ГОДИШЕН ДОКЛАД
за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
на Община Горна Оряховица 2014 – 2020 г. през 2020
година

Годишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално
развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите
приоритетни области и изпълнените приоритети, заложени в Общински план за
развитие 2014 – 2020 г. и посочените индикатори за наблюдението и оценката на
плана.
Изпълнението на приоритетите
през 2020 г. по планираните приоритетни
области, заложени в Общинския план за развитие 2014 – 2020 е следното:

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие
Специфична цел 2.1: Повишаване на енергийната ефективност на публични
сгради и жилищен сектор
Мярка 2.1.2.:Повишаване на енергийната ефективност в държавни и
общински административни сгради
П 2.1.2.2
Обновяване на сграда кметства населени места, включително
мерки за енергийна ефективност и ВЕИ
През 2020г. е извършен ремонт на: Основен ремонт кметство Г. Г. Тръмбеш"-- 4
964,77лв.;.Основен ремонт на покрив, сграда Община Горна Оряховица" – 79 987,94лв;
Основен ремонт на сградата на с.Стрелец" – 4 975,74 лв. Източник за финансиране:
целева субсидия за капиталови разходи.
Изграждане на отоплителна система в Кметство Янтра" - 7075,94 лв.;
Източник за финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

П 2.3.1.2

Реконструкция парк "Градска градина"(проектиране +СМР)

През 2020г. започна изпълнението на строително ремонтни дейности на строеж:
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на парк
„Градска градине“ в гр.Горна Оряховица“. Строителните дейности са финансирани по Проект
№ BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица“,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. на стойност 1 473 685,56
лв.
П 2.3.1.30: Реконструкция/Основен ремонт на улици гр.Д.Оряховица: "Р.Даскалов",
"Л.Каравелов", "Янтра", "Ал.Стамболийски", "Хр.Попов", "Мир", "С.Румянцев", "Пирин",
"Д.Благоев", "Родопи"(проектиране+СМР)
През 2020г. са извършени Ремонтно възстановителни работи с възстановяване на улична
настилка по улици в населени места:
-

ул.”Черно море”, ул. „Родопи”, ул. „Мир” в гр.Долна Оряховица.Стойността на СМР е
170 000лв., средствата са отпуснати с ПМС № 284/15.11.2019г. Ремонтите са на
стойност 170 000лв. ;
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-

ул. „Средна гора”, ул. „Иван Цвятков”, ул. „Георги Чангов”, ул. „Струма” в
с.Поликраище. Средствата са отпуснати с ПМС №250/04.09.2020г. Ремонтите са на
стойност 432 638,42лв.;

-

ул. „Райна Княгиня”, ул. „Волга” в с.Първомайци.Средствата са отпуснати с ПМС
№250/04.09.2020г . Ремонтите са на стойност 382 049,81лв.

-

ул. „Пирин”, ул.„Хаджи Димитър”, ул.„Цар Освободител” в с. Драганово. Средствата
са отпуснати с ПМС №250/04.09.2020г . Ремонтите са на стойност 149 996,14лв.

- Извършен е ОР улици на територията на община Горна Оряховица, както следва: - Ал
Стамболийски, Росица, Х.Димитър, Тунджа, Осъм, Камчия, Ил.Макариополски, Раховец,
Ю.Гагарин, Братя Миладинови, Никола Петров, Средна гора, Косово поле и Кирил и Методии и
Марко Марков с.Върбица. Ремонтите са на стойност 1 0843 39,84лв.
Източник за финансиране :ПМС 348/18.12.2019г., ПМС 141/26.06.2020г.
П 2.3.1.36: Основен ремонт улици с.Върбица: Цар Иван Асен ІІ, ул."Градинарска",
ул."Янтра"
През 2020г. е извършен основен ремонт на ул.“Марко Марков“ в с.Върбица на стойност
16364,30 лв. Източник за финансиране: ПМС 348/18.12.2019г., ПМС 141/26.06.2020г.

Мярка 2.3.2.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между
населените места
През 2020г. е извършен ремонт на Следните обекти:
Основен ремонт на пътя с.Върбица - с.Горски долен Тръмбеш. Стойността на строително
ремонтните работи е 49 997,57лв.;
Основен ремонт на пътя с.Крушето - главен път Русе на стойност 49 999,52лв. Източник
за финансиране: целева субсидия за капиталови разходи.
Извън посочените проекти по мярката през 2020 г. е реализирано и:
Изграждане на нова ограда на гробищен парк с.Драганово" - 10388,2 лв., източник за
финансиране целева субсидия за капиталови разходи

Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата
Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и
канализационна мрежа и ПСОВ
През 2020г. е приключено изпълнението на Обект: "Канализационна мрежа на гр.Горна
Оряховица - главен колектор II от ул."Христо Смирненски" до включване в главен колектор III и
главен колектор III от о.т.568 до включване в главен колектор I ".Стойността на извършените
строително монтажни работи е 1494630,53лв., Източник за финансиране ПУДООС.
Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица
Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови
документи, свързани с устройство на територията на община Горна Оряховица
П 2.5.1.1.

Разработване на Общ устройствен план на Община Горна Оряховица
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С Решение № 697 от Протокол № 41/29.03.2018г. на Общински съвет – Горна Оряховица
е допуснато изработването на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица,
въз основа одобрено Задание за изработване на ОУПО. Съгласно приложеното техническо
предложение към Договора от 26.08.2019г. е възложено изпълнението на обществена поръчка
с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица”.
Изработването на проек за Общ устройствен план през 2020 г. е на етап първа фаза:
изработване на предварителен проект на Община Горна Оряховица.Проекта е представен
одобрение в МРРБ

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот
Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда
Мярка 3.1.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на образователна инфраструктура,
включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
П 3.1.1.3: «Модернизация и внедряване на мерки за Енергийна ефективност на ОДЗ
«Елена
Грънчарова»
гр.
Горна
Оряховица
(проектиране
вертикална
планировка+обследване+СМР)
Изградено спортно игрище на стойност 18 542 лв., Източник за финансиране: собствени
средства.
П 3.1.1.4: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ «Първи
юни», Горна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР)
Основен ремонт на сграда – 91 173 лв., Източник за финансиране целева субсидия за
капиталови разходи.
П 3.1.1.11
«Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ
«Здравец», село Първомайци (проектиране, обследване+СМР)
Ремонт на отоплителна инсталация - 7358 лв., Източник за финансиране :собствени
средства.
П 3.1.1.17
„Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ
„Климент Охридски”, село Драганово;(проектиране, обследване+СМР)
Извършен основен ремонт на класни стаи - 99 666 лв., ремонт на отоплителна
инсталация - 39 078 лв., Източник за финансиране :целеви трансфер от МОН и резерв за
нерегулярни разходи .
П 3.1.1.20
„Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Елин
Пелин”, село Първомайци (проектиране, обследване+СМР)
Ремонт на отоплителна инсталация - 43 398 лв., Източник за финансиране :резерв за
нерегулярни разходи.
Извън посочените проекти по мярката е реализирано и:
 Основен ремонт на спортни площаднки в ОУ „Иван Вазов“ - Горна Оряховица, на
стойност 95 665 лв.;
 Основен ремонт на покрив на ОУ „Иван Вазов“ - Горна Оряховица, на стойност 69
759 лв.; - собствени приходи на училището от единен разходен стандарт
 Основен ремонт СУ „Вичо Грънчаров“ – чрез ПМС.Стойност 270 595
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Източник за финансиране :целеви трансфер от МОН.

Мярка 3.1.2.: Оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура;
П 3.1.2.3 Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Ален мак" гр. Горна Оряховица
Изградено външно наблюдение със сензори и камери на стойност 6 236 лв., Източник за
финансиране: собствени средства.
П 3.1.2.5 Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни" гр. Горна Оряховица
Закупена компютърна система 1 бр., на стойност 644 лв.q Източник за финансиране:
собствени средства
П 3.1.2.6 Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" гр. Горна Оряховица
Извършена доставка и монтаж на кухненско оборудване, на стойност 4 178 лв.;Доставка и
монтаж на дворно съоръжение за игра - 3 582 лв.q Източник за финансиране:собствени
средства.
Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Зорница" гр. Горна Оряховица
1. Моторна косачка - 1 бр. - 660 лв.;2. Офис столове
- 4 бр. - 596 лв.;3. Прахосмукачка
- 1 бр. - 139 лв.;4. Защитен параван - 1 бр. - 120 лв. /за нуждите на млечна кухня/;5. Ел.
табло и ремонт на асансьори - 3 499 лв.;
Източник за финансиране: преходен остатък от държавни дейности и собствени приходи.
П 3.1.2.9

П 3.1.2.10
Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Еделвайс" гр. Горна Оряховица
1. Килими - 8 броя на стойност 816 лв. за занималните в четирите групи.,. Дидактичен шкаф и
бюро на стойност 840 лв. Източник за финансиране: собствени приходи
П 3.1.2.11: Обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна Оряховица
Закупуване на климатична система - 1950 лв. Източник за финансиране :собствени приходи
П 3.1.2.13
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" с. Първомайци
Закупуване на котли за отоплителна инсталация на стойност 17 957 лв. Източник за
финансиране: резерв за нерегулярни разходи
П 3.1.2.15: Обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Асен Разцветников“ с. Драганово
Извършена доставка и монтаж на 1 брой комбинирано детско съоръжение, на стойност 2
422 лв.Източник за финансиране :преходен остатък от държавни дейности.
П 3.1.2.16: Обзавеждане и оборудване на СОУ "Вичо Грънчаров" гр. Горна
Оряховица
Закупени осов аксиален вентилатор, инвертор и потенциометър за физкултурен салон за
1 207 лв.; Сист. интеграция Video surveille Биз – 3 744 лв.; Сист. интеграция термо дисплей Биз
– 3 024 лв.; Климатична система – 1 719 лв.; Фибро оптичен водопад – 2 792 лв.; Мобилна
озвучителна система – 2 270 лв.; Почистваща машина – 5 316 лв.
Съгласно ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени:
 Преносим компютър ученически ТИП 1, с Windows OS HP ProBook x 360 11 G5 EE
Notebook - 8 броя на стойност 5 971 лв.;
 Преносим компютър учителски ТИП 1, с Windows OS HP ProBook x 360 11 G7 EE
Notebook - 3 броя на стойност 2 923 лв.;
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 Преносим компютър HP 250 G7 на стойност 1 149 лв.
Инвестиционен проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ за обект: STEM
изследователи - в нас е бъдещето за СУ „В. Грънчаров“ – 7 800 лв.
П 3.1.2.17
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.
Горна Оряховица
. Закупена 1 брой компютърна система на стойност 1 093 лв.; 15 броя лаптопи на
стойност 10 602 лв.; 3 бр. климатици, на стойност 5 520 лв., 7 бр. лаптоп - ПМС
№283/15.10.2020 г. – 6 170 лв.
П 3.1.2.18
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр.
Горна Оряховица
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени преносими компютри на стойност 1 678 лв.
П 3.1.2.19
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.
Долна Оряховица
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени преносими компютри:
 Dell Latitude 3190 Education 2 - 2 броя на стойност 1 668 лв.
 Dell Latitude 3310 Education – 1 000 лв.
П 3.1.2.20: Обзавеждане и оборудване на ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово
Горелки за отоплителна инсталация на стойност 12 879 лв.; Източник за финансиране:
резерв за нерегулярни разходи.
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени преносими компютри: Dell Latitude 3310 Education
1 брой на стойност 1 000 лв. и Dell Latitude 3190 Education 2 - 2 броя на стойност 1 668 лв.
П 3.1.3.21
Оборудване и обзавеждане на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.
Поликраище
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени два броя преносими компютри:
Dell Latitude 3190 Education 2 - 834 лв.;
Dell Latitude 3310 Education – 1000 лв.
П 3.1.2.22: Обзавеждане и оборудване на ОУ „Васил Левски“ с. Върбица
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени два броя преносими компютри:
 Dell Latitude 3190 Education 2 – 834 лв.;
 Dell Latitude 3310 Education – 1000 лв.
П 3.1.2.23
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Елин Пелин" с. Първомайци
Закупени 2 броя котли за отплоние на стойност 29 787 лв. Източник за финансиране
:резерв за нерегулярни разходи
П 3.1.2.24
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Отец Паисий" с. Писарево
По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени два броя преносими компютри:
Dell Latitude 3190 Education 2 – 834 лв.;
Dell Latitude 3310 Education – 1 000 лв.
П 3.1.2.26

Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс
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Закупени 8 броя лаптопи на обща стойност 6 394 лв., както и мултимедия на стойност 799
лв. за ЦПЛР. Източник за финансиране :собствени средства от единен разходен стандарт за
държавни дейности

Извън посочените проекти по мярката през 2020 г. е реализирано и:
Закупуване на лаптоп IDEAPAD S540 за ОУ „Иван Вазов“ - Г. Оряховица – 1 329 лв.;
Източник за финансиране: преходен отстатък от единен разходен стандарт
Закупуване на два броя баскетболни конструкции (150/95 см. и 180/105 см.) за ОУ „Иван
Вазов“ - общо 4 974 лв.; Източник за финансиране :целева субсидия средства за спорт
По ПМС №283/15.10.2020 г. за ОУ „Иван Вазов“са закупени преносими компютри: Dell
Latitude 3310 Education 2 броя на стойност 2 000 лв.; Dell Latitude 3190 Education 2 – 9 броя на
стойност 7 506 лв;
По ПМС №283/15.10.2020 г. за СУ „Георги Измирлиев“ са закупени преносими компютри:
Dell Latitude 3310 Education - 4 броя на стойност 4 000 лв.; Dell Latitude 3190 Education 2 - 15
броя на стойност 12 510 лв.;
По ПМС №283/15.10.2020 г. за ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ са закупени преносими
компютри: Dell Latitude 3310 Education - 1 брой на стойност 1 000 лв.; Dell Latitude 3190
Education 2 - 4 броя на стойност 3 336 лв.;
По ПМС №346/09.12.2020 г. за ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ са закупени преносими
компютри Dell Latitude 3190 Education 2 - 6 броя на стойност 5 004 лв.

Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на
населението
Мярка 3.2.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура за
предоставяне на социални услуги и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
ВЕИ;
П 3.2.1.1
Изграждане на „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 8
места
На 02.09.2020 г. беше сключен административен договор за изпълнение на проект
BG16RFOP001-1.027-0007C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”,
финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Дейностите по
проекта включват реконструкция на съществуваща сграда и нейното оборудване и
обзавеждане, за обособяване материална база за услугата „Кризисен център“ на стойност 1
565 824,18 лв .

Мярка 3.2.2: Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на
социални услуги:

П 3.2.2.1
Оборудване и обзавеждане на „Кризисен център" за жертви на
насилие с капацитет 8 места
На 02.09.2020 г. беше сключен административен договор за изпълнение на проект
BG16RFOP001-1.027-0007C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”,
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финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Дейностите по
проекта включват и оборудване и обзавеждане на Кризисния център. Обща стойност на
проекта 1 565 824,18 лв., от тях за оборудване и обзавеждане -128 312,43 лв.
Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи
П 3.2.4.1
Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от
резидентен тип „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 8 места
През 2020 г. Община Горна Оряховица кандидатства с проектно предложение „Кризисен
център – гр. Горна Оряховица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско
развитие”, приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектното
предложение беше одобрено и беше сключен договор, чието изпълнение предвижда
разкриване и предоставяне на социалната услуга „Кризисен център“, с капацитет 15 места.
Социалната услуга ще стартира веднага след въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност
на проектното предложение „Кризисен център – гр. Горна Оряховица” 296 951,59 лв.
П 3.2.4.2: Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи:
Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник – капацитет 70
През 2020 г. в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна
среда” бяха предоставяни персонални грижа в домашна среда от 9 домашни помощника на 22
лица от целевите групи.
Услугите, предоставяни на потребителите по Националната програма, бяха: доставка
и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична
хигиена, поддържане на хигиената в обитаваните жилищни помещения и други грижи в
домашна среда, съобразно индивидуалните потребности.
През 2020 г. Община Горна Оряховица изпълнява и Проект BG05M9OP001-2.040-0056С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
- Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 и Проект
BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Екип от двама сътрудници социални дейности, 3 медицински лица, един лекар, двама
психолози, шофьор и дванадесет домашни санитари, осигуриха предоставянето на почасови
мобилни интегрирани социално-здравни услуги на 134 лица.
Стойност 53 474 лв.
На 15.04.2020 г. Община Горна Оряховица сключи Допълнително споразумение към
Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0056-С01 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,
процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 3”, относно финансиране изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.101-0038С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Горна Оряховицa”.
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Дейностите по проекта осигуриха превенция на разпространението на COVID-19,
посредством осигуряването на мрежа от услуги в домашна среда – доставка на храна,
хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства
на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови
сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на
потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Създаден беше
Диспечерски център, в който се приемаха заявки, подадени по телефона, на място или онлайн.
Двама технически сътрудника, двама шофьори и 62 работника осъществиха извозване и
доставка по изпълнението на дейностите по проекта. До края на 2020 г. услуги бяха
предоставяни на 284 лица от уязвими групи.
Стойност : 268 200,34.
На 22.12.2020 г. Община Горна Оряховица подаде заявление за получаване на
предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като
делегирана от държавата дейност, до Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане. Услугата „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя на 121 потребители от 35
асистенти.
Извън посочените в програмата за реализация дейности е изпълнено следното:
23-ма доброволци към Община Горна Оряховица помагаха на възрастни и
самотноживеещи хора при необходимост от закупуване на храна и лекарства, по време на
въведеното извънредно положение поради COVID-19.
П 3.2.4.3: Развитие на приемната грижа в община Г. Оряховица – капацитет 20 семейства

През 2020 г. Община Горна Оряховица в партньорство с Агенцията за социално
подпомагане продължи реализирането на проект „Приеми ме 2015”, схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.Стойност :157 953,90.
През периода м. януари – м. декември 2020 г. в приемни семейства бяха настанени 4
деца. За същия период беше прекратено настаняването на 7 деца – 6 поради осиновяване и 1
дете, което беше прехвърлено в друго приемно семейство, извън общината. Към 31.12.2020 г.
се отглеждат 10 деца в 8 приемни семейства.
През годината не бяха утвърдени нови професионални приемни семейства.

Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и
природно наследство
Мярка 3.3.1.:Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в сферата на
културата и туризма вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
П 3.3.1.1: „Енергийно-ефективна реконструкция на НЧ «Напредък 1869», гр. Горна
Оряховица (проектиране, обследване +СМР)
Основен ремонт в НЧ „Напредък-1869“, гр. Горна Оряховица на стойност 14 956,79 лв.,
като преходен обект от 2019 година.
Със собствени читалищни средства за 2020 г. са извършени следните ремонтни дейности
в НЧ „Напредък-1869“ на стойност 3 994,27 лв., финансирани от наеми недвижимо имущество:
частичен ремонт на покрив на стойност 1 712 лв.; ремонт на 2 кабинета, довършителни
дейности в санитарни помещения на етаж 2 , източен вход и западен вход на ет. 2 и ет. 3 – 1
040,57 лв.; ремонт кабинет „Осветител” на стойност 1 241,70 лв.
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П 3.3.1.2: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт и изграждане на
преместваема покривна конструкция на НЧ “Братя Грънчарови – 2002» (проектиране,
обследване+СМР)

През 2020 г. Община Горна Оряховица кандидатства с проектно предложение
„Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за
реконструкцията, модернизацията и обновяването на материалната база на НЧ „Братя
Грънчарови – 2002“. Получено бе положително становище от „Регионален фонд за градско
развитие“АД - ФГР Север за част от финансирането с финансов инструмент. Общата стойност
на проекта е 3 280 053, 81 лв. от които: 2 351 580, 43 лв. - Безвъзмездна финансова помощ,
съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 414 984, 78 лв. съфинансиране от Националния бюджет ; 426 589, 00 лв. - Финансов инструмент; 86 899, 60
лв. - съфинансиране от Община Горна Оряховица. Реконструкцията, модернизацията и
обновяването на материалната база на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ ще създаде по добри
условията на работа и разширяване дейността на читалището. Проектът ще доведе до
цялостно подобряване на досегашните услуги в сферата на културата и ще улесни
въвеждането на нови дейности. До края на годината/2020 г./все още няма подписан
Административен договор.
П 3.3.1.3: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ “Христо
Козлев - 1883» гр. Долна Оряховица (проектиране, обследване+СМР)
Със собствени читалищни средства са извършени ремонтни дейности за 1800 лв. –
измазване и боядисване на 3 бр. стени и таван във фоайе и коридор; изработване и монтаж на
алуминиеви парапети; подмяна на брави и врати на зрителна зала.
П 3.3.1.4: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ“Иван Вазов
–1893” с. Първомайци (проектиране, обследване+СМР)
Със собствени читалищни средства са извършени ремонтни дейности – подмяна на 3 бр.
прозорци в гримьорна за 1 250 лв.; спешен авариен ремонт на улуци на сградата – 1 800 лв.;
ремонт на осветлението на сградата – 868 лв.
П 3.3.1.5: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ“Развитие1884” с. Поликраище (проектиране, обследване+СМР)
От бюджета на Общината е извършен ремонт на тоалетни помещения за 14 775,38 лв.

Извън плана, със собствени читалищни средства, са извършени следните
ремонтни дейности в културните институции в община Горна Оряховица:
1. НЧ „Наука и труд-1914“, с. Горски долен Тръмбеш – измазване външна и вътрешна
мазилка, хидроизолация, боядисване на подова настилка, смяна и подмазване дограма
– на стойност 2 863,00 лв.;Източник за финансиране :собствени средства

2. НЧ „Пробуда-1922“, с. Янтра – частичен ремонт на ел. инсталацията в сградата,
подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; подмяна на разпределително
табло, окабеляване – на обща стойност 1 557,00лв.;Източник за финансиране
:собствени средства
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3. НЧ „Пробуда-1904“, кв. Калтинец – ремонти на ел. табла, прозорци към основна сграда
и гримьорни, на стойност 423,60 лв.;Източник за финансиране:собствени средства

4. НЧ „Съгласие-1906“, с. Писарево – смяна на дограма и входна врата на сградата на
читалищната библиотека, монтаж и демонтаж на железни решетки за 2 300,00
лв.;Източник за финансиране :собствени средства

5.

НЧ „Съединене-1888“, с. Драганово – подменена дограма прозорци, поставена метална
решетка на вратата на избеното помещения, изработени и поставени вътрешни щори на
малкото фоайе – общо за 9 225 лв от бюджета на читалището.

П 3.3.1.14: „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на Младежки
дом”, гр. Долна Оряховица(проектиране, обследване+СМР)
Основен ремонт на Младежки дом гр.Д.Оряховица – 14 944,36 лв.; Източник за финансиране:
преходен остатък от държавни дейности и целева субсидия за капиталови разходи.
П 3.3.1.17: Реконструкция на Исторически музей Горна Оряховица(проектиране,
обследване+СМР)
Текущ ремонт на 2 бр. помещения в експозицията и фондохранилището на стойност 1
400 лв. (от собствени средства на Исторически музей – Горна Оряховица)
П 3.3.1.24: Възстановяване на водозахващане и корита на чешми
Извън предложения план със средства на Община Горна Оряховица бяха извършени
следните ремонти в:
- НЧ „Звезда-1905“ с. Правда – пребоядисване на тавана на читалищния салон, подмяна
на PVC-дограма, метални решетки за прозорци и врати, подмяна на входна врата на стойност
10 893,37 лв.; Източник за финансиране: целева субсидия за капиталови разходи
- в Общинска библиотека Горна Оряховица бе подменена ел. инсталация на
осветлението в залите и хранилищата, и монтирана пожароизвестителна система на обща
стойност 6 998,87 лв. Източник за финансиране :целева субсидия за капиталови разходи

Мярка 3.3.2.: Оборудване и обзавеждане на инфраструктурата в сферата на
културата и туризма
П 3.3.2.1: Оборудване на НЧ "Напредък-1869" гр. Горна Оряховица
Закупени: дигитално пиано YAMAHA P-515 – 3000 лв.; лаптоп ACER ASPIRE – 981,82 лв.
и климатик – 700.00 лв. Източник за финансиране: собствени средства от субсидия за
държавни дейности
П 3.3.2.2: Оборудване на НЧ "Братя Гърнчарови" гр. Г. Оряховица
Извън плановата програма със собствени средства са закупени сценични костюми в
размер на 7 500 лв.
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Освен в посочените читалища са закупени:
НЧ „Иван Вазов-1893“, с. Първомайци – 1 бр. електрически калорифер – 292 лв., 1 бр.
гъдулка – 268 лв. и 3 бр. калъфи за муз. инструменти – 111 лв.;
2. НЧ „Просвета-1906“ с. Горски горен Тръмбеш – аудио система „Краун“ – 239,00лв и
прахосмукачка „Краун“ – 75,00 лв.;
3. НЧ „Градина-Върбица 1894“ – прахосмукачка Mielle – 299,00 лв.;
Източник за финансиране: собствени средства
1.

П 3.3.2.4: Оборудване и обзавеждане на Исторически музей гр. Горна Оряховица
От бюджета на Исторически музей – Горна Оряховица са закупени 1 бр. влагоуловител на
стойност 1 018,80 лв., 1 бр. шкаф (видеокамери) на стойност 240 лв., 2 бр. витрини за
постоянна експозиция на стойност 2 118 лв., 9 бр. шкафове под витрини за постоянна
експозиция на стойност 1 512 лв., 1 бр. бойлер във фондохранилището на стойност 255 лв.,
1 бр. преносимо устройство за съхранение на данни (външен хард) на стойност 95 лв. и 2
бр. водни пожарогасители на стойност 112,80 лв.

Мярка 3.3.4: Организиране и провеждане на културни и туристически събития
П.3.3.4.1.Поредица от инициативи за представяне на събития (изложби,
представления, експозиции)
Изминалата 2020 година бе белязана с епидемията от COVID-19. Това бе едно ново и
сериозно предизвикателство пред културните институции и тяхното функциониране във
въведената епидемична обстановка в страната.
Съобразно новата ситуация и спазване на противоепидемичните мерки се реализираха
следните мероприятия:
 В рамките на инициативата „Подари усмивка” бяха раздадени над 3 500 мартеници,
изработени от деца от детски и учебни заведения на общината, от потребители на
Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с
увреждания и самодейци от читалищата в населените места от общината.;
 представяне на биографичната книга „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“ с
автор Георги Тошев;
 първото онлайн издание на Националния конкурс „Асен Разцветников“ при НЧ
„Напредък-1986“ на тема „С пламъка на родолюбието“.
През отчетния период бяха отбелязани следните официални празници, годишнини на
исторически личности, чествания:
 6 януари бяха отбелязани 172 години от рождението на Христо Ботев;
 30 януари бяха отбелязани 145 години от рождението на Атанас Буров;
 18 февруари бяха отбелязани 147 години от обесването на Апостола;
 24 февруари отбелязване на 97 години от смъртта ѝ и 178 години от рождението на
великата горнооряховчанка Елена Грънчарова;
 На 1 март 17 творчески състава от клубовете на пенсионера от община Горна
Оряховица взеха участие в концерт, посветен на Деня на любителското
художествено творчество;
 Трети март беше отбелязан с тържествен ритуал по издигане знамето на Република
България пред сградата на Община Горна Оряховица и полагане на венци и цветя
пред паметника на Георги Измирлиев;
 2 юни – Денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на
България;
 183-та годишнина от рождението на Васил Левски;
 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия;
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6 септември – 135 години от Съединението на Княжество България с Източна
Румелия;
22 септември – Ден на Независимостта на България;
за четвърта поредна година за високи художествени и творчески постижения в
духовния живот и сферата на образованието и науката, културата и изкуството се
присъди наградата „Будител на Община Горна Оряховица“. Тазгодишните носители
на Отличието са учителката по български език и литература Веселина Пеева и
дванадесетокласничката Славея Семова;
12 октомври – празничен концерт посветен на 150 години от обявяването на Горна
Оряховица за град;






По повод Деня на любителското творчество – Първи март, в ХГ „Недялко Каранешев” бе
проведена традиционна среща на Кмета на Община Горна Оряховица с художествени
ръководители, председатели
и секретари на читалища, художници, журналисти и
самодейци от община Горна Оряховица.
Исторически музей – Горна Оряховица проведе традиционната си лятна образователна
програма „Семейни съботи в музея“. За първи път инициативите бяха проведени в
Етнографския музей град Долна Оряховица.
Исторически музей – Горна Оряховица представи на горнооряховчани и гости на града
мобилна изложба „Златният трън” на Исторически музей – Клисура.
Исторически музей гр. Горна Оряховица реализира и следните собствени изложби:
„Тютюн, енфие & сие” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна
Оряховица, гостува в Исторически музей – Ботевград от 03 февруари до 29
февруари;
- „Захар, кафе & сие” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна Оряховица,
гостува в Исторически музей – Батак от 03 юни до 31 юли;
- „Захар, кафе & сие” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна Оряховица,
гостува в Исторически музей Клисура от 03 август до 31 август;
- Златният трън – мобилна изложба на Исторически музей Клисура гостува в
Исторически музей – Горна Оряховица от 03 юли до 31 август;
- „Забавни съботи в Етнографския музея, гр. Долна Оряховица“ – от 15 август до 05
септември
- Като част от проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда” – модул „Културните институции като образователна среда”,
по който си партнират СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица и Исторически
музей – Горна Оряховица в сградата на музея през месеците януари-февруари са
реализирани 5 бр. открити уроци (история и литература) с мултимедийна
презентация и 3 бр. възстановки с участието на ученици.
- 4 бр. филми с образователна цел, част от рубрика „Героите на моя град“
изработени от Исторически музей – Горна Оряховица и представени във фейсбук
страница на музея през месец май
- Участие на Исторически музей – Горна Оряховица във филм посветен на
историята на Горна Оряховица (150 години град) – филм на община Горна
Оряховица.
През 2020 г. година археологическите проучвания на крепост „Ряховец“ се проведоха
през месеците септември и октомври, и продължиха 17 дни. За разкопките бяха осигурени
18 175 лв. от Министерството на културата.
В ХГ „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица са реализирани следните изложби:
- „Любов и вино“ – изложба, посветена на празника на виното и любовта;
- „Дами канят“ – изложба, посветена на Жената по случай 8-ми март.
Представянето на творци продължи да се осъществява на фейсбук страницата на ХГ
„Недялко Каранешев“.
-
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Във връзка с маркетинговите и рекламните дейности през 2020 година са изработени
следните рекламни материали за Община Горна Оряховица:
 пано от алуминий и поликарбонат за автобусни спирки – 10 бр.;
 изработване и монтаж на знамена на кръговото кръстовище пред сградата на
общината;
 подмяна на знамена – европейско, общинско и национално на пилоните пред
сградата на общината;
 изработка на розетки с лого 150 години град Горна Оряховица – 200 бр.;
 редакция и отпечатване на албум „Имало едно време“ – 400 бр.;
 изработване на магнити 150 години град Горна Оряховица – 400 бр.;
 подаръчна чанта с лого 150 години град Горна Оряховица – 300 бр.;
 графично оформление на юбилейна пощенска марка;
 графично оформление на плакат за концерт по повод 150 град Горна Оряховица;
 графично оформление на дигитална програма по повод 150 години град Горна
Оряховица;
 графично оформление на електронна покана по повод 150 години град Горна
Оряховица;
 брандиран химикал – 300 бр.;
 работни трисекционни календари – 430 бр.;
 настолни календари с дати – 80 бр.;
 бележници А5 формат – 320 бр.;
 дизайн на електронна коледна картичка;
 рекламен сет в брандирана кутия – брандирана флаш памет, брандиран метален
химикал, брандиран тънкописец;
 рекламен сет в брандирана кутия – брандиран метален химикал с вградена флаш
памет.
Стойност: 11 417 лв.
Източник за финансиране: собствени средства.
През 2020г. е извършен основен ремонт на:
Основен ремонт в клуб на пенсионера в с. Г. Д. Тръмбеш“ - 9960,71 лв.
Основен ремонт клуб на пенсионера с. Върбица“ - 14970,97 лв.;
Основен ремонт клуб на пенсионера "Железничар"-гр. Г.Оряховица - 19969,78 лв.;
Основен ремонт клуб на пенсионера с.Първомайци – 10 948,22 лв;
Основен ремонт на НЧ Развитие"с.Поликраище – 14 775,38 лв.
Източник за финансиране: преходен остатък от държавни дейности и целева
субсидия за капиталови разходи.
Специфична цел 3.4.: Създаване на условия за повишаване на спортната активност
Мярка 3.4.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура вкл и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
П 3.4.1.3: „Енергийно-ефективна реконструкция на спортна зала „Никола Петров”
включително зала по акробатика”, Горна Оряховица(проектиране, обследване +СМР)
Основен ремонт на осветление в зала по акробатика – 19 990,96 лв.; Източник за
финансиране: преходен остатък от държавни дейности и целева субсидия за капиталови
разходи.
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Мярка 3.4.2: Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура;
П 3.4.2.2: Оборудване и обзавеждане на спортна зала "Никола Петров"
Извършени са ремонтни работи:
- „Ремонт на котелно помещение в спортна зала "Никола Петров", гр.Горна Оряховица“ 2992,94лв
- “ „Аварийно възстановителни ремонти на отоплителна инсталация в спортна зала
"Никола Петров", гр.Горна Оряховица“ – 19 939,21лв., Източник за финансиране: целева
субсидия за капиталови разходи.

Приоритетна област 4:Околна среда
Специфична цел 4.1.:Подобряване на жизнените и екологични условия в
населените места
Мярка 4.1.2.: Проучване и оценка на състоянието на зелената система в общината
П 4.1.2.3.: Озеленяване на урбанизирани територии на населените места:
- През 2020 година в гр.Горна Оряховица са засадени общо 78 бр. дървета и 193 бр.
храсти на обща стойност 3906 лв., Източник за финансиране: собствени средства.

Специфична цел 4.2.: Подобряване управлението на отпадъците.
Мярка 4.2.1.: Разширяване на системата за събиране на битови отпадъци;
През 2020 година община Горна Оряховица е закупила 912 бр. кофи тип“Кука“-240 л на
стойност 51984 лв. и 200 бр. контейнери тип „Бобър“-1,1 л на стойност 139 344 лв.Източник за
финансиране: такса битови отпадъци.
Мярка 4.2.3: Закриване на стари общински депа за отпадъци;
П 4.2.3.1: Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в местността
„Бабенец”
През 2020 година е приключена техническа рекултивация на закритото общинско депо за
отпадъци в местност „Бабенец“, землище с.Първомайци, общ. Горна Оряховица на стойност
4 157 804 лв.Източник за финансиране: ПУДООС.
Мярка 4.2.5.: Провеждане на образователни кампании за формиране на екологична
култура на гражданите
П 4.2.5.1. Провеждане на публични срещи, изготвяне на брошури за разясняване на
ползите от рециклиране, оползотворяване и повторно използване на отпадъците,
включително и прилагане на разделно събиране на отпадъците:
През 2020 година служители на общинска администрация изработиха и разпространиха
брошура „Пътеводител на разделното събиране на отпадъци“, която разяснява начина за
изхвърляне на различните видове отпадъци и съдържа подробен списък на площадките за
събиране и оползотворяване на отпадъци.
Извън посочените проекти по мярката през 2020 г. е реализирано и:
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По програма „Обичам природата - и аз участвам“ са облагородени площи в следните
населени места:
- с. Стрелец - монтирани са фитнес уреди, пейки и беседка.Поставени са кошчета за
отпадъци и е засадена растителност.
- с. Върбица- монтирани са детски съоръжения, пейки. Поставени са кошчета,
засадена е растителност и е изграденаограда.ограда
Стойност и източник за финансиране ПУДООС.

Приоритет 5 : Добро управление и достъп до обществени услуги
Специфична цел 5.1.:Подобряване на административното обслужване на
гражданите и повишаване на квалификацията на общинските служители
Мярка 5.1.1: Подобряване на административното обслужване на гражданите
П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация
През 2020 г. за общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни
средства е закупена нова офис техника като лаптоп ОбС 1 бр., компютърни конфигурации – 30
бр., принтери МДТ – 4 бр., скенер ОбС – 1 бр., климатици – 6 бр. на стойност 38 264 лв.
Източник за финансиране: целева субсидия за капиталови разходи.
По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Горна
Оряховица“ са закупени лаптоп – 2 бр., скенер – 2 бр., Мултифункционално устройство – 2 бр.
на стойност 6 990 лв.
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