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РАЗВИТИЕ
И
НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в ПИРО следва да се
определят приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено
изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да
се определят на база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия,
резултатите от проучването на общественото мнение, стратегическите документи на
Общината, както и на потенциалите за развитие. Това изискване е свързано с водещият
принцип за „единство на социално-икономическото и пространственото планиране“.
Съгласно АНКПР гр. Горна Оряховица е класифициран в 3-то йерархично ниво, което
съгласно Методическите указания, налага задължително дефиниране на „градски зони
за въздействие“, както и дефиниране на „зони за прилагане на интегриран подход“ (зона за
въздействие). Зоните за интегриран подход представляват „пространствено обособена
територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или
етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Зоните
следва да са части от територията на общината с конкретно функционално предназначение
или собствен потенциал за развитие.
За определянето на приоритетните зони за въздействие следва да бъдат взети предвид
няколко фактора: населението, което ще се възползва от направените инвестиции;
резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; броят
заявени проекти и идеи за развитието на конкретната територия; проектната готовност
на предвидените интервенции за конкретна територия, както и заявеният
инвестиционен интерес от различни стопански субекти.

1. Градски зони на въздействие
Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част (в
рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни
територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони,
обслужващи градско-селските връзки.
1.1. Приоритетни градски зони
1.1.1. Зона с жилищни и публични функции – град Горна Оряховица и
прилежащата му вилна зона.
Зоната обхваща територията на града и прилежащата му вилна зона и идентифицирана като

особено приоритетна за развитието на общината в рамките на програмен период 2021 –
2027.
Град Горна Оряховица се явява изявен главен център, в който попадат основните обекти на
административно-деловите, културните и образователни функции на общината. В
централната част на града са локализирани обектите на ежедневните търговски услуги и
обслужване. Има и обособени вторични специализирани обслужващи центрове при
формиране на полифункционална обслужваща система.
В общинския център гр. Горна Оряховица преобладават следните устройствени зони
според проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Горна Оряховица: жилищна
зона (Жм, Жс) – малка, средна височина на застрояване. В жилищните комплекси на града,
главно в северните територии на града преобладава устройствена жилищна зона (Жк) –
комплексно застрояване с голяма височина.
Част от територията на гр. Горна Оряховица беше обхваната в предния програмен период
и върху нея се извършиха интервенции за подобряване на техническата инфраструктура,
състоянието и привлекателността им. Независимо от вложените средства и усилия голяма
част от територията на целия град е в незадоволително сътояние, което налага бъдещи
интервенции.
Като проблеми могат да се очертаят:
А) Недостатъчен обхват на проведените мерки за енергийна ефективност в жилищните
сгради и сградите с административни функции
Въпреки усилията на Община Горна Оряховица за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, голяма част от тях към момента не са
обхванати от инициативи в тази посока поради редица фактори, включително липса на
ангажираност от страна на обществеността. Жилищната зона в северните части на града, в
частност кв. “Пролет”, е изпълена основно с панелни сгради - високо строителство, които
са амортизирани и към момента не са въведени комплексни мерки за енергийна
ефективност. Сгради с подобни характеристики са налични в кв. „Камънето“ /в района
около болницата/, в кв. „Гарата“, както и в централна градска част. При сградите с малка и
средна височина, основно монолитни сгради, също се наблюдава в голяма степен липса
комплексно въвеждане на мерки за енергийна ефективност, тъй като въведените такива са
единични. Подобна тенденция ссе наблюдава и при еднофамилните сгради.
Обекти с административни и социални функции, като сградите на Общината, Полиция,
Пожарна, Поща и Дирекция Бюро по труда др. също се нуждаят от обновяване на сградния
фонд и провеждане на мерки за енергийна ефективност за повишаване на качеството на
работната среда, както и за намаляване на разходите на администрацията, свързани с
топлинни и енергийни загуби.
Б) Необходимост от обновяване на сградния фонд и материалната база на образователните
институции
В детските ясли в града липсват целенасочени комплексни мерки за подобряване на
енергийната ефективност на сградния фонд. Държавната Детска кухня на Община Грона
Оряховица също се нуждае от целенасочени мерки за обновяване на сградния и
материалния фонд, както и за подобряване на енергйната ѝ ефективност.

Образователната инфраструктура на обектите, разположени в кв. „Калтинец“ и кв. „Гарата“
се нуждае от реконструкция и обновяване, както и целенасочено провеждане на
комплексни мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд.
В) Необходимост от целенасочени мерки за подобряване на инфраструктурата на града,
както и на цялостната кохерентна визия на съществуващия сграден фонд
-

Междублоковите пространства не са добре уредени, отстоянията са неравномерни
и често недостатъчни, липсват целенасочени мерки за тяхното поддържане.

-

Липсва единна визия за оформлението и поддържането на сградите и техните
фасади, като сградният форнд е изграждан през различни времеви периоди, с
разнообразна архитектура, която не е съчетана добре спрямо близките обекти и
цялостното изпълнение на градския център и периферия.

-

Състоянието на инфраструктурата на общински пазар и района около него е
незадоволително и следва да бъде адресирано с целенасочени мерки. Необходимо
е обновяване на средата с цел привличане на търговци, по-голям брой посетители и
нормално функциониране на живота на жителите на южната част на града.

-

Вилните зони на града се характеризират с недостатъчно изградена техническа
инфраструктура, както и обособени и поддържани зони за отдих и развлечение.

-

Голяма част от ВиК мрежата е в лошо състояние, което е предпоставка за чести
аварии, които от своя страна водят до влошавнае на състоянието на уличната мрежа.
Влошеното състояние на уличните и тротоарните настилки в голяма част от
територията на целия град изисква целенасочени мерки за тяхната поддържка и
обновяване.

-

Централна градска част се характеризира с висок интенцитет на автомобилен
трафик и конценрация на моторни превозни средства, включиетелно и транзитно
преминаващи тежкотоварни такива. Липсва достатъчен брой места за престой и
паркиране, особено в светлата част от денонощието в работни дни.

-

Уличното осветление е неефективно, като са налице територии от града без
изградено улично осветление.

-

Необходимост от комплексно подобряване на инфраструктурата на градския
гробищен парк - необходимост от разширение на територията му, налице са
участъци с амортизирани алеи, както и участъци с недоизградени такива.

Г) Други проблеми, свързани с градската среда
-

Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния въздух
(главно през зимните месеци), катов голяма част от града се наблюдава запрашеност
и шумово замърсяване.
Наличие на безстопанствени кучета без ясна стратегия за справяне с тяхната
популация.

Според ОУП при бъдещото развитие града запазва своя облик, но с тенденция за
доусвояване и уплътняване на незастроените терени в регулация, отредени за обитаване и

производствено-складови дейности.
За подобряване на качеството на живот в града ще бъде отделено особено внимание върху
подобряване на инфраструктурата в града, повишаване на процента изпълнени проекти за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. Зоните с
предимно жилищни функции се считат за приоритетни, тъй като чрез подобряването на
условията за живот на населението ще бъдат адресирани част от установените слаби страни
на развитието на Община Горна Оряховица, а именно – отрицателен прираст, ниски нива
на изпълнени проекти за енергийна ефективност, водещи до неефективно и скъпо
отопление за голяма част от жителите, липса на квалифицираната работна ръка и
застаряващо население. Следва да се отчете, че в общинския център да е съсредоточено над
80% от населението на общината, като тенденцията за миграция от малките населени места
към града само ще се засилва в търсене на възможности за реализация. Подобряването на
показателите на тези зони ще направи града още по-привлекателен за живеене и ще доведе
до по-голям процент млади хора, които решават да се установят трайно в Общината.
Общината ще положи целенасочени усилия в посока реализиране на важни проекти за
прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, разширяване на комплекса
от социални услуги, подобряване на чистотата на въздуха, изграждане на приют за
бездомни кучета, модернизация на общински пазар и др.
Зона с жилищни и публични функции гр. Горна Оряховица

Легенда
Зона с
преимуществено жилищни
функции за мерки за
подобряване на градската
среда
Индустриална зона за
бизнес проекти
Градски Център,
Зона с предимно публични
функции

Фигура 1 Зона с жилищни и публични функции гр. Горна Оряховица

Индустриални/бизнес зони
За превръщането на Община Горна Оряховица в индустриален център на Северен
Централен Регион са необходими целенасочени инвестиции в осигуряването на подходящи
условия за привличане на инвеститори, които да предпочетат да установят своето
производствени бази на нейна територия. Поради тази причина са идентифицирани 7
индустриални бизнес зони, от които 5 с висок приоритет на развитие. Нивото на приоритет
на развитие на зоните се определя от собствеността на парцелите, върху които се планира
тяхното изграждане.
1.1.2. Индустриална зона 1 (I ПЗ)
Зоната включва парцел, определен за изграждане на бъдещия интермодален терминал,
както и парцели, където ще се изгради новата индустриална зона - включва парцелите под
летището.
Зоната обхваща бивши казармени терени с построени в тях сгради, включени в
регулационния план на източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица определени за
изграждане на индустриален парк, както и терен държавна собственост определен за
изграждане на интермодален терминал. В западната част на зоната има изграден трафопост,
собственост на „Енерго-про“ ЕАД със свободна мощност 600 KW. През част от имотите,
разположени в близост до летището минава главен колектор V, който отвежда отпадъчните
води до пречиствателна станция разположена на 600 м в посока изток от терена. На 100 м
от южната страна на имотите е прекарана газ с тръба Ф 160 и налягане 10 бара. Зоната
граничи на север с Летище Горна Оряховица, на юг с жп. линия София-Варна, на изток с
път ІІІ – 514 и на запад с ПЗ ІІ.
Установени проблеми:
- Недоизградена довеждаща инфраструктура;
- Неизградена вътрешна техническа инфраструктура (газ, ВиК, електроснабдяване и
др.);
- Сграден фонд с отпаднало предназначение в много лошо състояние;
- Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти;
- Липса на обекти за обществено обслужване.
Потенциали за развитие:
- Изграждане на индустриален парк;
- Изграждане на интермодален терминал;
- Предвижда се с изграждането на Северен обходен път да се създадат връзки мужду
обособените индустриални зони в града и пътя, с предвидения за изграждане
интермодален терминал, връзка с индустриална зона до гр. Лясковец и връзка с
трасето на автомагистрала „Хемус“.
Зоната е класифицирана като приоритетна, тъй като проектът за интермодален терминал
представлява стратегическа инициатива от национално значение и е включен в основните
стратегически документи като приоритетен за развитието на региона. Високата степен на
готовност на проекта за изграждане на Индустриален парк предопределя приоритетния
хатактер на зоната.

1.1.3. Индустриална зона 2 (II ПЗ)
Зоната се намира в североизточните части на град Горна Оряховица (кв. Калтинец).
Граничи на север с терени на Захарни заводи АД и Летище Горна Оряховица, на юг с жп.
линия София-Варна, на изток с ПЗI и на запад с жилищната част на кв .Калтинец. В зоната
са ситуирани действащи производства на бетонови изделия, бетонов възел и др. както и
закрити производства, които към момента пустеят. Зоната е изцяло частна собственост
Установени проблеми:
- Сграден фонд с отпаднало предназначение в много лошо състояние;
- Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти.
- Липса на обекти за обществено обслужване
- Инфраструктура в незадоволително състояние
Потенциали за развитие:
С оглед инвестиционните намерения, свързани с изграждане на интермодален терминал,
икономическа зона и възстановяването на пътническия и търговки трафик към Летище
Горна Оряховица, парцелите в тази зона имат голям потенциал да привлекат бъдещи
инвеститори за изграждане на производствени и складови бази, както и бизнес сгради,
свързани с услуги.
1.1.4. Индустриална зона 3 (III ПЗ)
Зоната обхваща северозападните части на гр. Горна Оряховица (част от кв. Гарата и
инфраструктурни обекти на жп транспорта) Граничи на север с земеделски земи, на запад
с път II 53, на юг с жилищната част на кв.Гарата, на изток с жилищната част на кв
.Калтинец. В зоната са ситуирани действащи производства на химическа промишленост,
вторични суровини, строителство, производство на PVC дограма, производство на мебели
и др. Зоната включва прилежащите парцели около жп гара Горна Оряховица, която е
ключов транспортен железопътен възел за цяла Северна България, като там се намира и
седалището на едно от трите големи жп поделения за превозна дейност и едно от шестте
поделения за товарна дейност в Република България. Поделение за товарни превози "БДЖ"
ЕАД извършва товарна дейност и обслужва 7 области: Плевен; Ловеч; Габрово; Велико
Търново; Русе; Силистра и Разград. Товарно поделение Горна Оряховица извършва превоз
на всички видове товари във вагони и контейнери. С развитието на зоната ще бъде
постигната рехабилитация и преустройство на гарови комплекси, разположени по
основната жп линия, която ще бъде свързана с планирания интермодален терминал и
широко обхватната TЕN-T мрежа. Това ще подобри жп транспорта и ще бъде залог за
бъдещо развитие на индустриални и складови бази по протежението на жп трасетата.
Установени Проблеми:
- Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния въздух и
повърхностите, в следстивие на промишленост в зоната, транспорт и др. Наблюдава
се още шумово замърсяване;
- Неизползваем сграден фонд в много лошо състояние;
- Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти;
- Влошено състояние на техническата инфраструктура;
- Липса на обекти за обществено обслужване;
- Уличната мрежа в зоната е амортизирана и в лошо състояние;
- Липса на тротоарна мрежа;

-

Недоизградена техническа инфраструктура

Потенциали за развитие:
- Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат
разширяване на дейността си;
- Отчита се голяма инвестиционна активност от страна на инвеститори към терени в
зоната.
1.1.5. Индустриална зона 4 (IV ПЗ)
Зоната е заключена между ул. Иван Момчилов и едно от жп трасетата, обслужващи
прилежащите производствени и складови бази. В зоната вече има изградени складови бази,
като там се намира и Митническо бюро към летище Горна Оряховица, което осигурява
митническия контрол и административно обслужване на транспорта, които са ключови
както за развитието на планираните бизнес зони, така и за интермодалния терминал, както
и професионална гимназия „Атанас Буров“,
Граничи на север с жп линия Горна Оряховица - Елена, на изток с жп. линия Горна
Оряховица - Елена, на запад с ул.Ив.Момчилов, ул.“Цар Освободител“ на юг с ул.Св.Княз
Борис 1.
Зоната обхваща част от източната промишлена зона от едната страна на ул. „Иван
Момчилов“ – улица реконструирана по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020
г.В зоната са ситуирани складови бази за строителни материали, вторични суровини,
машиностроене, химическа промишленост, преработвателна промишленост, сервизна
дейност.
Установени проблеми:
‐ Влошено състояние на ул.“Св. Княз Борис I“;
‐ Недоизградена улична мрежа в зоната;
‐ Недоизградена техническа инфраструктура (електрическа мрежа, ВиК, газ и др.)
‐ Недоизградена тротоарна мрежа;
‐ Липса на обекти за обществено обслужване.
Потенциали за развитие:
‐ Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат
разширяване на дейността си;
‐ Отчита се инвестиционен интерес към терени в зоната.
1.1.6. Индустриална зона 7 (VII ПЗ)
Зоната ще бъде изградена и развита върху парцелите, намиращи се между ул. Моско
Грънчаров и ул. Св. Княз Борис I. В зоната се намират производствената база и складовете
на „Захарни Заводи“ АД - най-големият комплекс за производство на хранителни
продукти, както и на захар и захарни изделия в България. Облагородяването на зоната,
подобряването на съществуващата инфраструктура и транспорт ще осигурят развитие на
бизнеса в Общината и ще подобрят условията за дейността на един от най-големите
работодатели на местно и регионално ниво.
Установени проблеми:
‐ Наличие на сгради без въведени мерки за енергийна ефективност;
‐ Наличие на свободен неизползваем сграден фонд.

Потенциали за развитие:
‐ Разширение на производствените мощности;
‐ Потенциал за развитие на иновативни и екологични продукти.
Зоната ще бъде обект на различен вид интервенции, както от страна на „Захарни заводи“,
така и ще има възможност за съвместни ИТИ проекти с Общината и други партньори.
Зоната е приоритетна, поради високата степен на готовност за инвестиции.

Приоритетни зони за развитие на индустриални паркове и бизнес проекти

Фигура 2 Приоритетни зони за развитие на индустриални паркове и бизнес проекти

1.1.7. Зона туризъм и отдих до гр. Горна Оряховица
Зоната обхваща вилна зона Горна Оряховица, крепост Ряховец, х.Божур, м. Камъка –
идентифицирани са две основни зони за отдих, ситуирани в перспективни за развитие
парцели в периферията на жилищните зони на общинския център. Териториите около
местност „Камъка“, хижа „Божур“ и крепост „Ряховец“, западно от гр. Горна Оряховица се
характеризират с великолепна природа съчетана и с вековна история (обект-крепост
Ряховец). В зоната се намира и Манастир „Св. Пророк Илия“. В района са налице, както
културно-исторически забележителности, така и еко-пътеки, места за отдих и релакс,
изключително подходящи за рекреативен туризъм.
Установени проблеми:
‐ Наличие на необлагородени терени;
‐ Недоразвит потенциал за културно-исторически туризъм;
‐ Ниско ниво на изграденост на техническа инфраструктура;
‐ Наличие на изоставени сгради в района.

Потенциали за развитие:
‐ Развитие на културно-исторически маршрути обхващащи крепост Ряховец и
свързването и с Царевец;
‐ Реализация на ИТИ проекти свързани с природните дадености, с културно
историческото наследство и биоразнообразието;
‐ Раширяване възможностите за отдих и туризъм.
Зоната е приоритетна, тъй като се явява „белите дробове на гр. Горна Оряховица и е
ключова за подобряването на екологичните качества на градската среда, както и за
възможностите за здравословни активности и инициативи в полза на населението.
Зона туризъм и отдих Горна Оряховица

Фигура 3 Зони за отдих до гр. Горна Оряховица

1.2. Зони с по-нисък приоритет
1.2.1. Индустриална зона 5 (V ИЗ)
Зоната включва парцелите, намиращи се между ул. Св. Княз Борис I и границата на
землището на общината с Лясковец. Зоната се характеризира със съществуващи частни
производствени и складови бази, сред които Топливо АД (складова база Горна Оряховица)
и „Металстрой Стоянов и Георгиев“ ООД, чиято производствена база се простира на над 7
000 кв.м., както и бивше военно поделение и военно формирование, Център за автомобилни
гуми „АСТ“, арматурен двор „Монолит“, Фирма „Прити“ (производтство на камини и
котли за отопление), предприятия на химическата промишленост, вторични суровини,
складови помещеня, производство на мебели, бивше военно поделение, действащо военно
формирование, сграда на бивше сержантско училище и др. Зоната е добре обезпечена с
товарни жп трасета, като се предвижда доразвитие на пътната мрежа с цел по-добро
транспортно покритие на съществуващите и бъдещите производства. В зоната се намира
също така Професионалната гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен
Златаров", за чиито ученици ще бъдат осигурявани множество възможности за стажове и
практически занятия в рамките на реални производства като част от планираните
публично-частни партньорства.

Установени проблеми:
‐ Неизползваем сграден фонд в много лошо състояние;
‐ Наличие на терени в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти;
‐ Влошено състояни на техническата инфраструктура;
‐ Липса на обекти за обществено обслужване;
‐ Участъци от улична мрежа в зоната в лошо състояние;
‐ Недоизградена тротоарна мрежа;
‐ Недоизградена техническа инфраструктура;
Потенциали за развитие:
Зоната е добре обезпечена с товарни жп трасета, като се предвижда доразвитие на пътната
мрежа с цел по-добро транспортно покритие на съществуващите и бъдещите производства.
В зоната се намира също така Професионалната гимназия по хранителни технологии
"Проф. д-р Асен Златаров", за чиито ученици ще бъдат осигурявани множество
възможности за стажове и практически занятия в рамките на реални производства като част
от планираните публично-частни партньорства.
Отчита се инвестиционен интерес към терени в зоната, което е залог за бъдещите
инициативи в рамките на публично-частни партньорства.
1.2.2. Индустриална зона 6 (VI ИЗ)
Зоната включва парцелите, намиращи се между ул. Иван Момчилов, ул. Георги Измирлиев
и ул. Владая, обхваща част от източната промишлена зона от другата страна на ул. „Иван
Момчилов“ – улица реконструирана по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020
г. В нея са ситуирани производствени и търговски предприятия от шивашката, хранително
вкусовата промишленост, услуги, дървопреработвателна промишленост, машиностроене,
търговия с горива и др.
Установени проблеми:
‐ Недоизградена техническа инфраструктура (газ, ВиК, ел. и др.);
‐ Недоизградена улична мрежа и тротоари;
‐ Липса на обекти за обществено обслужване;
Потенциали за развитие:
‐

Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат
разширяване на дейността си, което ще доведе до създаване на нови работни места
и възможности за публично-частни партньорства.

Доколкото зоната граничи с парцели с жилищни функции, нейното развитие ще зависи до
голяма степен както от наличието на проекти за публично-частно партньорство, така и от
мнението на жителите на прилежащите квартали.

Индустриални зони с по‐нисък приоритет

V ИЗ

VI ИЗ

Фигура 4 Индустриални зони с по-нисък приоритет

2. Други зони
2.1. Приоритетни зони
2.1.1. Урбанизирани селищни зони
Урбанизираните селищни зони съвпадат с малките населени места в общината и касаят
техните териториални граници. Идентифицират се два типа подзони:
- Подзона 1 – Зона с жилищни и публични функции в населените места в общината
- Подзона 2 – Зона с възможност за инвестиции в бизнес/индустриални зони в и около
населените места в общината
Подзона 1 - Зона с жилищни и публични функции - всички населени места от
общината
Жилищната структура в урбанизираните териториите на населените места на община
Горна Оряховица е съставена от предимно ниско строителство. В повечето села има нужда
от уплътняване на терените в урбанизираните територии за зони за обитаване и
производство.
Установени проблеми:
‐
‐
‐

Голяма част от жилищния фонд е амортизиран с липса на комплексни мерки за
енергийна-ефективност;
Наличие на голям брой изоставени къщи и дворове в някои населени места;
Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране

‐
‐
‐
‐
‐
‐

на отпадъци);
Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани
сметища;
Малко на брой сгради в някои населени места с функционално смесване –
комбинация на жилищни, обществено обслужващи функции (офиси, търговски
обекти и др.);
В някои населени места се наблюдава социално изключване и изолация;
Лошо състояние на уличната и тротоарна мрежа;
Негативен демографски фактор във всички населени места и застаряване на
населението;
Влошено състояние на сградния фонд на образованието и културата спрямо
градския център.

Потенциали за развитие:
Градските зони и урбанизираните селищни зони са територии с жилищни, социалноикономически, жизнени, публични и икономически характеристики, за които се планира
въздействие по относимите за всяко населено място параметри, с цел подобряването на
жизнената и икономическа среда. Прилагането на интегриран подход ще бъде насочено
инициативи за подобряване на жизнената среда в следните направления:
 Улична мрежа и инфраструктура
 Водоснабдяване и канализация
 Публични сгради и площи
 Централна градска/селска част
 Гробищни паркове
 Квартална инфраструктура и жилищни сгради
 Паркове, зелени площи, площи за отдих и спорт
 Културно-исторически обекти
 Социални проекти, включително и за изграждане на материални бази за
предоставяне на социални услуги за резидентна грижа в изпълнение на картата на
социалните услуги в общината.
Подзона 2 – Зони с възможност за инвестиции/ индустриални зони всички населени
места от общината
Почти всички села на територията на общината разполагат със зони около техните
урбанизирани територии предвидени за производство и стопански дейности. Част от тези
зони са изоставени и в лошо сътояние, в други се наблюдава частична производствена и
селскостопанска дейност. Независимо от негативните тенденции, тези зони имат голям
потенциал за развитие и привличане на инвестиции.
Установни проблеми:
‐ Изоставени и амортизирани сгради;
‐ Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани
сметища;
‐ Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране
на отпадъци);
‐ Лошо състояние на уличната мрежа в тях;
‐ Трудна достъпност поради амортизирани пътища водещи до тях.

Потенциали за развитие:
‐ Отчетен повишен инвестиционен интерес към терени в зоната, който е предпоставка
за бъдещо публично-частно партньорство.
Урбанизирани селищни зони
Жилищни и
публични функции
Индустриални зони
Горски територии
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2.2. Зони с по-нисък приоритет
2.2.1. Зона за инвестиции и бизнес около трасета магистрала Хемус и път І – 5
Продължението на автомагистрала Хемус е от важно значение за развитието на транспорта
не само в общината но и в цяла Северна България. Очаква се трасето на АМ „Хемус” да
премине през северната част от територията на Общината над с. Крушето.
Другият важен за Град Горна Оряховица път е I-5 /Русе – Кърджали/, който е и
международен път Е-85, които осигурява връзка на гр. Горна Оряховица с потоците изтокзапад и север-юг, поставяйки го в благоприятно положение по отношение превоза на
товари и хора. Пътят се свързва с пътния възел на АМ “Хемус”, поради което трафиът по
него ще е изключително интензивен. С панираното реализиране на ново трасе на север от
общинския център, с обход на с.Първомайци, тежкотоварният трафик ще бъде изведен от
населените места, с цел транзитно преминаване на товарните потоци и избягване на
транспортните произшествия.
Реализирането на тези два инфрастуктурни проекта ще благоприятства развитието на зони
за инвестиции и бизнес по тяхното протежение, тъй като изградените складови и
производствени бази ще могат да организират своите транспортни потоци по оптимален
начин, като при реализирането на Северния обход над с. Първомайци и с. Правда ще могат
да се включат направо в планирания интермодален терминал без да се налага да преминават
през населените места в общината.

Зона за инвестиции и бизнес
около трасета магистрала
Хемус и път І – 5

Жилищни и публични
функции
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2.2.2.

Зона за инвестиции и бизнес около ново трасе Северен обходен път

С реализирането на планирания Северен обход над с. Първомайци и с. Правда,
тежкотоварният трафик в посока планирания интермодален терминал ще бъде изведен
извън общинския център.
Зоната около планирания обход включва прилежащите зони около летище Горна
Оряховица, принадлежащи на землищата на гр. Долна Оряховица и с. Правда. С оглед
инвестиционните намерения, свързани с изграждане на интермодален терминал,
икономическа зона и възстановяването на пътническия и търговки трафик към Летище
Горна Оряховица, парцелите в тази зона имат голям потенциал да привлекат бъдещи
инвеститори за изграждане на производствени и складови бази, както и бизнес сгради,
свързани с услуги, в частност спедиция.

Зона за инвестиции и бизнес около ново трасе Северен обходен път

‐‐‐‐‐‐‐ Трасе Северен
обход
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2.2.3. Зона за ИТИ проекти на общини по поречието на р. Янтра и нейните
притоци р. Росица и р. Стара Река (Лефеджа)
Териториите в тези зони ще са обект на прилагане на мерки за предотвратяване на
наводненията, предотвратяване на свлачищни процеси, общи мерки за насърчаване на
инициативи за развитие на туризма и културата в района.
Съгласно приетия План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление 2016-2021г. Зоната включва поречието на р.Янтра и нейните
притоци Росица и Стара река (Лефеджа). Реките преминават през землищата на няколко
граничещи си общини в Област Велико Търново и съвместното осъществяване на мерките
съгласно плана ще има мултиплициращ ефект на предотвратяване на възможни разливи и
землищата на всички общини.
По поречието на река Янтра проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с
общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и
Ценово.
По поречието на река Росица проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с
Севлиево, Сухиндол, Павликени, Велико Търново и Горна Оряховица.
По поречието на река Стара река проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с
Антоново, Златарица, Лясковец, Стражица и Горна Оряховица
Област Велико Търново се характеризира с голяма свлачищна активност на цялата си
територия. На територията на Община Горна Оряховица са установени 20 свлачища под
наблюдение от „Геозащита“ Плевен, а в пограничните територии между общината и
землището на областния център се намират допълнително над 20 други установени
свлачища с различен статут. Доколкото интегрираният подход предполага разглеждането
на свлачищата в тяхната цялост като характеристика на ландшафта на общината, зоните с
активни свлачищни процеси следва да се управляват в рамките на обща политика.
По отношение на развитието на туризма, районът изобилства със забележителности,
великолепна природа и вековна история, разкриваща своите тайни пред погледа на
посетителя. В района са налице както културно-исторически забележителности, така и екопътеки, места за отдих и релакс, изключително подходящи за рекреативен туризъм.
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2.2.4.

Зони за междуобщински проекти между Община Горна Оряховица и
останалите общини от област Велико Търново

Предвид съществуващите социо-културни и икономически връзки със съседните общини,
се предвижда възможност за взаимодействие и с останалите съседни административни
единици. В зависимост от възникналите потребности на населението и развитието на
националните и местни стратегии, ще бъдат инициирани между общински инициативи за
интегриран подход на взаимодействие.
Зоната обхваща цялата територия на Област Велико Търново и включва в себе си всички
общини от областта с цел да се предостави възможност за ИТИ инициативи както между
съседни общини на Община Горна Оряховица, така и с несъседни общини,
характеризиращи се с общи нужди и проблеми. Проектите могат да бъдат с различна
насоченост в зависимост от идентифицираните потребности на населението:
‐ Инфраструктура;
‐ Образование;
‐ Социални услуги;
‐ Екологични проблеми;
‐ Културно-историческо наследство;
‐ Туризъм;
‐ Бизнес и др.

Зони за междуобщински проекти между Община Горна Оряховица и останалите общини от
област Велико Търново
Легенда
Общински център
Областен център
Зони за сдружаване в ИТИ
проекти
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2.2.5. Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините от Северен
централен район
Северен Централен регион се характеризира с важното си стратегическо географско
положение като ключов транспортен център на Северна България и включва три Дунавски
пристанища с национално значение, което e залог не само за пълноценното използване на
потенциала на р. Дунав, но и за активно трансгранично сътрудничество с крайбрежните
общини в Румъния, както и със страните по западното поречие на реката в посока
централна Европа. Регионът се характеризира с добре развита промишленост и
традиционно земеделие, но увеличаването на обемите на тяхното производство и на
процедите по оптимизация и иновация се препятстват от отрицателните демографски
тенденции и недостига на квалифицирана работна ръка.
За подобряването на общото благосъстояние на населението в региона и повишаване на
неговата конкурентна способност са необходими целенасочени съвместни инициативи на

общинските администрации и бизнеса за решаване на общи проблеми, укрепване на послабо развитите населени места и създаване на условия за устойчив бизнес, туризъм и
пълноценна експлоатация на наличните природни и културно-исторически ресурси.
Развитието на Община Горна Оряховица е обвързано както с активното взаимодействие с
общините в Област Велико Търново, така и с останалите областни и общински центрове в
СРЦ. Изпълнението на планирания интермодален терминал ще има основно значение за
подобряване на транспортната свързаност на района, където са ситуирани най-големия ЖП
възел в Северна България и международно летище.
Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините от Северен централен
район

Легенда
Областен център
Общински център
Транспортна инфраструктура
Зони за сдружаване в ИТИ проекти с
областен център
Зони за сдружаване в ИТИ проекти с
община

2.2.6.

Зона за междуобщински инвестиции и бизнес с Община Лясковец

Зоната включва две подзони, обособени от парцелите, намиращи се между от двете страни
на Републикански път III-514 около бъдещия планиран интермодален терминал. Това са
парцели, отредени за индустриални и промишлени цели, като в голямата си част са частна
собственост, поради което са особено благоприятни както за междуобщински, така и за
проекти в рамките на публично-частни партньорства.
Като част от междуобщинското сътрудничество ще бъде включена и Индустриална зона 1
(I ПЗ), в която ще бъде развит интермодалния терминал, който ще подобри условията за
транспорт в общините и ще засили сътрудничеството помежду им за осъществяване на
общи проекти.
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2.2.7. Зона за Трансгранично сътрудничество
Зоната включва Трансграничния регион по поречието на река Дунав. Съгласно проведен от
ЕК анализ, Трансграничният район между България и Румъния е една от най-слабо
развитите територии в ЕС. Общото ниско ниво на икономическо развитие отслабва бизнес
средата и насърчава външната миграция, което от своя страна пречи на региона да разгърне
потенциала си. Разделението север-юг по река Дунав, особено по отношение на
физическата достъпност и свързаност, но също така и поради езиковите и
административните бариери, са сред най-важните структурни предизвикателства, засягащи
трансграничния регион, за които ще бъдат провеждани целенасочени инициативи през
следващия програмен период.
Съгласно програмните документи за разработването на стратегията за бъдещия програмен
период на Interreg VI-A Romania- Bulgaria Programme 2021-2027, визията на програмата се
основава на концепцията за полицентрично развитие, като се предлага мрежата от ключови
градски центрове по поречието на Дунав, при засилено институционално сътрудничество
и икономически синергии, да започнат да изразяват обща стратегия за развитие с цел
взаимно укрепване на второстепенните и периферните градове.
Мрежата от малки и средни градове, като например побратимените градове по поречието
на река Дунав, се счита за значително по-добре развита в целия регион, което е плюс по
отношение на услугите, предоставяни на селските райони, районите около тях и за
потенциала за създаване на работни места. Прилагането на интегрирани инициативи за
общи проекти ще цели да постави фокус върху възможностите за насърчаване на публичночастни партньорства, подобряване на бизнес климата в пограничния регион, както и

създаване на условия за противодействие на негативните влияния на климатичните
промени както върху биоразнообразието, така и върху земеделието в региона.

Зона за Трансгранично сътрудничество

Възможност за кооперация
по ТГС проект с общини от
Област Русе
Възможност за кооперация
по ТГС проект с община
Свищов
Община Горна Оряховица
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