. Първомайци.  

Чрез Национална програма „Социални услуги в семейна среда” , Дейност 

„Домашен помощник” и Дейност „Домашен социален патронаж” се назначиха 18 

домашни помощника и 5 бройки към Домашен социален патронаж. Обгрижваха се над 

60 потребители от гр. Долна Оряховица и селата Драганово, Стрелец, Писарево, 

Поликраище, Първомайци, Янтра, Върбица и Крушето. Целите на програмата бяха да 

се предоставят услуги, отговарящи на специфичните потребности на потребителите, 

както и да се разкрият нови работни места в населените места на община Горна 

Оряховица, да се подкрепят близките на хората с увреждания и самотно живеещите в 

грижите за тях и да се насърчи участието им в социално-икономическия живот на 

общността. Проектът се реализира в продължение на 11 месеца – от 01.02.2009г. до 

31.12.2009г. в партньорство с дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда” 

В партньорство с Фондация „Институт за социални услуги в общността” гр.София  

се разработи проект „Социални услуги в домашна среда в Община Горна Оряховица” 

по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и 

достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – 

дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” , фаза2. Проектът бе одобрен и 

стартира на 01.10.2009г. На територията на гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица  
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в продължение на 10 месеца 16 обучени социални асистенти полагаха грижи за 37 

възрастни лица с увреждания и самотно живеещи стари хора. 

Извърши се реконструкция на Детска ясла „Еделвайс” гр. Горна Оряховица, по 

Програма  „Красива България” – 179 617,68 лв. 

В изпълнение на Мярка 2: Повишаване на квалификацията на медицинския 

персонал и на персонала в здравните заведения, училищата и детските градини са 

реализирани редица специализирани обучения, обмяна на опит и добри практики.    

Участие на специалисти от СУПЦ „Елена Грънчарова” гр. Горна Оряховица в 

надграждащо обучение за подхода „Резилианс” по проект „Резилианс без граници”, 

организирано от Институт за социални дейности и практики гр. София в две части 12-

13.01.2011  и 26-27.03.2011 г. Подходът “Резилианс” се разглежда като способността на 

даден индивид или социална система да се развива и израства в много трудни условия. 

Акцентът е поставен върху споделената отговорност между всички засегнати страни; 

Участие на директор ДЦДВУ гр. Горна Оряховица и социален работник в 

обучение: „Управление на социални предприятия” на 24 и 25 февруари 2011 г . в гр. 

Велико Търново; 

Участие на трудотерапевт от ДВХУИ с. Драганово в курс по арт-терапия – 11-

14.05.2011 г. в гр. Сандански; 

Участие на Ръководител бюджетно звено „Общински социален комплекс” и ст. 

експерт по образование при Община Горна Оряховица в обучение: „Ефективни модели 

на взаимодействие при прилагане на политики в мултикултурна среда”, организирано в 

рамките на регионален проект „ Защита, превенция и популяризиране правата на 

ромите” – проведено от 26 до 28 април 2011 г. в с. Арбанаси; 

Участие на специалисти от ДЦДВУ гр. Горна Оряховица, ДВХУИ с. Драганово и 

Защитено жилище гр. Горна Оряховица в Кръгла маса и обучителен модул, свързани с 

обмяна на добри практики и утвърждаване на социалното предприемачество като 

успешен и активно работещ иновационен модел за подобряване качеството на живот на 

хората с психични разстройства. Кръглата маса и обучителният модул се проведоха с 

участието на организации от Северна България, ангажирани с проблемите за социално 

включване на лицата с психични разстройства, организирани от Сдружение 

„Търговищко дружество за психично здраве” по проект „Подкрепа за трудова заетост”; 

Участие в обмяна на опит на специалисти от ДВХУИ с. Драганово  с техни колеги 

от  Дом за деца с умствена изостаналост с. Горски Сеновец на 02.06.2011 г.; 
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Участие на директорите на специализираните институции: ДВХУИ с. Драганово и 

ДВХФУ с. Г. Г. Тръмбеш в обучение с тема: „Основни аспекти, насоки и проблеми при 

извършване на контролната дейност в специализираните институции за социални 

услуги от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане”, проведено в гр. 

София на 11 и 12 август 2011 г.; 

Участие на медицински сестри от ДВХУИ с. Драганово и ДВХФУ с. Г. Г. 

Тръмбеш в специализирано обучение за медицински персонал, работещ с потребители 

на социални услуги на 08.09.2011г. и 09.09.2011г. в гр. Силистра; 

Участие на специалисти от ДЦДВУ и ДЦДУ гр. Горна Оряховица през второто 

полугодие на 2011 г.  в обучения за работа с деца със специални образователни 

потребности (СОП), организирани в рамките на проект „Стъпки към самостоятелност” 

от Сдружение „ОКСАБ-2006” в партньорство с “SOS Детски селища” по теми: 

- Комплексно оценяване и ранно диагностициране на деца със СОП. 

- Стратегии и техники за работа с деца със СОП – интерактивни методи. 

- Обучение за използване на помощни ниско и високотехнологични средства за 

работа с деца и ученици със СОП. 

- Издирване и мотивиране на доброволци от местната общност за работа с деца в 

риск. 

Участие на Ръководител бюджетно звено „Общински социален комплекс” в 

учебно пътуване до Великобритания за обмяна на опит и добри практики по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация 

на социални институции предлагащи услуги за деца в риск” в рамките на проект 

„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране 

по разработване и изпълнение на проекти по Оперативна програма “Регионално 

развитие” за периода 09-13.11.2011 г. 

По Мярка 3: Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение  

През периода 2007-2011 г. са реализирани следните проекти: 

В „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” с. Драганово през периода 

2008-2011 г. са проектирани и изградени: тротоар, площадка, рапмпи за достъпна среда, 

алеи, стъпала и ограда на обща стойност 46083 лв. финансирани със собствени 

бюджетни средства. 

Възстановен е подход към ГУМ - гр. Горна Оряховица, осигуряващ достъпна 

среда на стойност 2 454 лв., финансиран със собствени и бюджетни средства. 
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Реконструирани са 2 броя тоалетни и бани в спортна зала "Н. Петров" - гр. Горна 

Оряховица, съобразно изискванията за ползването им от лица с увреждания, на 

стойност 7 998 лв., финансиран със собствени средства. 

Изградена е рампа за лица с увреждания към сградата на спортна зала "Н. Петров" 

- гр. Горна Оряховица, на стойност 4 999 лв., финансиран със собствени средства. 

Изградена е достъпна среда в ОУ ”Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” по 

проект „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ ”Иван Вазов” и 

СОУ „Георги Измирлиев”, финансиран със средства по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013. 

Подобрена е достъпността на лица с увреждания в читалище „Напредък 1869” – 

гр. Горна Оряховица по проект „Адаптиране на архитектурната среда на читалище 

„Напредък 1869” – гр. Горна Оряховица, на стойност 9 181 лв. 

Изграден е асансьор в помощ на хората с физически увреждания, в „Дом за 

възрастни хора с физически увреждания”, с. Горски Горен Тръмбеш по проект 

„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната 

инфраструктура в Община Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013. 

Изградена е рампа за достъпна среда пред източния вход на сградата на общинска 

администрация по проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в община 

Горна Оряховица I етап”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013. 

 

Цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство в 

общината. 

В изпълнение на Мярка 1: Провеждане на маркетингова политика за 

популяризиране на природните дадености и културните събития  

През периода 2007-2011 г. са проведени редица прояви и събития: 

Провеждане на маркетингова политика за популяризиране на природните 

дадености и културни събития в Община Горна Оряховица, участие в редица 

туристически сайтове със съответния снимков и текстов материал,  характеризиращ 

общината и региона; 

 Организиране и представяне на редица тематични изложби на Исторически музей 

Горна Оряховица – „Руски самовари” (посветена на 130-годишнината от 

Освобождението на България); „Паланци и кантари”; „От кондила до пишещата 
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машина”; „С горнооряховския суджук през годините”; „140 години  Община Горна 

Оряховица” първа част; „Новогодишни картички и будилници от началото на XX век” 

и „Непобедимият (посветена на 135 години от рождението на Никола Петров”) 

Поставяне на шатра и съвместно участие на служителите на Туристическия 

информационен център, Исторически музей Горна Оряховица и фирмите „Korn” и 

„Боби” в организираната благотворителна акция на 30 декември 2008 г., проведена на 

централния площад на града. Гражданите са имали възможност срещу символична сума 

от един лев да получат чаша вино, питка и месен продукт. Средствата са били събирани 

в полза на 5-годишния Самуил.  

Изготвена е нова имиджова брошура на Община Горна Оряховица 

Участие на Община Горна Оряховица в туристическите борси в градовете Трявна; 

11-та Регионална контактна борса „По пътя на слънцето” 03-05.2008 г. и Дряново – 

консултативен съвет по туризъм – 27-28 ноември 2008 г.; 25-та Международна 

туристическа борса „Ваканция” – НДК София, 21-23 февруари 2008 г. с цел 

представяне на Община Горна Оряховица и нейния туристически потенциал, както и 

възможностите за провеждане на различни видове туризъм. Посещение на 

конференции, свързани с новостите в туристическото предлагане; Туристическия 

информационен център съдейства за организиране на домакинството на Дванадесетата 

Регионална контактна борса „По пътя на слънцето”, която бе проведена от РТА „Стара 

Планина” в град Горна Оряховица. Участие в 13 – та туристическата борса „По пътя на 

слънцето”, Павел баня, в периода от 31.03.2011г. до 02.04.2011 г. 

Проведени са редица събития като: международни театрални спектакли, пленери, 

конкурси за популярна песен, фолклорни и детски фестивали, събор на народното 

творчество, преглед на селските читалищни театри, празник на горнооряховския 

суджук и др. 

През 2011 г. започва изпълнението на проект „Мостове към бъдещето”, насочен 

към използване на местния специфичен културен потенциал по нов и интересен начин 

за обновление и развитие на общината и региона като привлекателно място за живот. 

Продължителността на проекта е 24 месеца, на стойност 244 586,89 лв., финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. 

През периода на МО по Мярка 2: Превръщане на читалищата в съвременни 

духовни центрове за разпространение на информация е извършен основен ремонт и 

реконструкция на сградния фонд, както и закупуване на компютърна техника за 

читалищата в гр. Долна Оряховица, с. Писарево, гр. Горна Оряховица, с. Янтра, с 
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Първомайци, с. Стрелец, с. Горски Долен Тръмбеш, с. Върбица, с. Правда, с. 

Драганово, с. Поликрайще на обща стойност 192 576 лв. 

През 2008 г. е проведена Пета Национална среща на столетните читалища и Втори 

общобългарски читалищен събор с участието на 23 читалищни състава от страната, 

финансиран от Министерство на културата на стойност 2 000 лв.  

През същата година е реализиран проект „Зная, пея и играя”, на стойност 11 111 

лв., финансиран по ОПРЧР. Проектът е изпълнен от Основно училище „Отец Паисий” – 

с. Писарево, в партньорство с Народно читалище „Съгласие – 1905” и е насочен към 

събиране и разпространение на информация за историческите места. 

Общинската библиотека има участие в националната програма „Четяща 

България” и маратон на четенето във всички отдели на библиотеката. Книгоносът се 

утвърждава като форма на обслужване на читатели, които нямат възможност да 

посещават лично библиотеката. Поддържа се централна библиотечна система в 

общинската библиотека и 13-те читалищни библиотеки от общината. Целият фонд се 

предоставя в традиционен и електронен каталог и се поддържа електронна инвентарна 

книга и електронен вариант на сводна книга за движение на фонда. 

Реализирани са 2 етапа по проект за компютъризиране на библиотеките на 

територията на общината, който обхваща библиотеките в с. Първомайци, с. Драганово, 

с. Поликрайще, гр. Долна Оряховица и Общинска библиотека.  Проектът е част от 

инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” по 

програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация 

за всеки” 2009-2013 г. и е насочен към осигуряване на безплатен достъп до 

информация, знание и електронни услуги. През 2010-2011 г. са предоставени общо 22 

компютърни конфигурации, мултимедия, периферно устройство за библиотеките и е 

осигурен безплатен достъп до Интернет за посетителите.  

За изграждане на ел.инсталация в компютърните зали на библиотеките в гр.Долна 

Оряховица и с. Поликрайще са изразходвани 2 500 лв., осигурени със средства от 

общинския бюджет. С оглед осигуряване на оптимални условия на работа и съхранение 

на техниката са климатизирани помещенията на сградата на Общинска библиотека на 

стойност 2 704 лв., субсидирана от републиканския бюджет.  

През 2011 г. чрез инициативата „Глобални библиотеки” в обучителния център във 

Велико Търново са проведени курсове за библиотекари от населените места Горна 

Оряховица, Долна Оряховица, Драганово, Първомайци и Поликрайще. По места са 

проведени индивидуални обучения за читатели, ползващи компютрите. 
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Проведени са празнични и концертни прояви на самодейните състави към 

читалищата в с. Първомайци, с. Драганово, с. Поликрайще и други населени места от 

общината, насочени към съхраняване и предаване на фолклорното богатство и 

развиване на съвременни форми на изкуство. Финансирането на културните прояви е от 

бюджета на общината, както и със средства от дарители. 

По Мярка 3: Развитие на манастирски, ловен, културен и екотуризъм  

През 2008 г. е изпълнен проект „Манастирски туризъм” в партньорство със 

сдружение „Надежда 2002”, насочен към популяризиране на исторически обекти и 

паметници на културата сред хората с увреждания от общината. В резултат от проекта 

са посетени  14 манастира и изготвена брошура с информация и снимков материал за 

посетените обекти. През същата година общината има участие в Пето международно 

изложение „Културен туризъм” в гр. Велико Търново с цел представяне на Община 

Горна Оряховица и осъществяване на контакти с известни туроператори и турагенции. 

Целогодишно се извършват следните дейности: поддържане на контакти с 5 

туристически списания; представяне на туристическите оферти на лицензирания 

туроператор „Евротурс” и предоставяне на информация за участие в предлаганите 

екскурзии; информационно обслужване на гражданите относно възможностите за 

потребление на туристически продукт от различните видове туризъм (културен, еко, 

селски, религиозен, морски, планински и т.н.) както в региона, така и в цялата страна и 

в чужбина; експедиции във връзка с проучването на археологията, етнографията, 

средновековната и най-нова история на общината и региона; организиране и 

представяне на тематични изложби от Исторически музей - гр. Горна Оряховица.  

Провеждане на традиционните за общината културни прояви, които привличат 

наши и чуждестранни участници и гости и са част от Календарния план за публичните 

прояви в духовната сфера на Община Горна Оряховица през 2011г. – Международен 

конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова Музика”, Международен детски 

фолклорен фестивал „Раховче”, IV Международен фестивал на младежките аматьорски 

театри в Горна Оряховица, „Национален детски фестивал на изкуствата „Раховче”, XI 

Национален Петропавловски събор на народното творчество, Майски дни на културта в 

гр. Горна Оряховица и др. Финансирането на културните прояви e от бюджета на 

общината, както и със средства от спомоществователи и дарители. 

През 2011 г Историческият музей - гр. Горна Оряховица, е посрещнал и обслужил 

общо 1 656 посетители и повече от 4 500 участници и гости са посетили общината във 

връзка с проведените празнични прояви. 
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През 2011 г. представител на Историческия музей – гр. Горна Оряховица, участва 

в международен проект „Практика за иновативно управление на културно-

историческото наследство” в Шотландия. 

В изпълнение на Мярка 4: Разширяване на обхвата на социалните услуги, 

предлагани в общността за социално слабите и за хората с увреждания  

През 2007 г. е изграден Дом за хора с умствена изостаналост, с. Драганово на 

стойност 75 280 лв., финансиран от Социално инвестиционен фонд. Обособени са 

жилища са социално слаби и пострадали от бедствията семейства – II етап на стойност 

119 440,53 лв. по програма „Красива България”. 

Изпълнен е проект „Социална услуга в общността – Дневен център за деца с 

ментални увреждания в гр. Горна Оряховица” на стойност 17 265 лв., финансиран от 

Фонд „Социално подпомагане”. Предоставена за безвъзмездно ползване е сграда в гр. 

Горна Оряховица на сдружение „Център Мария” за изграждане на защитено жилище за 

възрастни хора с интелектуално изоставане и управление на социалната услуга. В 

резултат от двата проекта като делегирана държавна дейност през 2008 г. са разкрити 

социалните услуги: дневен център за деца с увреждания с капацитет 40 места и 

защитено жилище с капацитет 8 места. 

В резултат на реализиран проект „Обществена трапезария в гр. Горна 

Оряховица”, финансиран от Фонд „Социално подпомагане” за периода 2007- 2011 г. са 

осигурени средства на обща стойност 46 150 лв. за предоставяне на социалната услуга 

на над 150 лица от най-нуждаещите се социални групи – самотно живеещи лица и 

семейства с минимални доходи.  

През 2011 година продължава реализацията на проект: “Подкрепа в семейна среда 

на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица” по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” на стойност 190 313,90 лева и 

продължителност 14 месеца. След одобрено искане през 2011 за разширяване обхвата 

на предоставяните по проекта услуги, целевите групи се увеличават от 65 на 71 самотно 

живеещи хора и възрастни с увреждания, от които 44 потребители на социалната 

услуга «Социален асистент» и 27 потребители на социалната услуга «Домашен 

помощник». Броят на предоставящите социалните услуги се увеличи от 28 на 31. 

За периода 2007-2011 г. чрез Национална програма „Асистенти на хора с 

увреждания”, дейност „Социален асистент”, Национална програма „Социални услуги в 

семейна среда”, дейност „Домашен помощник” и дейност „Домашен социален 

патронаж” и ОПРЧР са защитени 378 работни места (обучени и назначени домашни 
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помощници и социални асистенти), предоставящи услуги на 539 възрастни лица с 

увреждания и самотно живеещи хора в населените места в общината.  

Община Горна Оряховица участва като партньор по четири проекта, финансирани 

по ОПРЧР: 

- Проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Агенцията за социално 

подпомагане за периода 2010-2012 г. Проектът е за предоставяне на социалната услуга 

„личен асистент”, като по време на изпълнението му са назначени 48 лични асистента, 

които обгрижват 49 потребителя. Целта му е да приложи нов подход за предоставяне на 

услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен 

асистент” в национален мащаб. 

- Проект „И аз имам семейство”, изпълняван от Агенцията за социално 

подпомагане за периода 2011-2013 г. Проектът е насочен към подкрепа на процеса на 

деинституционализация на деца чрез създаване и реализиране на устойчив модел за 

развитие на семейна грижа за деца в специализирани институции и на деца, в риск от 

изоставяне. 

- Проект „Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица – фаза 

ІІ”, по който водещ партньор е фондация „Институт за социални услуги в общността”; 

- Проект „Мобилен център за работа с деца със специални образователни 

потребности”, изпълняван от ОУ „Иван Вазов” за периода 2011-2013 г. Целта на 

проекта е подобряване на достъпа до образование и обучение на деца и ученици със 

специални образователни потребности в училища и централни детски градини на 

територията на общината чрез създаване на мобилен център за работа с деца. 

В областта на социалните услуги през периода 2007-2011 г. са разработени и 

приети следните стратегически документи: Общинска стратегия за развиване на услуги 

за деца и семейства в община Горна Оряховица за периода 2007-2009 г., съвместно с 

дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица; Общинска стратегия за детето 

за периода 2010-2015 г. и  Общинска програма за закрила на детето в община Горна 

Оряховица за 2010 г.; Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални 

услуги в община Горна Оряховица за целите на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Горна Оряховица за периода 2011-2015 г. Анализът е 

предоставен на Областна администрация гр. Велико Търново за изготвяне на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. 

Общата оценка за степента на изпълнение на Приоритет 3: Подобряване на 

качеството на живот в Община Горна Оряховица е положителна и има напредък. 
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Б) Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

Изпълнените проекти по Цел 1: Повишаване на възможностите за реализация, 

чрез инвестиции в образованието обхващат дейности, насочени основно към 

подобряване на обучителната среда, създаване на условия за непрекъснато 

професионално обучение и информационното му осигуряване, повишаване на 

безопасността в учебните и детски заведения. Като цяло осъществените интервенции се 

отразяват благоприятно върху развитието на образователната сфера в общината. 

В основната си част Цел 1 е постигната и може да бъде оценена положително. 

Изпълнени са значителен брой проекти в по-голямата част от населените места в 

общината за реконструкция и модернизация на ясли, детски градини и училища, 

реализирани са инициативи за подобряване на информационната система за 

професионално насочване. Най-значимите инвестиции са финансирани със средства по 

ОПРР и Програма „Красив България”. 

Необходимо е да се повиши инвестиционната активност по отношение на  

дейности, насочени към подобряване на образователното равнище на работната 

сила. 

 

За периода на МО в Община Горна Оряховица са организирани и проведени над 

40 обучения на заети и безработни лица. Общият брой на обучените лица за периода 

2007-2011 г. е 342 души, като професионалната насоченост на обученията е в сферата 

на административното обслужване, търговията, услугите, предприемачеството, 

хранително-вкусовата промишленост, строителството, социалните дейности и др. Като 

цяло Цел 2 е реализирана, което позволява да й се даде положителна оценка. 

 

По Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги са 

изпълнени значителен брой проекти в 5 населени места на общината за основен ремонт, 

реконструкция и осигуряване на оборудване на здравни и социални заведения. 

Реализирани са проекти, насочени към подобряване качеството на живот на хората с 

увреждания и самотно живеещите хора, както и разкриване на нови работни места в 

населените места на общината. Осъществени са инициативи за подобряване на достъпа 

на хората с увреждания до обществени сгради и обекти, спортни зали, училища и 

читалища. 
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Реализираните инициативи допринасят за подобряване качеството на здравните и 

социални услуги, предоставяни на територията на общината, подобряване на 

материалната база в тази сфера и на достъпността за хората с увреждания. 

В сферата на повишаване квалификацията на медицинския персонал и на 

персонала в здравните заведения, училищата и детските градини са реализирани 10 

обучителни курса и участия в обмяна на опит и добри практики, допринасящи за 

усъвършенстване на знанията и уменията на специалистите от специализираните 

социални и здравни институции. 

В основната си част Цел 3 е постигната и може да бъде оценена 

положително. 

 

По Цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство 

в общината са реализирани над 30 инициативи, насочени към популяризиране на 

природните дадености и културните събития, подобряване на материалната база на 

читалищата, популяризиране на алтернативни форми на туризъм.  

Осъществените дейности допринасят за утвърждаване на позициите на община 

Горна Оряховица като туристически център с природно и културно наследство. 

Като цяло Цел 4 е постигната и заслужава висока оценка. 

 

В) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси (по цели) 

През периода 2007-2011 г. по Цел 1: Повишаване на възможностите за 

реализация, чрез инвестиции в образованието усвоените средства са на стойност над 

5 486 хил. лв. Най-голям дял имат инвестициите, насочени към повишаване на 

енергийната ефективност и модернизация на общинските училища  ОУ ”Иван Вазов” и 

СОУ „Георги Измирлиев”, възлизащи на 4 510 хил. лв., финансирани със средства по 

ОПРР. Извършените дейности по реконструкция, модернизация и оборудване на детски 

и училищни заведения са финансирани със собствени средства и ресурси от 

републиканския бюджет, Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” и 

Програма „Красива България”. 

Като пряк резултат от реализираните инвестиции и свидетелство за ефективността 

на използваните ресурси може да се изтъкне обстоятелството, че по данни на НСИ за 

периода 2008-2010 г. броят на децата, посещаващи детски градини нараства от 1 351 на 

1 423 деца. 
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Като цяло реализираните проекти и усвоените средства имат положителен ефект 

върху подобряване на материално-техническата база, енергийната ефективност и 

безопасност на учебните заведения. 

 

Проведените в Община Горна Оряховица през периода на МО над 40 обучения на 

стойност 292 086 лв. в значителна степен допринасят за запазването и повишаването на 

пригодността за заетост на заетите и безработните на територията на общината. 

Широкият спектър на професионалната насоченост на организираните обучения 

способства за адаптиране на образователно-квалификационните характеристики на 

работната сила към изискванията и нуждите на местния бизнес. Това дава основание за 

констатацията, че по заложените по Цел 2: Развитие на съвременни професионални 

умения на работната сила, мерки се изпълняват при ефикасно и ефективно 

използвана не ресурсите.  

Заслужава си да се отбележи обаче, че независимо от негативните тенденции на 

пазара на труда в страната, които неизбежно рефлектират върху равнището на 

безработицата на местно равнище, в община Горна Оряховица се отличава с някои 

положителни характеристики. За периода 2008-2010 регистрираните безработни 

младежи до 29 г. на територията на общината заемат трайно по-нисък дял от 

общия контингент на безработните в сравнение със средните равнища за област 

Велико Търново и страната като цяло. Същата констатация може да бъде направена и 

за дела на дългосрочно безработните лица (с непрекъсната регистрация в бюрата по 

труда над 1 г.), докато общият коефициент на безработица в община Горна 

Оряховица по данни на административната статистика за безработицата през 

2010 г. е едва 7.5% при равнища от 8.7% и 9.2% съответно на областно и 

национално равнище. Всичко това говори за ефективност на усилията на общинската 

администрация в сферата на привеждане на образователно-квалификационните 

характеристики на работната сила в съответствие с изискванията на пазара на труда. 

По Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги са 

изпълнени проекти за основен ремонт и реконструкция на здравни и социални 

заведения, закупуване на специализирано оборудване и подобряване на здравните и 

социални услуги на обща стойност 2 577 344,22 лв., финансирани със средства от 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, програма „Красива България”, 

Национални програми, Фонд „Социално подпомагане”, Социално инвестиционен фонд, 
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средства от Републиканския бюджет и собствено финансиране. Усвоените средства за 

осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания в населените места на територията 

на общината възлизат на над 70 хил. лв. 

В основната си част изпълнените проекти и изразходваните средства имат 

положителен ефект върху подобряване на материално-техническата база в 

сферата на здравеопазването и социалните услуги, достъпната среда за лица с 

увреждания, квалификацията на персонала, зает с предоставянето на подобни 

услуги, както и тяхното качество. В допълнение може да се отбележи, че по данни 

на НСИ за периода 2008-2010 г. броят на лекарите практикуващи в община Горна 

Оряховица нараства от 139 на 149, което е още едно доказателство за повишаващо се 

качество на здравните услуги, предоставяни на територията на общината. 

 

По Цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство 

в общината са изразходвани общо 619 хил. лв., осигурени по линия на Социално 

инвестиционен фонд, програма „Красива България”, Фонд „Социално подпомагане”, 

ОПРЧР, републиканския и общинския бюджет. От тях близо 193 хил. лв. са за 

извършване на основен ремонт и реконструкция на сградния фонд, както и закупуване 

на компютърна техника за читалищата на територията на община Горна Оряховица, 

финансирани със средства от републиканския и общинския бюджет. 

Други 148 хил. лв. са изразходвани за изграждане на заведения за предоставяне на 

социални услуги, осигурени от Социално-инвестиционен фонд и програма „Красива 

България”. Усвоени са близо 448 хил. лв. по Национална програма „Асистенти на хора 

с увреждания”, Национална програма „Социални услуги в семейна среда” и ОПРЧР за 

разширяване на обхвата на социалните услуги, предлагани в общината.  

Като цяло реализираните дейности и усвоените средства допринасят за 

осъвременяването на материалната база в читалищата на територията на 

община Горна Оряховица, развитието на нетрадиционните форми на туризъм, 

подобряване на качеството на социалните услуги, предлагани на възрастните хора 

с увреждания и самотно живеещите хора. 

 

Основни изводи: 

 Изпълнените проекти в сферата на образованието допринасят за подобряване на 

обучителната среда и повишаване безопасността и сигурността на децата в 

училищата и детските заведения и могат да бъдат оценени положително. 
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 Висока оценка заслужават реализираните проекти, допринасящи за подобряване 

на материално-техническата база в сферата на здравеопазването и социалните 

услуги, както и за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно 

положение. 

 Предприетите инициативи в областта на опазване и валоризиране на природното 

и културното наследство в общината и разширяване обхвата на социалните 

услуги, предлагани в общността, имат дългосрочен ефект и може да се даде 

положителна оценка. . 

 

Препоръки за актуализация на ОПР и разработването му за новия програмен 

период (2014-2020 г.) 

 Определяне на целеви равнища на показателите, разработени за оценка на 

изпълнението на Приоритет 3 на ОПР. 

 Определяне на индикативни срокове за изпълнение на целта и мерките по 

Приоритет 3. 

 Разработване на програма за реализация на Приоритет 3.  

 Реализиране на допълнителни инициативи, насочени към подобряване на 

образователното равнище и развитие на професионални умения на работната 

сила. 

 

 

2.1.4. Приоритет 4: Опазване и възпроизводство на околната среда 

Основната част от изпълнените проекти в рамките на Приоритет 4 на ОПР на 

община Горна Оряховица 2007-2013 г. са в сферата на газифициране на общински обекти, 

оптимизиране на сметосъбирането и закриване на нерегламентирани сметища, които 

допринасят за подобряване на околната среда. 

Значителна част от реализираните дейности са насочени към облагородяване на 

открити училищни пространства и залесяване на части от зелената система на 

територията на общината и имат дългосрочен ефект. 

 

А) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Цел 1: Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за 

човешкото здраве, флора и фауна в община Горна Оряховица 
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В изпълнение на Мярка 1: Разработване и реализиране на проекти за опазване 

чистотата на околната среда и на биологичното разнообразие през 2007-2008 г. в 

гр. Горна Оряховица е изградена и инсталирана автоматична информационна станция 

за емисионен контрол на въздуха. Получената информация за нивата на основните 

замърсители на атмосферния въздух на територията на града - серен диоксид, азотен 

диоксид, озон, азотен оксид, се замерват, анализират и автоматично се предават в РДП 

– Велико Търново. На територията на общината се контролират 26 обекта. През зимния 

отоплителен сезон замърсяването на въздуха е основно от бита, за отопление на 

жилища и административни сгради, цехове на фирми, използващи въглища и дърва.  

През 2008 г. е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение – общ 

електрофилтър за трите парогенератора, изграден от ТЕЦ към „Захарни заводи” АД.  

Голяма част фирми са газифицирани, както и част от домакинствата. През 

периода 2007-2008 г. са газифицирани 4 общински обекта – ОУ „П.Хилендарски” гара 

Горна Оряховица, детска градина на гара Горна Оряховица, ЦДГ „Щастливо детство” и 

ДЦДУ – гр. Горна Оряховица.  

През периода 2007-2010 г. са проведени 2 инициативи: кампания под надслов 

„Спаси едно дърво” и съвместна инициатива с Екобулпак „Стара за нова тетрадка”. 

През 2011 г. са реконструирани съоръжения на язовир „Кабаалма”, с. Драганово 

на стойност 19 829 лв., със собствени средства. 

През 2011 г. е изготвена и приета от ОбС Горна Оряховица „Програма за 

намаляване на емисиите на фини прахови частици и достигане на установените норми 

за вредни вещества в атмосферния въздух” за периода 2011-2014 г. 

В изпълнение на Мярка 2: Поддържане и подобряване състоянието на 

коритата на реките през 2009 г. са извършени ремонтно-възстановителни работи на 

дига р. Янтра след бент край гр. Долна Оряховица – пред авариен свързващ участък с 

дължина 158 м на км 107+250. Ремонтните работи са на стойност 141 313 лв. и са 

осигурени от Министерството на земеделието и храните. Извършено е и 

възстановяване на проводимостта на водното течение на р. Янтра чрез почистване на 

берми и откоси от храстовидна и дървестна растителност от км 105+350 до км 107+600 

дясна дига и от км 105+000 до км 112+000 лява дига. Стойността на дейността е 23874 

лв., а финансирането е осигурено от Междуведомствена комисия за възстановяване и 

подпомагане през 2010г.Дейностите са реализирани от „Напоителни системи” ЕАД 
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По Мярка 3: Подобряване на организацията по сметосъбирането и 

сметоизвозването са оптимизирани графиците за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на строителните и битовите отпадъци от фирмата по чистота. Поставени 

са допълнителни 4-кубикови контейнери за растителни отпадъци – за есенния сезон и 

контейнери за пепел за зимния сезон, както и 140 бр. контейнери за пепел от твърдо 

гориво през зимния сезон. 

С оглед ограничаване на количеството на рециклируемите отпадъци, постъпващи на 

депа и съобразно изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки, община Горна Оряховица е сключила договор за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки 

„Екоресурс България” АД. Разработена е Програма за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в цветни контейнери на територията на община Горна Оряховица  

одобрена от Общинския съвет. Основна цел на програмата е намаляване на отпадъците, 

подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане, оптимално и 

екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани на територията на общината, 

постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагането на системата 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Обхванати са общинският център – гр. 

Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица. 

В изпълнение на изискванията на ЕС относно намаляване и оползотворяване на 

количествата отпадъци, е реализиран проект за разделно събиране на отпадъци в гр. 

Горна Оряховица, с. Поликраище и с. Първомайци, където са разположени общо 551 

контейнера, предназначени за метал, пластмаса, хартия, стъкло, растителни отпадъци и 

пепел от твърдо гориво.  

За популяризиране на системата за разделно събиране са реализирани 3 

инициативи: проведена кампания по надслов „Горна Оряховица в ЕС – чиста и 

привлекателна”, организиран конкурс „Горна Оряховица в ЕС през погледа на младите 

хора” и изнесен детски спектакъл. 

В изпълнение на Мярка 4: Рекултивация на замърсени терени се изпълняват 

дейности по закриване на нерегламентирани сметища на територията на общината. 

Извършено е проучване и инвентаризиране на нерегламентираните сметища в 

населените места от общината, както и на площадките на бившите селски сметища. 

Съгласно изготвения план за тяхното поетапно ликвидиране, в съответствие с 

Националната програма по управление на отпадъците стартира поетапното закриване 
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на всички нерегламентираните сметища на територията на община Горна Оряховица. 

През 2009 г. са закрити и рекултивирани общо 20 нерегламентирани сметища, от които 

12 селски, 1 градско и 7 микросметища,  както и 12 депа за неопасни битови отпадъци, 

които не отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията 

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. През 2009 г. са закрити 

и рекултивирани депа на населени места и нерегламентирани сметища с обща площ от 

около 130 дка. 

Изготвени са проекти за рекултивация и саниране на 3 сметища в населените 

места Първомайци, Поликрайще и Драганово, кандидатстващи за финансиране по 

ОПОС. 

Друг източник на замърсяване са препаратите за растителна защита с изтекъл 

срок на годност. За решаване на проблема със залежалите и негодни за употреба 

пестициди на територията на страната е създадена Междуведомствена експертна 

комисия за управление на „забранени и с изтекъл срок на годност ПРЗ”. Събраните и 

налични на територията на община Горна Оряховица препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност се съхраняват в Централизиран общински склад. 

През 2010 г. по проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в 

региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна Р България, регион Велико Търново” 

EUROPEAID/124485/SV/BG по Програма ИСПА са изготвени: Идеен проект за 

закриване на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания; Идеен проект 

за рекултивация на общинско депо гр. Горна Оряховица. 

 

По Мярка 5: Развитие на енергийна ефективност в публичния сектор  

През периода 2007-2008 г. са газифицирани 4 детски и учебни заведения в гр. 

Горна Оряховица на обща стойност 112 238 лв. 

През 2007 г. са реализирани 2 проекта за повишаване на енергийната ефективност 

в СОУ ”Вичо Грънчаров” и ОУ ”Паисий Хилендарски” гр. Горна Оряховица, 

финансирани от НП „Енерго ефективно саниране на училищни сгради”на обща 

стойност  303 184 лв., за подмяна дограми и отоплителни инсталации.  

През 2010 г. е изпълнен проект „Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ОУ ”Иван Вазов”и СОУ „Георги Измирлиев” на стойност 4 510 151 

лв., финансиран по ОПРР, описан в изпълнението на Приоритет 3 на ОПР. Извършена е 

реконструкция, обхващаща подмяна на дограма, монтаж на топлоизолация по външни 
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стени и тавани, енергоефективно осветление, основен ремонт на ел., ВиК и 

отоплителна инсталации, изграждане на достъпна среда – асансьор и рампи за хора с 

увреждания, реконструиране на санитарните възли, подмяна на оборудването, 

възстановяване на плувния басейн в СОУ “Г. Измирлиев”, изграждане на топла връзка 

в ОУ „Ив. Вазов” и др. 

През 2011 г. приключва реализацията на проект „Енергийно-ефективна 

реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община 

Горна Оряховица”,  на стойност 834 694,58 лв., финансиран по ОПРР. По проекта са 

извършени: енергийно ефективна реконструкция и модернизация на ДВФУ с. Горски 

Горен Тръмбеш – подмяна на дограма, полагане на топлоизолация на стени и покрив, 

ремонт на фасади, изграждане на асансьор, подмяна на ВиК и ел.инсталации, 

реконструкция отоплителна система, изграждане на кухненска вентилационна система, 

доставка и монтаж на оборудване; енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ДСП – подмяна на метална дограма, газифициране на обекта, направа 

на окачен таван, реконструиране на ВиК и ел. инсталации, ремонт на стени, полагане на 

фаянс, доставка и монтаж на оборудване; обособяване на мултисензорна зала в 

дневните центрове в гр. Горна Оряховица.  

Общината кандидатства за безвъзмездно финансиране на проектно предложение 

„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица” по ОПРР с 

продължителност 24 месеца, на стойност 823 300 лв. Проектът предвижда енергийно-

ефективно изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен 

тип, предлагащ условия за живот на и развитие в среда близка до семейната на 12 деца 

и младежи с увреждания,  изведени от домове за деца с умствена изостаналост, Домове 

за деца с физически увреждания, в това число и деца с увреждания над 3 г. от Домове за 

медико-социални грижи за деца, както и 2 деца в риск от община Горна Оряховица. 

През 2011 г. са доставени и монтирани газов бойлер, 2 бр. соларни колектори и 

помпи за ЦДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица, на стойност 12 595 лв., субсидирани 

от републиканския бюджет. 

Изпълнените проекти са насочени към осигуряване на подходяща социална 

инфраструктура, допринасяща за подобряване условията и ефективността на 

социалните услуги в общината. 

През 2010 г. е изготвен и приет от ОбС Горна Оряховица „План за енергийна 

ефективност на община Горна Оряховица” за периода 2010-2013 г. 
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Цел 2: Развитие и усъвършенстване на зелената система 

През периода 2007-2011 г. в изпълнение на Мярка 1: Поддържане и 

разширяване на зелената система за пълноценно използване на природните 

дадености на Община Горна Оряховица е извършено пролетно и есенно засаждане на 

общо 1 082 дръвчета на територията на община Горна Оряховица, от които 10 броя в 

района на Паметния знак на загиналите във войните горнооряховчани и 150 броя в 

района на квартал „Гарата”, квартал „Пролет”, ул.”Н. Петров” и ул.”Васил Левски” в 

гр. Горна Оряховица. 

Реализирани са 3 проекта за облагородяване на открити училищни пространства в 

населените места Писарево, Върбица и Горна Оряховица на обща стойност 6 448 лв., 

финансирани от ПУДООС. 

Изпълнен е проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в община 

Горна Оряховица I етап”, финансиран по ОПРР. По проекта е изграден парк „Пролет”, 

реконструкриан е парк „Христо Ботев”, изградена е пешеходна зона, съчетана със 

зелени площи кв. 13 „Гарата”. След реализацията на проекта е подобрено качеството на 

зелената система. Проектът е описан в изпълнението на Приоритет 2 на ОПР. 

 

През 2009г. в изпълнение на Мярка 2: Залесяване на изоставени и 

непродуктивни терени е извършено почистване и закриване на нерегламентирани 

терени-сметища във всички населени места от общината с изключение на град Горна 

Оряховица. Почистени са терени с обща площ 199 дка на стойност: 42924,93 лв. със 

средства на съответните кметства.  

През периода 2010-2011г. са почистени микро терени на територията на община 

Горна Оряховица. Стойността на изразходените средства е 43 000 лв. от общинския 

бюджет. 

Общата оценка за степента на изпълнение Приоритет 4: Опазване и 

възпроизводство на околната среда е положителна и е постигнат значителен 

напредък. 

 

Б) Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

Изпълнените проекти и реализираните дейности по Цел 1: Създаване и 

поддържане на околна среда, която не крие рискове за човешкото здраве, флора и 

фауна в община Горна Оряховица са насочени към газифициране на общински 

обекти, въвеждане на разделно събиране на ТБО, саниране, рекултивиране и закриване 
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на нерегламентирани сметища, развитие на енергийната ефективност на обекти от 

социалната инфраструктура, които допринасят за опазване и подобряване на околната 

среда, спомагат за изпълнение на изискванията, определени в действащото национално 

и общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки, 

повишават екологичната култура на жителите. 

В основната си част Цел 1 е постигната и може да бъде оценена положително. 

 

По Цел 2: Развитие и усъвършенстване на зелената система усилията са 

насочени основно към поддържане и разширяване на зелената система, включително 

откритите училищни пространства, които се отразяват благоприятно върху 

пълноценното използване на природните дадености на общината.  

Община Горна Оряховица е положила значителни усилия за постигане на цел 2 и 

постигането на целта може да бъде оценено положително. Изпълнен е проект по ОП 

РР, след реализацията на който е подобрено качеството на зелената система в град 

Горна Оряховица, реализирани са дейностити за облагородяване на открити училищни 

пространста в 3 населени места от общината, засадени са значителен брой дръвчета, 

почистени са нерегламентирани сметищни терени. Основните инвестиции са привлечен 

финансов ресурс от ПУДООС и по ОПРР. 

 

В) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси (по цели) 

По Цел 1: Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за 

човешкото здраве, флора и фауна в община Горна Оряховица са изразходвани 

средства на стойност 112 238 лв. за газифициране на училища и детски заведения. 

Усвоени са средства в размер на 5 648 029 лв. по четирите проекта за енергийно-

ефективна реконструкция и модернизация на обекти от образователната и 

социалната инфраструктура.  

С най-висок дял са инвестиционните проекти, насочени към развитие на 

енергийната ефективност, въвеждане на системи за събиране на ТБО и рекултивация 

на замърсени терени. 

В основната си част изпълнените проекти и изразходваните средства по Цел 1. 

Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за човешкото 

здраве, флора и фауна в община Горна Оряховица имат положителен ефект върху 

опазване на чистотата на околната среда в населените места на общината и 

подобряване на енергийната ефективност на общински обекти. 
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По Цел 2: Развитие и усъвършенстване на зелената система е реализиран 

голям проект: „Подобряване на физическата среда и сигурността в община Горна 

Оряховица I етап”, на стойност 3 201 745,52. По проекта е изграден парк „Пролет”, 

реконструкриан е парк „Христо Ботев”, изградена е пешеходна зона, съчетана със 

зелени площи кв. 13 „Гарата”. Проектът е финансиран по Оперативна програма 

„Регионално развите” 2007-2013. Усвоени са 6 448 лв. за облагородяване на открити 

училищни пространства в населените места, което има положителен ефект върху 

развитието на зелената система на територията на общината. С висока инвестиционна 

активност са дейностите, насочени към засаждане на дръвчета на територията на 

общината. 

Почистени са терени нерегламентирани терени-сметища с обща площ 199 дка на 

стойност: 42924,93 лв. със средства на съответните кметства и микро терени на 

територията на община Горна Оряховица на стойност 43 000 лв. от общинския бюджет. 

Изпълнените дейности и изразходените средства по Цел 2 имат положително 

въздействие върху развитието и усъвършенстването на зелената система в общината и 

по този начин оказват положително влияние върху съхраняването на околната среда и 

качеството на живот в общността. 

 

Основни изводи: 

 Реализираните проекти в областта на околната среда като цяло допринасят за 

нейното подобряване. Положителна оценка за получените резултати може да се 

даде на газифицирането на общински обекти, оптимизиране на сметосъбирането 

и закриване на нерегламентирани сметища, както и внедряването на 

енергоефективни мерки в редица обекти от образователната и социалната сфера. 

 Висока оценка заслужават изпълнените дейности по облагородяване на открити 

училищни пространства и залесяване на части от зелената система на 

територията на общината. 

 

Препоръки за актуализация на ОПР и разработването му за новия програмен 

период (2014-2020 г.):  

 Дефиниране на целеви стойности на целите и мерките по Приоритет 4 на ОПР и 

срокове за тяхното изпълнение. 
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 Разработване на програма за реализация на Приоритет 4.  

 Изготвяне на индикативен финансов план по цели и мерки. 

 Продължаване на дейностите по поддържане и подобряване състоянието на 

коритата на реките. 

 Засилване на фокуса върху мерки, свързани със залесяване на терени и опазване 

на защитени територии. 

 

2.1.5. Приоритет 5: Усвояване на  средствата от финансовите инструменти на 

ЕС и за реализация на публично-частни партньорства 

Капацитетът на администрацията и бизнеса за усвояване на финансовите ресурси, 

отпускани по линия на европейските фондове, са важна предпоставка за реализацията 

на редица инициативи в публичния и частния сектор. В този контекст, в Приоритет 5 на 

ОПР на община Горна Оряховица 2007-2013 са очертани две основни области на 

интервенция, насочени към повишаване на местния капацитет за ефективно планиране, 

подготовка, изпълнение и управление на проекти, вкл. посредством реализацията на 

публично-частни партньорства и съвместни междуобщински инициативи. 

Като цяло реализираните дейности в рамките на Приоритет 5 допринасят за 

укрепване на капацитета на местно ниво за ефективно програмиране, разработване и 

управление на проекти, както и за засилване на сътрудничеството между органите на 

местното самоуправление и местната администрация, стопанските субекти, НПО и др. 

 

 

А) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Цел 1: Повишаване на местния капацитет за управление на средствата от ЕС 

и въздействие върху развитието на общината 

Настоящата цел е свързана с укрепване на местния капацитет както на 

администрацията на местно равнище, така и на местния бизнес и неправителствения 

сектор, за ефективно усвояване на средствата, отпускани по линия на различни 

европейски и национални източници. Успешното изпълнение на тази цел в рамките на 

Приоритет 5 е ключово за ефективната реализация на голяма част от инициативите, 

предприемани на територията на община Горна Оряховица. 

В изпълнение на Мярка 1: Укрепване на капацитета на местно ниво за 

ефективно планиране, програмиране, разработване и управление на проекти, 
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контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по 

структурните инструменти на ЕС, а така също от национални и местни 

източници, за периода 2007-2011 г. от общинската администрация са разработени 44 

проектни предложения за кандидатстване пред различни източници: ОПРР, ОПОС, 

ОПРЧР, ОПАК, Програма „Красива България” и др., като от тях одобрение за периода 

са получили 28 проектни предложения. С най-голям дял от финансовия ресурс както на 

подадените, така и на спечелените проекти, е ОПРР, следвана от ОПОС. 

По Мярка 2: Подобряване на координацията и взаимодействието за 

прилагане на местната политика между органите на местното самоуправление и 

местната администрация, стопанските субекти, НПО и др. през 2007 г. е 

приключена работата по проект „Ръка за ръка”, свързан с изработване на технически-

инвестиционен проект за спортно-рекреационен комплекс в община Горна Оряховица 

на стойност 55 319 лв. Проектът е финансиран по Програма ФАР, грантова схема за 

публично-частно партньорство и се реализира през периода декември 2006 г. – 

септември 2007 г. Основната му цел е насърчаване развитието на публично-частното 

партньорство за подобряване качеството на живот и развитие на спортната 

инфраструктура в община Горна Оряховица. 

Община Горна Оряховица е една от общините в България, предоставящи 

интегрирани административни услуги по силата на споразумения с Окръжен съд 

Велико Търново и НАП. Предоставянето на тези услуги се извършва в Центъра за 

административни, информационни и др. услуги.  

Внедрена е интегрирана система за управление на качеството, съответстваща на 

международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, допринасяща за 

повишаване на професионализма на служителите и координация с всички  звена в 

общинската администрация. През 2008 г. е проведен годишен одит на системата за 

качество, а през 2009 г. е извършена ресертификацията й. 

За подобряване на координацията и взаимодействието при прилагането на 

местната политика са изградени комуникационни канали за информиране на общността 

за действията и намеренията на Общинския съвет и общинската администрация, чрез: 

информационни табла с актуална информация; Интернет-портала на общината; 

редовни пресконференции на кметския екип с медиите; публично обсъждане на важни 

местни документи; редовни приемни на кметския екип, председателя на ОбС; гореща 

телефонна линия и др. Осигурена е добра техническа и организационна работа при 

подготовката и провеждането на заседания на Общинския съвет и неговите комисии. 
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В процеса на реализация на редица други инициативи на територията на 

общината се укрепва сътрудничеството между местната администрация, стопанския и 

неправителствения сектор както при подготовката, така и при изпълнението на 

проектните предложения. Така, община Горна Оряховица участва като партньор на 

Фондация „Институт за социални услуги в общността” в реализацията на проект 

Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица – фаза ІІ, на обща стойност 

113 467 лв. 

В изпълнение на Мярка 3: Реализация на междуобщински дейности и проекти 

община Горна Оряховица участва като обучаващ се град в консорциум „Ренесанс” по 

проект CIVITAS (2008-2012 г.), в партньорство с три водещи града – Перуджа /Италия/, 

Бат /Великобритания/ и Шчечинек /Полша/, и един обучаващ се – Скопие /Македония/. 

В рамките на проекта е сформиран миниконсорциум, включващ: община Горна 

Оряховица – водещ партньор, „Институт по транспорт и комуникации” – гр. София, 

„Летище Горна Оряховица” ЕАД, БДЖ – Сектор „Пътнически превози” Горна 

Оряховица, „Янтра транспорт” АД Горна Оряховица. По проекта през 2010 г. е 

изготвено предпроектно проучване за изграждане на околовръстен път на гр. Горна 

Оряховица, насочен към извеждане и намаляване на тежкотоварния трафик (описан по 

изпълнението на Мярка 2, Цел 6, Приоритет 2 на ОПР).  

През 2005 г. е регистрирано сдружение „За чисти селища”, обединяващо шест 

общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена и Стражица, 

за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци. Понастоящем сдружението 

реализира проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони 

Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България”, с изпълнител Консорциум 

„ENVIROPLAN S.A. – N.T.U.A. – KOCKS CONSULT GmbH” (описан по Мярка 5, Цел 

2, Приоритет 2 на ОПР). 

Общата оценка за степента на изпълнение на Приоритет 5: Усвояване на  

средствата от финансовите инструменти на ЕС и за реализация на публично-

частни партньорства е положителна и има напредък. 

 

Б) Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

В рамките на периода 2007-2011 г. изпълняваните интервенции по Цел 1: 

Повишаване на местния капацитет за управление на средствата от ЕС и 

въздействие върху развитието на общината включват дейности, свързани с 

повишаване на капацитета на местно равнище за ефективно усвояване на средствата, 
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отпускани по линия на различни европейски и национални програми. Предприети са и 

инициативи, свързани с реализацията на съвместни проекти на община Горна 

Оряховица с редица местни и чуждестранни партньори. 

В основната си част целта е постигната, като на нейното изпълнение може да 

се даде положителна оценка. През периода 2007-2011 г. са използвани възможностите 

за финансиране на проекти, пряко насочени към засилване на сътрудничеството на 

община Горбна Оряховица със стопанския, неправителствения сектор и др. населени 

места, като дейностите са финансирани със средства от програма ФАР, ОПРЧР и 

CIVITAS Plus на ЕС. Дейностите, свързани с планиране, разработване, изпълнение и 

управление на проекти на територията на община Горна Оряховица способстват за 

развитието на публичния и частния сектор в общината. 

Необходими са продължаващи усилия за засилване на сътрудничеството и 

координацията между местната администрация, стопанския и неправителствения 

сектор за изпълнение на приоритетите и целите, свързани с развитието на 

общината. 

 

В) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси (по цели) 

За периода 2007-2011 по Цел 1: Повишаване на местния капацитет за 

управление на средствата от ЕС и въздействие върху развитието на общината са 

извършени дейности за изготвяне и изпълнение на редица проектни предложения, 

финансирани от различни европейски и национални източници, което способства за 

повишаване на капацитета на местно равнище за усвояване на ресурси, отпускани на 

конкурсен принцип.  

Общинската администрация има висок процент на успеваемост по 

отношение на спечелените от общия брой подадени проекти. От общо 44 

разработени проектни предложения за периода 2007-2011 са спечелени 28 или над 

60%. Размерът на общите средства по успешните проекти е даже по-голям – близо 34 

млн. лв. спрямо общата стойност на подадените проекти – 44.4 млн. лв., или малко над 

76%. 

За периода 2007-2011 г. от общинската администрация са разработени  44 

проектни предложения за кандидатстване пред различни източници: ОПРР, ОПОС, 

ОПРЧР, ОПАК, Програма „Красива България”, Програма ФАР, Норвежка програма за 

сътрудничество и др. на обща стойност 44 418 257 лв., като от тях одобрение за 

периода са получили 28 проектни предложения на стойност 33 874 197 лв. 
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В основната си част предприетите мерки и инициативи, както и 

изразходваните средства по Цел 1 имат положителен ефект върху местния 

капацитет за планиране, разработване, изпълнение и управление на проекти в 

община Горна Оряховица. 

 

Основни изводи: 

 Изпълнените дейности, свързани с планиране, разработване, изпълнение и 

управление на проекти на територията на община Горна Оряховица способстват 

за развитието на публичния и частния сектор в общината. 

 В процеса на реализация на редица инициативи на територията на общината се 

укрепва сътрудничеството между местната администрация, стопанския и 

неправителствения сектор както при подготовката, така и при изпълнението на 

проектните предложения. 

 Необходими са продължаващи усилия за засилване на сътрудничеството и 

координацията между местната администрация, стопанския и 

неправителствения сектор за изпълнение на приоритетите и целите, свързани с 

развитието на общината. 

 

Препоръки за актуализация на ОПР и разработването му за новия програмен 

период (2014-2020 г.):  

 Определяне на целеви равнища на показателите, разработени за оценка на 

изпълнението на Приоритет 5 на ОПР. 

 Определяне на индикативни срокове за изпълнение на целта и мерките по 

Приоритет 5. 

 Повишаване на акцента върху интервенции, свързани със задълбочаване на 

междуобщинското сътрудничество. 

 Предвиждане на допълнителни инициативи за засилване на партньорството 

между общината и неправителствения сектор. 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

3.1. Оценка на информационното осигуряване на процеса на изпълнение на 

ОПР 

За реализация на ОПР на община Горна Оряховица за периода 2007-2013 г. е 

създадена необходимата организация и се осъществяват мерки по координацията им. 

Разработена е Програма за управление и развитие на общината. Приети са 

антикризисни мерки за ограничаване на разходите и повишаване на приходите в 

общината. Създадени са условия за прилагане на подходящи форми на публичност, 

гражданско участие и контрол на всички заинтересовани страни от изпълнението на 

ОПР – гражданите, икономическите агенти, общинската администрация и др. 

Реализирани и в процес на реализация са много инициативи и проекти по Оперативните 

програми и програми на ЕС. Спазват се принципите не само на координация, но и на 

публичност, прозрачност и партньорство. 

В рамките на оценявания период са проведени 4 открити за гражданите сесии на 

общинския съвет, на които са обсъждани резултатите от изпълнението и напредъка на 

заложените в плана приоритети и цели, както и една сесия за представяне и обсъждане 

на резултатите от изпълнение на Програмата за управление и развитие на Община 

Горна Оряховица за периода 2008-2011 г. Представители на общинската 

администрация, като членове на консултативни органи, съвети и комисии към 

областния управител са поставяли на обсъждане и са вземани решения за изпълнение 

на програми, чрез които да се спомогне за реализиране на секторните политики на 

територията на общината и областта.  

Изработена е нова интернет-страницата на общинска администрация Горна 

Оряховица, чрез която се публикува актуална информация за по-важни събития и 

реализирани инициативи. 

Периодично се изпращат прессъобщения до общинските и регионалните медии 

относно дейността на кмета, общинската администрация и общинския съвет и се 

провеждат периодични пресконференции. За по-добра информираност на институциите 

и обществеността са проведени срещи, презентации, проверки по изпълнение целите на 

проектите, реализирани на територията на общината.  
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3.2. Институционално укрепване на звената – участници в изпълнението на 

ОПР 

За повишаване на административния капацитет на общинската администрация е 

участвала в организирани обучения, семинари и информационни срещи за потенциални 

бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с участието на експерти от 

Министерството на труда и социалните грижи, Агенцията по заетостта и Агенцията за 

социално подпомагане, по ОП „Регионално развитие”, информационна среща за 

представяне на Програмата за развитие на селските райони, информационни кампании 

и семинари на територията на областта за възможностите за безвъзмездна финансова 

помощ на бизнеса, проведени в партньорство с регионалното звено на Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), за представяне на 

възможностите за финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” и др. 

Общината прилага Проект на интегрирана система за качеството на 

административните услуги съвместно с Окръжен съд Велико Търново и НАП, в резултат 

на което се предоставят комплекс от интегрирани услуги за бизнес. Внедрена е 

интегрирана система за управление на качеството, съответстваща на международните 

стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, която допринася за повишаване на 

професионализма на служителите и координация работата на всички звена в общинската 

администрация. Повишена е ефективността на работата на администрацията и 

административното обслужване на гражданите и фирмите. 

За подобряване на професионалните знания и умения и повишаване на 

административния капацитет на общинските служители през периода 2007-2011 г. са 

извършени следните дейности: 

 Проведено е обучение на служители по английски език и информационни 

технологии; 

 Преминали са обучение по специализирани теми за администрацията в ИПА. 

 

3.3. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията (система за 

мониторинг) 

При разработването на ОПР е постигната детайлност и конкретност по 

отношение на индикаторите за наблюдение и оценяване степента на реализация на 

мерките за постигане целите и приоритетите на плана, съобразно изискванията на 

действащия към момента ЗРР. Описани са подробно съвместните дейности и проекти, 
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които ще допринесат за постигане на общите цели на развитие на съседни общини. Не 

са посочени обаче целевите стойности на индикаторите за наблюдение и оценка на 

изпълнението на плана (изходящи и входящи). 

Наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява от общинската 

администрация от дирекция „Местно икономическо развитие”. Тяхно задължение е да 

събират информация за изпълнението на проекти, чрез които се изпълняват определени 

мерки от ОПР. На основата на ОПР е създадена система за събиране на информация за 

разработените и реализирани проекти на територията на общината, съществува база 

данни за изпълнени проекти и техните стойности, както и за проекти, които предстои 

да бъдат реализирани в периода до 2013 г. С оглед постигане на по-голяма пълнота на 

базата данни в края на всяка календарна година събира изходна информация в различни 

направления. Наблюдава се изпълнението на по-големите проекти, финансирани със 

средства от републиканския бюджет или от структурните инструменти на ЕС. 

 

Основни изводи 

 За периода 2007-2011 г. в община Горна Оряховица е създадена необходимата 

организация и координация на дейностите за изпълнение на ОПР.  

 Разработена е и функционира информационна система, осигуряваща данни за 

мониторинга и оценката на ОПР - база данни с проекти на общината по 

съответните приоритети и мерки на ОПР. 

 Информирането на обществеността за извършените действия по изпълнението на 

ОПР се осъществява чрез интернет-страницата на общинската администрация, 

местната преса и медиите, както и чрез директните предавания на сесиите на 

Общинския съвет Горна Оряховица, когато се разглеждат и приемат докладите за 

изпълнение на ОПР от Общинско кабелно радио. Същите се публикуват на web-

страницата на общината. 

 При изпълнение на ОПР ефективно се прилага принципът на хоризонтално и 

вертикално партньорство чрез провеждане на работни и информационни срещи и 

семинари, участие във формални структури за подготовка на проекти и програми. 

 Общината прилага Проект на интегрирани административните услуги съвместно с 

Окръжен съд Велико Търново и НАП.  

 Внедрена е интегрирана система за управление на качеството, съответстваща на 

международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. 
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 Реализирани са периодични обучения на общинската администрация с цел 

повишаване на административния им капацитет. 

 Повишава се професионализма на общинската администрация на всички нива и във 

всички структури, както и ефективността на работата на администрацията и 

административното обслужване на гражданите и фирмите. 

 Липсата на целеви стойности на индикаторите за наблюдение на хоризонталните 

аспекти (административно обслужване, административен капацитет, партньорство, 

равни възможности и др.) затруднява в известна степен извършването на 

междинната оценка. 

 Необходимо е разработването на Програма за реализация на ОПР до края на 

действие на плана – 2013 г. 

 Разширяване прилагането на принципа на партньорство в изпълнението на ОПР и 

координация между участниците при определени ясни механизми за партньорство 

и ангажименти, особено по отношение на публично-частното партньорство . 
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ІV. ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО МЕСТНО НИВО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

 

Оценката на актуалността на заложената стратегическа рамка в ОПР на Община 

Горна Оряховица (2007-2013 г.) следва да бъде направена в контекста на новите 

предизвикателства пред развитието на областта, произтичащи от промените във 

външните и вътрешни условия и политиките за развитие на национално, регионално и 

местно равнище. 

4.1. Основните промени на политиките за развитие  

Измененията в политиките в края на 2011 г. у нас се определят от: 

 Промените в социално-икономическите условия в страната, свързани с орязване на 

публичните разходи и поддържане на стабилни държавни финанси, поради 

икономическата и финансова криза, което налага преосмисляне на политиките и 

приоритетите на ОПР. Европейските фондове засилват ролята си на основен 

източник на средства за реализиране на заложените мерки и проекти, което налага: 

- търсене на пълна съпоставимост между заложените цели, приоритети и мерки на 

ОПР и възможностите на Оперативните програми и ЕФ; 

- ориентиране към проекти, които отчитат във висока степен критериите за  

ефективност и ефикасност. Този процес ще засили своята актуалност през 

следващия програмен период, когато се предвижда засилване на контрола по 

отношение на новата кохезионна и селскостопанска политика, при опростяване 

на процедурите.  

 Необходимостта от преодоляване на дълготрайните социално-икономически 

последици от кризата. Приоритетите, които са залегнали в ОПР следва да се 

концентрират върху мерки за постигане на положителен растеж, привличане на 

инвестиции и създаване на устойчиви работни места, както и насърчаване на 

публично-частни партньорства от интерес и за двете страни – публичен и частен 

сектор. 

 Дефинираните цели и приоритети на Стратегията „Европа 2020 – за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж” следва да бъдат транспонирани в целите, 

приоритетите и мерките на ОПР, а именно постигане на: 

- Интелигентен растеж: чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания 

и иновации; достигащ целите за иновация, мобилност, дигитално общество 
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- Устойчив растеж: чрез насърчаване на по-екологична и по- 

конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

- Приобщаващ растеж: чрез стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

Количествените цели на Стратегията Европа 2020 – общо за Европейския 

Съюз са отправна точка в залагането на специфичните цели на общината за новия 

програмен период, които България следва да постигне, са дефинирани в Позиция на 

Република България относно: Определяне на национални цели по стратегията 

„Европа 2020”, юни 2010 г. Виждането за националния принос към общоевропейските 

цели отчита настоящата ситуация и необходимостта от промени в политиките, 

допринасящи за постигането на тези цели: 

 Достигане и дори леко превишаване на критерия „равнището на заетост на 

жените и мъжете на възраст 20-64 г. през 2020 г. - 75%. 

 България трябва да увеличи 6 пъти разходите си за научноизследователска и 

развойна дейност, за да достигне заложените цели в стратегията "Европа 2020". 

Очакванията за нарастване до 2020 г. на европейските средства за изследвания и 

иновации, усвоявани в България, се предвижда до доведат до увеличаване на 

общия размер на публичното финансиране за иновации, в това число и от 

европейските фондове. В периода страната следва да се ориентира към 

преструктуриране на българската икономиката от сектори с ниска 

интензивност на иновации, към сектори с висока интензивност на 

иновации, което да доведе до бързо нарастване на средствата, отделяни от 

частния сектор за иновации. За изпълнение на целите на новата европейска 

стратегия „Европа 2020” е необходима и промяна за по-голям дял участие на 

частния сектор. Като постижима за България цел в тази област се залага 

разходите за НИРД да бъдат в рамките на 1.4% до 2.0% от БВП до 2020 г  

 Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията е 

амбициозна цел за Съюза и България. Предвид високата енергоемкост на БВП 

България си залага като важна допълнителна цел да намали с 50% енергийната 

интензивност на БВП до 2020 г. като достигне стойност на този показател от 

456 тне
1
/М€05 спрямо равнището му за 2005 г. година от 913.3 тне/М€05.  

                                                 
1
 Тне – тон нетен еквивалент 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=711051
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=711051
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 Приближаваме се и към изискването за под 10% дял на напускащите рано 

училище. Регионалната политика се определя като основна за постигането на 

тези цели. Отчитайки важното значение, което има качеството на човешките 

ресурси за развитие на регионите в страната, регионалната политика косвено ще 

подпомага отделните райони, главно чрез планиране и програмиране на 

дейности насочени към подобряване качеството на образователната 

инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност до училищата и 

университетите и чрез насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри 

практики между райони в ЕС. 

 България следва да подкрепи възможността за поставяне на национални цели 

за намаляване на бедността и сред специфични уязвими групи, намаляване на 

бедността сред които ще има най-голямо отражение върху общото ниво на 

бедност за страната. Най-високата цел следва да се определи за групата на 

безработните, не само защото рискът от бедност за тях е най-голям, а и защото 

този индикатор е неразривно свързан и с индикаторите за бедността сред децата. 

В началото на месец април 2011 г. Министерският съвет прие проект на 

Националната програма за реформи /НПР/ на Република България 2010-2015 г. в 

изпълнение на стратегията ,,Европа 2020”. Заложените в НПР 2010-2013 мерки описват 

приоритетните области, в които ще бъде насочена икономическата политика: 

подобряване на инфраструктурата и на бизнес-средата за привличане на инвестиции, 

повишаване конкурентоспособността на младите хора и подобряване доверието в 

държавните институции. Според правителството на България секторите, които имат 

най-голям потенциал за допълнително развитие в България и могат да осигурят 

дългосрочен икономически просперитет на страната са свързани с висок интензитет на 

иновациите. Основните приоритети в областта на иновациите са: информационните 

технологии, еко технологиите и технологиите свързани със здравето; 

Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица (2014-2020 г.) следва 

да се превърне в документ, който да отговори на предизвикателствата на Позицията на 

Република България относно: Определяне на национални цели по стратегията „Европа 

2020”. За целта е необходимо: 

 Прилагане на местно ниво на Националната програма за реформи /НПР/ на 

Република България 2011-2015 г. и на Позицията на Република България при 

определяне на национални цели по стратегията „Европа 2020” 
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 Преструктуриране на мерките и засилване на техния фокус в приетите основни 

целеви направления на развитието;  

 Включване на нови мерки, свързани с подкрепа на иновациите, НИРД. Схемите 

за подкрепа на регионалните иновации могат да включат целеви индикатори за 

постигане на целите и целеви стойности, които да мобилизират усилията в 

тяхното постигане. Основна функция на мониторинговите доклади трябва да 

бъдат мерките за постигане на ключовите индикатори. 

 

 

4.2. Основни тенденции в демографското и социално-икономическото развитие 

на общината през периода 2007-2011 г. 

ОПР на Община Горна Оряховица, разработен в унисон с визията на общината – 

„Горна Оряховица ще бъде община, постигаща висок икономически растеж и заетост, 

устойчиво развитие, подобрено качество на живот и хармонична околна среда; Община, 

утвърждаваща се като индустриален, транспортно-логистичен център, привлекателно 

място за инвестиции, производство и търговия в региона” и основната цел, поставена за 

постигане в плана „Създаване на условия и предпоставки на висок икономически растеж 

...”.  За междинната оценка на изпълнението на ОПР като индикатор за въздействие се 

използва показателите:  

 Средногодишна численост на населението. Числеността на населението по данни на 

НСИ в общината през 2006 г. възлиза на 50655, която намалява през 2011 г. на 46421 

човека. Населението в общината през 2006 г. представлява 17,95% от средногодишното 

население на област В. Търново през 2006 г. и нараства през 2011 г. на 18,02%. 

Следователно, средногодишната численост на населението от общината намалява с по-

ниски темпове отколкото в областта през оценявания период. Що се отнася до дела на 

градското население през 2006 г. в общината той е 19,63% от това в областта и 

намалява на 19,37% през 2011 г. Наблюдават се негативни процеси не само по 

отношение на възрастовата структура на населението и естествения прираст на 

населението, но и по отношение на механичния прираст както в общината, така и в 

областта. Негативният механичен прираст в общината се е повишил от -124 през 2006 

г. на -295 души, т.е. 2,34 пъти, при увеличение за областта 1,72 пъти. Що се отнася до 

негативния принос на общината в механичното движение на населението в областта 

той се повишава от 41,47% на 57,50%.  
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 Коефициентите на икономическа активност и заетост на населението. И двата 

показателя в областта показват тенденция на снижаване от 61,5% през 2006 г. на 59,3% 

през 2010 г.за коефициента на икономическа активност и от 52,1% през 2006 г. на 

51,4% през 2010 г. за коефициента на заетост на населението. Същата тенденция се 

наблюдава и в общината. Спрямо заетите лица в общината през 2003 г. се установява 

тенденция на намаляване на заетостта. През 2010 г. тя представлява 71,19% от 

достигнатото ниво на заетите в нефинансовия сектор през 2003 г. Най-голям е делът на 

заетите в в подсекторите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети – общо 67,45% през 2010 г.. Все още се запазват различията 

в заетостта на населението в града и селата, висок е делът на безработните младежи до 

29 г. Преобладаващата част от безработните са с нисък образователен ценз и 

квалификация. 

 Разходите за възнаграждения на заетите в нефинансовия сектор през 2010 г. в 

общината представляват 15,7% от тези в областта. С най-голям дял на 

възнагражденията в общината се открояват: Преработващата промишленост – 48,82%, 

Търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети – 19,73% и Хуманното 

здравеопазване и социална работа – 8,26%.  

 Броят на стопанските субекти по сектори от нефинансовата сфера остава на 

сравнително постоянно ниво - 1705 през 2003 г. и 1704 през 2010 г. на и на които 

представляват съответно 19% и 16,37% от тези в област В. Търново. 

 Най-голям принос в нетните приходи от продажби имат подсекторите: Търговията и 

ремонтът на автомобили и мотоциклети – 42,51%, Преработваща промишленост – 

42,38% и Селското, горското и рибното стопанство – 3,89% през 2010 г. извън тези, 

които са от конфиденциален характер. Спрямо 2003 г. този дял в Търговията и ремонта 

на автомобили и мотоциклети има растеж с 14,73 процентни пункта, – 42,51%. Има 

растеж на дела на нетните приходи от продажби в строителството с 1,71 процентни 

пункта и др. 

 Намаляват площите със зърнени и маслодайни култури, относително стабилни са 

площите засадени със зеленчукови култури, зеле и картофи, има тенденция на 

увеличаване на трайните насаждения.  
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 4.3. Обща оценка на изпълнението на ОПР 

 Общинската администрация в Горна Оряховица е натрупала голям 

професионален опит в разработването, организирането и координирането на 

дейностите по изпълнение на стратегически планов документ, който отразява в голяма 

степен принципите, целите и механизмите на политиката на ЕС за сближаване и 

националните програмни документи. ОА сега е изправена пред предизвикателството да 

постигне ефективното изпълнение на определените в документите цели, приоритети и 

мерки за ускоряване на икономическото и социалното развитие на общината и 

съставящите я кметства, както и да преодолява различията в развитието не само вътре в 

рамките на общината и Област В. Търново, но и различията между областите в СЦР и 

останалите райони в страната. Обхватът на стратегическите цели и дефинираните 

приоритети съответстват на проблемите и потребностите на областно и общинско 

равнище.  

 

Обобщаването на резултатите от анализа на информацията за изпълнение на 

ОПР (2007-2013 г.) на община Горна Оряховица дава основание за констатацията, че е 

постигнат напредък, макар и в различна степен по отношение на отделните приоритети 

и свързаните с тях цели, че общината разполага с административен капацитет за 

реализиране на основните мерки, залегнали в плана. Това е отразено в табл. 1. 

Таблица 1. Постигнат напредък в изпълнение на целите по приоритети на ОПР на 

Община Горна Оряховица (2007-2013 г.) 

Приоритети Постигнат напредък 

Потенциал за 

изпълнение до края 

на програмния 

период 

Приоритет 1. Постигане на 

динамична конкурентноспособна 

общинска икономика основана на 

знанието: 

Цел 1. Повишаване на конкурентно-

способността чрез привличане и 

задържане на фирми  

 

 

 

Цел 2. Изграждане на бизнес мрежи и 

регионални клъстери 

 

 

Цел 3. Развитие на информационните и 

 

 

 

 

Има напредък в изпълнение на 

предвидените мерки и инициативи за 

постигане динамична 

конкурентоспособна общинска 

икономика.  
 

 

Не се констатира напредък в 

изпълнение на целта по обективни 

причини. 

 

 

Има значителен напредък по 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

 
 

 

 
 

Наличие на 

ограничен 

потенциал 

 

Висок потенциал 
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комуникационни технологии в 

областта на публичните услуги и 

услугите за МСП.  

 

 

 

 

 

 

 

Цел 4. Създаване на условия и 

стимулиране развитието на малкия и 

среден бизнес. 

 

Цел 5. Развитие на съвременно селско 

стопанство. 

отношение развитието на 

информационните и 

комуникационните технологии за 

областта на публичните услуги. 

Подобрява се качеството и 

ефективността на административното 

обслужване на бизнеса в общината 

 

 

 

Налице е напредък по отношение 

създаването на условия и 

стимулиране развитието на малкия и 

средния бизнес 

 

Има известен напредък в 

изпълнение на мерките за създаване 

на условия за развитие на съвременно 

селско стопанство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висок потенциал 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

Приоритет 2. Развитие и модер-

низация на инфраструктурата, 

създаваща условия за растеж и 

заетост, интегрирано градско раз-

витие и подобряване на градската 

среда на общината 

Цел 1: Реконструкция и модернизация 

на местната транспортна 

инфраструктура. Подобряване на 

транспортния достъп на общинско 

ниво до регионалните и национални 

транспортни коридори. 

 

Цел 2. Изграждане и подобряване на 

екологичната инфраструктура на 

местно ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3: Изграждане на местна бизнес 

инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

 

Постигнат е напредък в реконст-

рукцията и модернизацията на ме-

стната транспортна инфраструктура и 

се подобрява достъпа на общинско 

ниво до регионалните и националните 

транспортни коридори.  

 

 

Постигнат е напредък в частта 

изграждане и рехабилитация на 

водопроводната и канализационна 

мрежа в общината. Констатира се и 

напредък по отношение из-

граждането на инфраструктура за 

екологично управление на 

отпадъците. Реализираните проекти и 

усвоените средства имат 

положителен ефект върху повиша-

ване степента на изграденост на 

екологичната инфраструктура на 

територията на община Горна 

Оряховица. 

 

 

 

Не се констатира напредък в 

изпълнение на целта по обективни 

причини. 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

 

 

 

 

Висок потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 
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Цел 4. Създаване на стратегия за 

развитието на населените места и 

повишаване на конкурентноспо-

собността им 

 

 

Цел 5. Подобряване на взаимовръзката 

общински център - населени места чрез 

подобряване комуникациите, 

повишаване на мобилността 

 

Цел 6: Насърчаване на екологично чист 

градски обществен транспорт 

Постигнат е напредък в изпъл-

нението на целта и положителен 

ефект върху подобряване на физи-

ческата среда и сградния фонд на 

територията на общината. 

 

 

Има напредък в благоустрояването 

на населените места в общината и 

подобряване на транспортния достъп 

между тях.  

 

 

Има ограничен напредък  

 

Наличие на 

потенциал 

 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

Приоритет 3. Подобряване на 

качеството на живот в Община 

Горна Оряховица 

Цел 1: Повишаване на възможностите 

за реализация, чрез инвестиции в 

образованието. 

 

 

 

Цел 2: Развитие на съвременни 

професионални умения на работната 

сила. 

 

 

 

 

Цел 3: Подобряване на качеството на 

здравните и социалните услуги. 

 

 

 

Цел 4. Опазване и валоризиране на 

природното и културното наследство в 

общината. 

 

 

 

 

В основната си част целта е из-

пълнена – реконструирана е обра-

зователната инфраструктура – 

сграден фонд и е подобрена 

информационната система за 

професионално обучение. 

 

 

Има известен напредък в изпъл-

нение на мерки за адаптиране на 

образователно-квалификационните 

характеристики на работната сила 

към изискванията и нуждите на 

местния бизнес. 

 

 

 

В основната си част целта е 

постигната. Реализираните ини-

циативи подобряват качеството на 

здравните и социалните услуги. 

 

 

 

Целта е постигната и като перма-

нентна дейност ще продължи да се 

изпълнява и в бъдеще.  

 

 

 

 

Висок потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на 

потенциал 

 

 

 

 

 

Висок потенциал 

Приоритет 4. Опазване и възпро-

изводство на околната среда 

Цел 1: Създаване и поддържане на 

околна среда, която не крие рискове за 

човешкото здраве, флора и фауна в 

община Горна Оряховица 

 

 

Налице е напредък и дейността ще 

продължи да се изпълнява и в бъдеще.  

 

 

 

 

 

 

Висок потенциал  
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Цел 2: Развитие и усъвършенстване на 

зелената система 

Налице е напредък и дейността ще 

продължи да се изпълнява и в бъдеще.  

 

 

Има потенциал 

Приоритет 5. Усвояване на 

средствата от финансовите 

инструменти на ЕС и за реализация 

на публично-частни партньорства 

Цел 1. Повишаване на местния 

капацитет за управление на средствата 

от ЕС и въздействие върху развитието 

на икономиката на общината 

 

 

 

 

 

 

Постигнат е значителен напредък в 

изпълнение на целта 

 

 

 

 

 

 

Има потенциал 

 

 

 

4.4. Препоръки за актуализация на ОПР (2007-2013 г.)  и стратегически 

насоки за разработване на плана (2014-2015 г.) 

 Срокът на действие на плана, след осъществената междинна оценка е ограничен до 

една година, поради което не би следвало общинската администрация да се 

концентрира върху актуализацията на плана, а върху изпълнението на заложените в 

него цели. Степента на тяхното изпълнение в голяма степен ще предопредели 

конкретните целеви ориентири за следващия програмен период – 2014-2020 г. 

 При дефиниране целите на ОПР – 2014-2020 г. е необходимо да се посочат както 

началните, така и крайните целеви стойности на индикаторите, за да бъде възможно 

обективното оценяване на степента на постигане на съответните цели, залегнали в 

документа. Предвидените за прилагане интервенции (мерки) да бъдат 

конкретизирани от гледна точка на местното приложение на съответните мерки.  

 До края на периода на приложение на ОПР (2007-2013 г.) е необходимо да се 

преразгледат и преоценят заложените приоритети и цели с оглед реализиране на 

дейности по създаване на необходимите условия за постигане на още по-голяма 

конкретизация и синхрон в мерките, които ще бъдат предприети през следващия 

програмен период за постигане на целите по приоритетите, които ще бъдат валидни 

и праз следващия период. Акцент следва да се постави върху развитието на не само 

информационната бизнес инфраструктура, но и върху физическата инфраструктура 

и възможностите за тяхното изграждане по линията на публично-частното 

партньорство. За подобряване на състоянието на градската среда следва да се отчетат 

възможностите, които предлага разработването и прилагането на плановете за интегрирано 
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градско развитие, отчитайки възможността за финансиране на проекти в тази сфера по 

ОП „Регионално развитие”. 

 Приоритетът за подпомагане развитието на вътрешния потенциал на местната 

икономика и пазари трябва да бъде в оста на разработването на ОПР 2014-2020 г. 

Като перспективна мярка в развитите страни в това отношение се откроява 

клъстерната форма на организация на производството, за която има подходящи 

условия за развитие в Община Горна Оряховица. За целта трябва да ориентират 

мерки към създаване на предпоставки и условия за развитие на нови хоризонтални, 

вертикални и комбинирани производствени връзки между селското стопанство, 

преработващата промишленост, туризма и др. подсектори на общинската 

икономика. Необходимо е поставяне на основните на интервенции по изграждане на 

система за комуникация между “Наука-производител-пазар” за извършване на 

проучвания за развитие на традиционни и нетрадиционни за областта култури и 

породи животни, както и създаване на пилотни и демонстрационни градини и 

ферми за популяризиране на добри земеделски практики, вкл. и за биологично 

земеделие.  

 Необходимо е да интензивират дейностите по информиране на функциониращи и 

потенциални инвеститори на територията на общината за конкурентните 

предимства на общината, в т.ч. и за съществуването на обществен консенсус 

относно визията за развитие на Горна Оряховица, за намеренията по реализиране на 

крупни инвестиционни проекти свързани с изграждане на голям логистичен център 

на територията на общината, с управлението на отпадъците за чиста околна среда, с 

осъществяването на междуобщинско коопериране за съвместно решаване на 

социално-икономически и инфраструктурни проблеми и др. 

 За повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата чрез интервенции, 

свързани с реализиране на активни мерки на пазара на труда, насочени към 

предоставяне на равни възможности на мъжете и жените за пълноценно участие на 

трудовия пазар и установяване на тесни връзки между частния сектор и 

образователните и обучителни институции в общината с цел изпреварващо 

удовлетворяване на нуждите на трудовия пазар от лица с определено 

образователно-квалификационно равнище приоритет, следва в плана като 

приоритет да се заложи създаването на условия за развитие на местни  общества на 

знанието.  
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

 

Таблица 1. Списък с изпълнени или в изпълнение проекти финансирани с  привлечени  средства по Оперативните програми 

или други външни източници по цели и мерки на Приоритет 1: Постигане на динамична конкурентноспособна общинска 

икономика основана на знанието /2007-2011/ 

 

Година на 

сключване на 

договора / година 

на приключване 

изпълнението на 

проекта 

Наименование на проекта 

Оперативна програма 

или друг външен 

източник 

Стойност 

на проекта 

(лева) 

Как тези проекти 

съдействат или са 

съдействали за 

изпълнение на ОПР 

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане на фирми 

Мярка 3: Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на пречките за инвестиции, приемане на пакет от 

стимули, координиране на инициативите за икономическо развитие 

2007 Българското партньорство за местно 

икономическо развитие 

Американската агенция 

за международно 

развитие 

Община Горна 

Оряховица не е 

управлявала финансов 

ресурс по проекта 

Представяне на 

възможностите за 

инвестиции на 

територията на 

общината 

2006-2007 Ръка за ръка ФАР 55 319,00 Насърчаване 

развитието на ПЧП за 

подобряване 

качеството на живот 

2008 Ние произвеждаме - ние промотираме - ние се 

развиваме  

Партньор на Рошиори де Веде Румъния 

ФАР ТГС Община Горна 

Оряховица не е 

управлявала финансов 

ресурс по проекта 

 

По-добро познаване 

на възможностите за 

бизнес в 

трансграничния 

регион и обменен 

производствен опит 

Цел 3: Развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП 

Мярка 2: Подобряване достъпа до развитието на он-лайн публични услуги 
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2009-2011 По-добро обслужване чрез електронно 

управление в СЗРП, СЦРП и СИРП райони за 

планиране 

ОПАК Общ бюджет: 

1 378 034,00  

Разработване и 

внедряване на 

електронните 

административни 

услуги, свързани с 

управлението на 

държавната и 

общинска собственост 

          

Цел 4: Създаване на условия и стимулиране развитието на малкия и среден бизнес 

Мярка 1: Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт 

2007 Промотиране потенциална на община Горна 

Оряховица 

Програма за малки 

грантове на 

Американската агенция 

за международно 

развитие 

4 100,00 Представяне на 

възможностите за 

инвестиции и 

повишаване  

информираността на 

местния бизнес 

 

 

 

Таблица 2. Списък с изпълнени или в изпълнение проекти финансирани с  привлечени  средства Оперативните програми или 

други външни източници по цели и мерки на Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия 

за растеж и заетост, интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на общината  /2007-2011/ 
 

Година на 

сключване на 

договора / година 

на приключване 

изпълнението на 

проекта 

Наименование на проекта 

Оперативна 

програма или друг 

източник 

Стойност 

на проекта 

(лева) 

Как тези проекти 

съдействат или са 

съдействали за 

изпълнение на ОПР 

Цел 1: Реконструкция и модернизация на местната транспортна инфраструктура. Подобряване на транспортния достъп на общинско ниво 

до регионалните и национални транспортни коридори. 
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Мярка 1: Изграждане и реконструкция на общинската пътна мрежа, в това число и обслужващите улици в населените места. 

2008-2010 

община Горна 

Оряховица 

Реконструкция на общинска пътна мрежа - І 

етап 

ОПРР 3 171 577,42 подобряване на 

пътната достъпност 

2009 

Гр.Горна Оряховица 

Извършена реконструкция на ул. „Иван Вазов” 

от о.т.543 до о.т.303 (125м) гр. Горна Оряховица 

на стойност 216 780 лв. със средства – субсидия 

от Републиканския бюджет – 169 900 и 

собствени средства  и собствени средства 46 880 

лв. 

МРРБ 169 900,00 Подобряване 

състоянието на 

уличната мрежа 

2011 

гр.Горна Оряховица 

Реконструкция на 2 броя кръстовища в  

гр. Горна Оряховица 

Програма  

CIVITAS plus 

100 501,00 подобряване на 

организацията на 

движение 

Цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на местно ниво. 

Мярка 1: Изграждане на локални пречиствателни станции за пречистване на отпадните води във всички населени места в общината 

2008-2012 

с. Драганово 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

с. Драганово 

ОПОС 752 628,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2012 

с. Поликраище 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

с. Поликрайще 

ОПОС 501 327,35  подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

Мярка 2: Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи за питейно водоснабдяване 

2007-2009 Допълнително водоснабдяване с. Върбица 

149 616 лв(2007) 11309  лв.(2008) финансиране 

ПУДООС + 27 856 лв. (2009) 

ПУДООС 188781,00 Подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2015 

с. Първомайци 

Изграждане на канализация и доизграждане на 

водопровод с.Първомайци 

ОПОС 12 709 412,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2012 

с. Драганово 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

ОПОС 752 628,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 
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с. Драганово 

2008-2012 

с. Поликраище 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

с. Поликрайще 

ОПОС 501 327,35  подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2009-2011 Изготвянето на инвестиционни проекти за 

подобренията на водоснабдителната и 

канализационната мрежа за гр.Горна Оряховица 

и гр.Долна Оряховица. 

ИСПА 3 936 702 подобряване на 

екологичната 

Мярка 3: Изграждане и рехабилитация на канализационни системи в населените места от общината 

2007 

Гр.Долна Оряховица 

Изграждане на канализация по ул. „Пирин”, 

„Мир”, „Сергей Румянцев” гр. Долна Оряховица 

– 1188м  

ПУДООС   260 964,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2007 

Гр.Долна Оряховица 

Изградена канализация  по ул. „Любен 

Каравелов” гр. Долна Оряховица – 420 м  

ПУДООС   182 428,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2007 

Гр.Горна Оряховица 

Подменена  съществуваща канализация по 

улица към „Топливо” и СБА гр. Горна 

Оряховица – 189 м дължина по ФАР  168 563 лв 

(2007 

ФАР 168 563,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2009-2010 

Гр.Долна Оряховица 

Изградена е канализация по ул. „Христо Ботев” 

в гр. Долна Оряховица с дължина 312 м. на 

стойност 165189  лв. със средства от ПУДООС 

(2009) 

ПУДООС 165680,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2009-2010 

Гр.Горна Оряховица 

Реконструкцияна Главни Канализационни 

Колектори 1 и 4 по ул.”Македония” с обща 

дължина 2776м, гр. Г. Оряховица и 

изграждането на 304 м водопровод и 270 м 

канализация по ул. „Руен” гр. Горна Оряховица.  

ИСПА 2 792 162 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2009-2011 

гр.Горна Оряховица 

и гр.Долна 

Оряховица. 

Изготвянето на инвестиционни проекти за 

подобренията на водоснабдителната и 

канализационната мрежа за гр.Горна Оряховица 

и гр.Долна Оряховица. 

ИСПА 3 936 702 подобряване на 

екологичната 

2009-2010 Изграждане на помпена станция за отпадни ПУДООС 366 765,00 подобряване на 
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гр. Долна Оряховица води и канализационна мрежа по ул. „Геран”- 

220 м. и ул. „Родопи” – 189 м ., в гр. Долна 

Оряховица 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2015 

с. Първомайци 

Изграждане на канализация и доизграждане на 

водопровод с.Първомайци 

ОПОС 12 709 412,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2012 

с. Драганово 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

с. Драганово 

ОПОС 752 628,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

2008-2012 

с. Поликраище 

Разработване на интегриран проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в  

с. Поликрайще 

ОПОС 501 327,35  подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

Мярка 4: Укрепване на свлачища 

2009-2010 

гр. Горна Оряховица 

Укрепване на активизирано свлачище в близост 

до спортната зала 

Фонд „Бедствия и 

аварии” 

65 613,00 подобряване на 

екологичната 

инфраструктура 

Цел 4: Създаване стратегия за развитието на населените места и повишаване на конкурентноспособността им. 

Мярка 2: Рехабилитация на физическата среда и развитие на крайградските райони, стимулиране на развитието на туризма в и около 

населените места с подходящи природни дадености 

2009-2011 

Гр. Горна Оряховица 

Подобряване на физическата среда и 

сигурността в Община Горна Оряховица –  

І етап 

ОПРР 3 201 745,52 подобряване на 

физическата среда и 

качеството на живот 

Мярка 3: Развитие на историческото и културно наследство чрез реставрация, съхраняване и рехабилитация на сграден фонд 

2008-2009 

С.Горски Долен 

Тръмбеш 

Ремонт и реконструкция на църква „Света 

Богородица” с.Горски Долен Тръмбеш   

Фонд „Бедствия и 

аварии” 

95 638,00 Подобряване 

състоянието на 

културна 

инфраструктура 

Мярка 6: Подобряване на благосъстоянието на кварталите и населените места, населявани от етнически групи 

2009-2011 

Гр. Горна Оряховица 

Подобряване на физическата среда и 

сигурността в Община Горна Оряховица –  

І етап 

ОПРР 3 201 745,52 подобряване на 

физическата среда и 

качеството на живот 
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Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински център – населени места чрез подобряване комуникациите, повишаване на 

мобилността. 

Мярка  2: Изграждане и реконструкция на пътните връзки между населените места 

2009-2011 

Гр. Горна Оряховица 

Подобряване на физическата среда и 

сигурността в Община Горна Оряховица –  

І етап 

ОПРР 3 201 745,52 подобряване на 

физическата среда и 

качеството на живот 

2011 

гр. Г. Оряховица 

Основен ремонт на паркинги 

 

Програма  

CIVITAS plus 

31 955,00 подобряване 

благоустрояването на 

населените места 

Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт. 

Мярка 1: Актуализиране транспортната схема на града и създаване план за организация на движението 

2008-2009 

гр. Г. Оряховица 

Прилагане на иновативни стратегии за чист 

градски транспорт за историческите европейски 

градове, Консорциум Ренесанс 

Програма  

CIVITAS plus 

400 000,00 оптимизиране на 

организацията на 

движението в града  

 

 

 

Таблица 3. Списък с изпълнени или в изпълнение проекти  финансирани със средства по Оперативните програми или други 

външни източници по цели и мерки на Приоритет 3: Подобряване на качеството на живот в Община Горна Оряховица   

/2007-2011/ 
 

Година на 

сключване на 

договора / година 

на приключване 

изпълнението на 

проекта 

Наименование на проекта 

Опера 

тивна програма или друг 

източник 

Стойност 

на проекта 

(лева) 

Как тези проекти 

съдействат или са 

съдействали за 

изпълнение на ОПР 

Цел 1: Повишаване на възможностите за реализация, чрез инвестиции в образованието. 

Мярка 2: Подобряване на обучителната среда 

2008-2010 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ОУ ”Иван Вазов” и  

СОУ „Георги Измирлиев” 

ОПРР 4 510 151,00 подобряване на 

обучителната среда 
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2009 

Горна Оряховица 

Реконструкция на стойност ДЯ "Еделвайс", 

гр.Г.Оряховица 179 617.68 лв от  

Програма „Красива 

България” 

179 617,68 подобряване на 

обучителната среда 

2009 

с. Върбица 

Когато чудесата се случват Центъра за 

образователна 

интеграция на деца от 

етническите малцинства 

17 100,00 повишаване 

интеграцията на 

децата от етническите 

малцинства 

2008 Ремонт на 7 училища в с. Драгоново, с. 

Върбица, с. Поликраище, с. Първомайци, гр. 

Долна Оряховица и гр. Горна Оряховица за 

подобряване на материално- техническото 

оборудване и създаване на условиа за столово 

хранене 

Национална програма 

„Оптимизация на 

училищната мрежа” 

372 970 подобряване на 

обучителната среда 

2009 Реализирани са 3 проекта за Облагородяване на 

открити училищни пространства  

ПУДООС 6 448 подобряване на 

обучителната среда 

Мярка 5: Повишаване на безопасността и сигурността на децата в училищата и детските заведения 

2007 

Община Горна 

Оряховица 

Безопасно училище НП „Модернизирне на 

материалната база в 

училище” 

59 457,00 повишаване 

безопасността в 

училищата 

Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги. 

Мярка 1: Подобряване на материално-техническата база в сферата на здравеопазването и социалните услуги 

2007 

Община Горна 

Оряховица 

Закупуване на оборудване за социалните 

институции в община Горна Оряховица” 

Фонд „Социално 

подпомагане” 

21 565,00 подобряване на 

материалната база 

2007-2008 

С.Драганово 

Изграждане на нов корпус към ДВУИ с. 

Драганово на  

Социалноинвестиционен 

фонд 

157 152,00 подобряване на 

материалната база 

2008-2009 

с. Драганово 

Доставка и монтаж на обзавеждане и 

специализирано оборудване на Дом за 

възрастни хора с умствена изостаналост 

Фонд „Социално 

подпомагане” 

43 444,00 подобряване на 

материалната база 

2009 

гр. Г. Оряховица 

Реконструкция на детска ясла „Еделвайс” Програма „Красива 

България” 

179 618,00 подобряване на 

материалната база 

2009-2011 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на обекти от социалната 

инфраструктура в Община Горна Оряховица 

ОПРР 

 

834 694,58 подобряване на 

материалната база 
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Мярка 3: Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение 

2008-2010 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ОУ ”Иван Вазов” и  

СОУ „Георги Измирлиев” 

ОПРР 4 510 151,00 подобряване на 

достъпността за хора 

с физически 

увреждания 

2009-2011 

Гр. Горна Оряховица 

Подобряване на физическата среда и 

сигурността в Община Горна Оряховица –  

І етап 

ОПРР 3 201 745,52 подобряване на 

достъпността за хора 

с физически 

увреждания 

2009-2011 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на обекти от социалната 

инфраструктура в Община Горна Оряховица 

ОПРР 

 

834 694,58 подобряване на 

достъпността за хора 

с физически 

увреждания 

Цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство в общината. 

Мярка 1: Провеждане на маркетингова политика за популяризиране на природните дадености и културните събития 

2011-2013 

община Горна 

Оряховица 

Мостове към бъдещето ОПРР 244 587,00 развитие на общината 

като привлекателно 

място за живот 

Мярка 2: Превръщане на читалищата в съвременни духовни центрове за разпространение на информация 

2008 Проведена Пета национална среща на 

столетните читалища 

Министерство на 

културата  

2 000 Превръщане на 

щиталищата в 

средищен център 

2008 

с. Писарево 

Зная, пея и играя 

ОУ „Отец Паисий”, в партньорство с НЧ 

„Съгласие – 1905” 

ОПРЧР 11 111,00 разпространение на 

информация за 

исторически места 

Мярка 4: Разширяване на обхвата на социалните услуги, предлагани в общността за социално слабите и за хората с увреждания 

2007 

с. Драганово 

Изграждане на Дом за хора с умствена 

изостаналост 

Социално 

инвестиционен фонд 

75 280,00 предоставяне на 

социалните услуги за 

хора с увреждания 

2007 

Гр.Горна Оряховица 

Изграждане на жилища са социално слаби и 

пострадали от бедствията семейства 

Програма „Красива 

България” 

119 440,53 предоставяне на 

социалните услуги за 

социално слаби 

2007 Социална услуга в общността – Дневен център Фонд „Социално 17 265,00 предоставяне на 
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гр. Г. Оряховица за деца с ментални увреждания в  

гр. Г. Оряховица” 

подпомагане” социалните услуги за 

деца с ментални 

увреждания 

2007-2011 

гр. Г. Оряховица 

Обществена трапезария в гр. Г. Оряховица Фонд „Социално 

подпомагане” 

46 150,00 предоставяне на 

социалните услуги за 

самотно живеещи 

лица  

2008-2009 

община Горна 

Оряховица 

Предоставяне на социалната услуга „Домашен 

помощник” в община Горна Оряховица – фаза І, 

в партньорство със Сдружение „Център Мария” 

ОПРЧР 98 006,00 предоставяне на 

социалните услуги за 

възрастни лица с 

увреждания 

2009-2010 

община Горна 

Оряховица 

Социални услуги в домашна среда в община 

Горна Оряховица – фаза ІІ,  

партньор на Фондация „Институт за социални 

услуги в общността” 

ОПРЧР 113 467,00 предоставяне на 

социалните услуги за 

възрастни лица с 

увреждания 

2010-2012 

община Горна 

Оряховица 

Подкрепа в семейна среда на хора в 

неравностойно положение от община Горна 

Оряховица 

ОПРЧР 190 314,00 предоставяне на 

социалните услуги за 

възрастни лица с 

увреждания 

 

 

 

Таблица 4. Списък с изпълнени или в изпълнение проекти  финансирани с  привлечени  средства по Оперативните програми 

или други външни източници по цели и мерки на Приоритет 4: Опазване и възпроизводство на околната среда  /2007-2011/ 
 

Година на 

сключване на 

договора / година на 

приключване 

изпълнението на 

проекта 

Наименование на проекта 

Оперативна 

програма или друг 

източник 

Стойност 

на проекта 

(лева) 

Как тези проекти 

съдействат или са 

съдействали за 

изпълнение на ОПР 

Цел 1: Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за човешкото здраве, флора и фауна  

в община Горна Оряховица. 

Мярка 5: Развитие на енергийна ефективност в публичния сектор 



 90 

2007 

Община Горна 

Оряховица 

Повишаване на енергийната ефективност в СОУ 

”Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица 

 

НП „Енерго 

ефективно саниране 

на училищни сгради” 

(подмяна дограми и 

отоплителни 

инсталации)  

196 781,00 подобряване на 

енергийната 

ефективност 

2007 

Община Горна 

Оряховица 

Повишаване на енергийната ефективност в ОУ 

”Паисий Хилендарски” гр. Г. Оряховица 

 

НП „Енерго 

ефективно саниране 

на училищни сгради” 

(подмяна дограми и 

отоплителни 

инсталации) 

106 403,00 Подобряване на 

енергийната 

ефективност 

2008-2010 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на ОУ ”Иван Вазов” и СОУ 

„Георги Измирлиев” 

ОПРР 4 510 151,00 подобряване на 

енергийната 

ефективност 

2009-2011 

Община Горна 

Оряховица 

Енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация на обекти от социалната 

инфраструктура в Община Горна Оряховица 

ОПРР 834 694,58,00 подобряване на 

енергийната 

ефективност 

Цел 2: Развитие и усъвършенстване на зелената система. 

Мярка 1: Поддържане и разширяване на зелената система за пълноценно използване на природните дадености на Община Горна 

Оряховица 

2009-2011 

Община Горна 

Оряховица 

Подобряване на физическата среда и 

сигурността в Община Горна Оряховица –  

І етап 

ОПРР 3 201 745,52 подобряване 

качеството на 

зелената система 
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Таблица 5. Списък с изпълнени или в изпълнение проекти финансирани с  привлечени  средства  по Оперативните програми 

или други външни източници по цели и мерки на Приоритет 5: Усвояване на  средствата от финансовите инструменти на ЕС и за 

реализация на публично-частни партньорства /2007-2011/ 
 

Година на 

сключване на 

договора / година на 

приключване 

изпълнението на 

проекта 

Наименование на проекта 
Оперативна програма 

или друг източник 

Стойност 

на проекта 

(лева) 

Как тези проекти 

съдействат или са 

съдействали за 

изпълнение на ОПР 

Цел 1: Повишаване на местния капацитет за управление на средствата от ЕС и въздействие върху развитието на общината 

Мярка 2: Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на местната политика между органите на местното 

самоуправление и местната администрация, стопанските субекти, НПО и др. 

2006-2007 Ръка за ръка ФАР 55 319,00 Насърчаване 

развитието на ПЧП за 

подобряване 

качеството на живот 

2009-2010 Социални услуги в домашна среда в община 

Горна Оряховица – фаза ІІ, партньор на 

Фондация „Институт за социални услуги в 

общността” 

ОПРЧР 113 467,00 Предоставяне на 

социални услуги за 

възрастни лица с 

увреждания 

2008-2009 

гр. Г. Оряховица 

Прилагане на иновативни стратегии за чист 

градски транспорт за историческите европейски 

градове, Консорциум Ренесанс 

Програма  

CIVITAS plus 

400 000,00 оптимизиране на 

организацията на 

движението в града  

 

 

 

 

 


