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1

Общи условия

Общият устройствен план на община Горна Оряховица е възложен за изпълнение
на екип от експерти на Обединение - ДЗЗД”Визия за община Горна Оряховица”
Основанието за възлагане на ОУП на община Горна Оряховица е да се отразят
настъпилите съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в
които се развива нашата страна. Необходимостта да се осигури равнопоставеност на
отделните субекти в икономическия живот, да се осигури защита и баланс на интересите
и собствеността на всички участници в устройствения процес води след себе си и до
промяна на политиката за устройство на територията.
Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с
изискванията на договора, заданието за изработването на ОУП и действащата
нормативна уредба.
При изработването на плана е използвана предоставена информация от
специалисти от дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на община
Горна Оряховица, представители на експлоатационни дружества и ведомства.
Използвани са материали от Национална концепция за пространствено развитие за
периода 2013-2025 - актуализация, Национална стратегия за регионално развитие 20122022 г., Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 2014-2020 г.,
Стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г., Общински план за
развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г., и Интегрирана стратегия за
регионално развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2 за периода
2021-2027 г. Процедирана смяна на предназначението на имотите в извън селищни
територии по населени места, КВС на землищата и др.
1.1

Изпълнител на ОУП на община Горна Оряховица

Общият устройствен план на община Горна Оряховица е възложен за изпълнение
на екип от експерти на Обединение - ДЗЗД”Визия за община Горна Оряховица” с
ръководител арх. Ира Кънева, след спечелена обществена поръчка) с Договор от
26.08.2019г.
1.2

Териториален обхват на ОУП на община Горна Оряховица

Общият устройствен план се изработва за територията в границите на община
Горна Оряховица с обхват на всички 14 землища от общината: Горна Оряховица: гр.
Горна Оряховица, гр.Долна Оряховица, селата Правда, Първомайци, Поликраище,
Драганово, Върбица, Янтра, Крушето, Паисий, Писарево, Върбица, Горски Горен
Тръмбеш, Горски Долен, Тръмбеш.
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1.3

Цели и задачи на ОУП на община Горна Оряховица

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие
с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за
община Горна Оряховица природни, културно-исторически, туристически, социалноикономически и други ресурси.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между околната
среда, постигане на икономически растеж и достигане на социален просперитет, при
ефективно използване на природните ресурси, то главната цел следва да бъде постигната
чрез изпълнението на следните цели:
• Регулиране на процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на
общината в граници, които да не нарушават целостта и стабилността на
природната й среда;
• Създаване на устройствени условия за реализиране на стратегическите документи
по ЗРР – ИТСР Северен централен регион за планиране от ниво 2 и Интегриран
план за развитие на община Горна Оряховица 2021-2027, както и на други
общински, регионални и национални програми, планове и проекти. Извеждане на
устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в
ежегодните програми за прилагане на ОПР;
• Прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне на физическата
градска среда в урбанизираните територии (населени места и селищни
образувания) в съответствие с европейските норми и стандарти, като се търси
максимален ефект на направената инвестиция и опазване на околната среда;
• Планирането на ОУПО следва да бъде направено по начин, осигуряващ от една
страна опазване, а от друга социализиране и рекламиране на природното и
културното наследство в община Горна Оряховица, с цел постигане на
устойчивост.
Основните задачи на плана са:
• Определяне на общата структура на територията и преобладаващото
предназначение на съставните й структурни части;
• Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по
предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени в Закона за
устройство на територията, Закона за опазване на земеделски земи, Закона за
опазване на околната среда и други нормативни актове;
• Изследване и развиване на мрежата на социалната инфраструктура;
• Определяне и обосноваване на развитието на комуникационно-транспортната
инфраструктура на общината и на отделните транспортни мрежи;
• Определяне и обосноваване развитието на техническата инфраструктура и
определяне разположението на мрежите и съоръженията им на територията на
общината, както и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално
значение;
4
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•
•
•
•

Идентифициране на териториите с възможни природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната й среда, с цел нейното опазване;
Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културноисторическото наследство и природните забележителности;
Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на
последователност на реализирането им във времето.
1.4

•
•

Обем и съдържание на ОУП на община Горна Оряховица

Разработката се състои от две части:
Текстова част – обяснителна записка;
Графична част, състояща се от:
- Опорен план на община Горна Оряховица в М 1:25 000;
- Общ устройствен план на община Горна Оряховица в М 1:25 000;
Схеми към ОУПО в М 1:50 000:
- Собственост;
- Категория на земята;
- Видове територии;
- Транспортна инфраструктура;
- Недвижимо културно наследство;
- Водоснабдяване и канализация;
- Енергийна и съобщителна инфраструктура;

Всички чертежи и текстови материали са представени съобразно изискванията на
Наредба №8 за графично оформление на ОУПО и методическите насоки на МРРБ.
1.5

Прогнозен срок на действие на ОУП на община Горна Оряховица

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие.
Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за
прогнозен период от 15-20 години. ОУП на община Горна Оряховица е с прогнозен срок
на действие 2040 г.
1.6
Кратка историческа справка
гр. Горна Оряховица - Най-ранните обитатели на Горнооряховския район са
неолитните земеделци и скотовъдци. В началото на 20-и век в пещерите около Дервента,
Рафаил Попов открива останки от материалната култура на тези хора. Такова селище,
датиращо от средния неолит (втората половина на петото хилядолетие пр.н.е.), е открито
през 1965 г. в местността “Блатото” в Горна Оряховица (в района на гимназията). То е
било изградено на южния скат между два големи извора – Блатото на юг и Борима на
5
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север (днес те са заринати). В района на града са намерени различни предмети – главно
керамични съдове, които показват, че животът продължава и през следващите епохи –
енолита, бронзовата и старожелязната. Предполага се, че обитателите на тези земи през
бронзовата епоха и особено през старожелязната, са траките. Следи от най-ранното със
сигурност установено тракийско селище край Горна Оряховица, се намират в местността
Кованчукуру (Пчелно място) между Камъка и Арбанашкото бърдо, край изворната
област на рекичката Дерето. Селището просъществувало в периода преди римското
завладяване на тези земи – V – І век пр.н.е. За сигурността на жителите му на “Камъка”
била изградена голяма крепост. Останките от крепостната стена се намират на около 800
м от челото на "Камъка”. Крепостта на “Камъка” може би е била използвана по време на
походите през тракийските земи на Филип ІІ и Александър Македонски. Затова
свидетелстват двете намерени в района на Горна Оряховица монетни съкровища.
Римското завладяване на този район започнало през втората половина на І век пр.н.е. От
началото тези земи влизали в провинция Тракия, а към края на ІІ век – в провинция Долна
Мизия. В годините на Римската империя на десетина километра северно от съвременна
Горна Оряховица е построен един от най-големите градове на провинция Долна Мизия
– Никополис ад Иструм (Градът на победата на Дунав). Останките му се намират край
с.Никюл. По това време продължавало да съществува и селището между “Камъка” и
Арбанашкото бърдо, край което минавал римски път от Никополис ад Иструм през
Твърдишкия проход за Кабиле (край Ямбол). Основният поминък на населението било
лозарството и винепроизводството. Затова свидетелстват намерените останки от стотици
големи керамични делви (литоси), в които било съхранявано виното. През ІІІ-ІV век с
цел да възпира варварските нашествия, е построена крепостта, която през
Средновековието носи името Ряховец. Названието си тя получава от растителния вид
орех, който е широко разпространен в района. След създаването на славяно-българската
държава в района на крепостта възниква селище. По всяка вероятност това е било малко
селище, тъй като от времето на Първото Българско царство не са останали археологични
паметници. След възстановяването на Българската държава в края на ХІІ, век възниква
необходимостта новата столица Търново да бъде охранявана- Изградени или били
възстановени няколко стражеви крепости, между които и Ряховец. Задачата на Ряховец
била да охранява пътя от Червен за Търново. По този начин тя охранява северните
подстъпи към столицата Търново. На юг от крепостта (на около 500-600 м) се намират
останките на късносредновековно селище. В него са живеели вероятно семействата на
войниците, служещи в Ряховец. Крепостта и селищата край нея съществуват до падането
на България под турска власт. В края на ХІV век, след превземането на Търново, в
крепостта Ряховец е настанен турски гарнизон. През месец септември, 1444 г. войските
на полския крал Владислав ІІІ Варненчик превземат и разрушават крепостта.
Непосредствено след опожаряването и разрушаването на крепостта от армията на
Варненчик районът е разлюлян от мощно земетресение, което доразрушава крепостта.
По този начин се слага край на близо 250-годишното съществуване на крепостта Ряховец.
Разрушаването на крепостта принуждава населението, живеещо край нея, да напусне
околностите й. То се премества да живее в северното подножие а Арбанашкото бърдо.
Образувани са три нови самостоятелни селища – Горна, Средна и Долна Ряховица.
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Издаденият през 1538 година и подновяван няколко пъти след това султански ферман, се
дават права за търговия и закрила от кърджалии. Никой нямал право да се меси в
работата на населението. То плащало данък само на везира, на когото селището е дадено
като вакъф. Селището получава редица свободи, които позволяват да се развият
множество занаяти. В края на ХVІІІ век еснафските сдружения са силно развити и добре
организирани. Ореховица бързо започва да става голям търговски център. Търговията
дала живот на селищата. В това отношение голяма роля играят съществуващите три
градски пазара – “Екин пазар” (“Житен пазар”), “Сър пазар” (“Говежди пазар) и пазар за
местни продукти. На тези пазари освен търговци от империята, започват да идват
търговци и от съседните държави. Установените търговски контакти донасят във
възрожденска Оряховица последните новости от всички области на живота, които
постепенно съдействат градът да придобие европейски облик. Незапомненият стопански
и икономически разцвет кара горнооряховчани да потърсят нови форми за запазване на
българщината. Откритото през 1822 година килийно училище в скоро време става
недостатъчно. Това налага през 1859 година да се открие и първото класно училище.
Негов основател е бележитият възрожденец и просветител Иван Момчилов. По същото
време врати отваря и първото девическо школо. Постепенно към килиите на петте
църкви в Оряховица се създават нови училища. Техният брой в средата на седемдесетте
години на ХІХ век достига до 7, като в тях се обучават близо 500 ученика. Небивалият
интерес към просвещението позволява на оряховчани през 1869 г. да учредят и свое
читалище. Именуват го “Напредък”. Освен като просветен център, новосъздаденото
читалище много скоро става и легална форма на създадения таен революционен комитет.
Все по същото време Горна Оряховица е обявена за център на нахия, а през 1870 г.
получава статута на град. Година по-късно е основано и женско дружество
“Просвещение”. Горнооряховчани вземат дейно участие в готвените въстания и буни
през целия ХІХ век. Именити жители на града се заклеват през 1835 г. във Велчовата
завера. Активно участват в подготовката на Дяло Николовата буна през 1856 г. Няколко
години по-късно стават съпричастни и към подготвеното от хаджи Ставри въстание през
1862 г. Знаменосец на неговата чета е оряховчанинът Т.Бочев. Нов етап в развитието на
революционните борби в региона настъпва с основаването от Васил Левски на
горнооряховския частен революционен комитет през 1870 г. След смъртта на Левски не
спира работата на революционния комитет в Горна Оряховица. Тайният комитет в града
по това време започва да играе изключително важна роля в живота на Вътрешната
организация. В края на 1875 г. Гюргевският революционен комитет, преценявайки
обстановката в България, взема курс за ново въстание. Страната е разделена на
революционни окръзи. За център на Първи революционен окръг е избрано Търново, а за
главен апостол – Стефан Стамболов с помощници Георги Измирлиев-Македончето и
Христо Караминков-Бунито. През м.януари в Горна Оряховица се установява Георги
Измирлиев, малко по-късно в района пристигат Стефан Стамболов и Христо
Караминков. С идването си главният апостол и неговите помощници решават да
преместят центъра на окръга в Горна Оряховица. В подготовката на въстанието в Горна
Оряховица активно участие вземат и местното женско дружество под ръководството на
Елена Грънчарова. На 26 април е решено въсканието да бъде обявено на 28 април.
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Поради извършено предателство обаче, само за няколко дни са арестувани повечето от
ръководителите на въстанието, пребиваващи в Горна Оряховица. Над града надвисва
опасност от опожаряване и разграбване и само решителното поведение на Елена
Грънчарова, организирала похода на горнооряховчанки до Търново, предотвратява
идващата опасност. На 28 май 1876 г. в центъра на Горна Оряховица на бесилката увисва
апостолът Георги Измирлиев. След една година – на 26 юни 1877 г. градът е освободен,
140 горнооряховчани стават опълченци. Знамето на горнооряховската чета, готвено за
въстанието през 1876 г, е връчено на новосформираната Четвърта опълченска дружина.
За първи кмет на града след Освобождението, е избран Радко Радославов. През 1877 г.
населението на града е 4 700 души. Само за три години то нараства с още хиляда души.
В града има 1 210 къщи. През 1883 г. в района на днешната болница е изградена сградата
на 12-класното училище, което обслужва и гр.Лясковец. Същата година се открива
първата тютюнева фабрика. През 1891 г. общината взема решение за построяване на
Градската градина. В последните десетилетия на ХІХ век градът удвоява своята
численост. Нов тласък в разрастването му дава откритата през 1899 г. гара КалтинецГорна Оряховица. Гара, която четири години след своето откриване, става кръстопът на
железните пътища, водещи от столицата до морето и от Дунава през Балкана към
плодородна Тракия. В това време е построена и бирената фабрика Бабенец. С пускането
на ж.п.линията започва застрояването на квартала край гарата и постепенното
присъединяване на с.Калтинец към града. Основават се различни фирми, като АД
“Янтра”, Лозаро-винарска кооперация, фабрика за пивоквас, циглена фабрика.
Регистрираните фирми са 50, а търговските дружества – 3. През 1911 г. се създава
Българо-чешко дружество за захар. То започва строителство на първата фабрика за захар
на Балканския полуостров. Тя е изградена само за две години и е открита през 1913 г.
Покрай нея се изграждат предприятия за спирт, поташ, брикети от цвеклови резанки,
огнеупорен материал, бонбони, глюкоза и въгледвуокис. Отделно се открива консервна
фабрика, а през 1916 г. започва да работи фабриката за отоплителни печки на братя
Радеви. Унищожителното земетресение през юни 1913 г. разрушава града.
Възстановяването на града започва след завършването на Междусъюзническата война.
В началото на двайсетте години започва голямо строителство на обществени и
административни сгради. Тези години са преломни за икономическия живот на града.
Пораждат се първите акционерни дружества. Започва строителството на летището. От
1925 г. започва електрификацията на града. Започва и производството на елитно
семепроизводство. По този начин се формират северната и източната части на града. От
1925 г- до 1932 г. Мостреният панаир (открит през 1922 г.) се провежда два пъти
годишно. Той е построен на мястото, където сега се намира КСТ “Янтра”.
В мострения панаир ежегодно участват и в двете изложения фирми от цяла
Европа и САЩ. Някои от известните колоси в машиностроенето като Круп, Сименс,
Филипс, Форд, Фиат и други – уреждат постоянни представителни павилиони, в които
излагат новостите на своето производство. Постепенно обаче, интересът на
индустриалците и търговците към този панаир намалява, поради конкуренцията на
Пловдивския и Варненския панаири.
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Градът, благодарение на икономиката си и търговията, играе важна роля в района. В
икономическо отношение той е водещ. Но той е водещ и в културата – откриват се
железничарски театър, създадена е градска и железничарска духова музика, музикално
дружество, театрална група, културен дом на гарата
След 9-и септември 1944 г. и особено след национализацията през 1948 г. започва
окрупняването на промишлените предприятия.
Горна Оряховица постепенно придобива свой архитектурен облик, който се е запазил
през годините.
с. Върбица - Село Върбица е разположено североизточно на около 16 км от гр. Горна
Оряховица на левия бряг на река Янтра, в североизточното подножие на възвишението
„Ташла баир“. До 1937 г. името на селото е било Влашица. Относно произхода на името
има две предания, като според първото селото е носи името си от турчина Улах бей, а
според второто името дошло от власите катунари. По спомените на подполковник
Етимов от 1883 г. селото е образувано на това място от пет спахийски конници начело с
Улах бей. Има обаче доказателства, че на това място е имало живот още по времето на
траките – намерени са останки от укрепено селище и могила на древен тракийски воин.
През 1934 – 1937 г. тук са открити и тетрадрахми от о-в Тасос и от Марония. В двора на
църквата е открита и друга могила наричана „Джамията“. Според друга версия селището
е основано от двама преселници от казанлъшкото с. Енина – Христо и Павел, които се
заселили с родовете си през 1760 г. в близост до пет спахийски семейства /днес в
централната част на селото/ след взаимното съгласие от тяхна страна и от страна на
спахиите. След известно време идват и други заселници от Дряновския Балкан и
Лясковско. Църквата „Св. Георги“ е освнована през 1858 г., като сегашната сграда
вероятно е от 1884 г. Читалището е изградено през 1896 г., а кооперацията – през 1904 г.
В Руско-турската освободителна война се включват много доброволци от селото. След
Освобождението се развива най-вече земеделието. Доброволци от селото се включват и
в балканските войни и в Първата световна война. Несъмнено най-значима и развита през
вековете в селището остава културата, поддържана от местното читалище и училище.
с. Горски Горен Тръмбеш - Село Горски Горен Тръмбеш е разположено на 350 м.
надморска височина в подножието на два хълма-Калето и Кайрака, северно от долината
на р. Янтра. Селището се намира на 25 км от Горна Оряховица. Поради стратегическото
си положение и добри условия за живот - прохладен климат, сенчести гори, богати
водоизточници (в землището има повече от 20 чешми), пресечена местност с много
долове и бистроструйни потоци в тях, плодородни ниви и пасища, то е привличало
заселници още от древността. Обитавано е от първобитния човек, траки, римляни, готи,
славяни и прабългари. На 2,5 км северозападно в местността "Сулуджак" има следи от
антично селище, признато за паметник на културата (ДВ бр.93 от 1971 г.). На 500 м южно
от селото се намира крепостта "Калето", която е била охранителна станция по римския
път от Марцианополис за Никополис ад Иструм. Крепостта е призната за паметник на
културата в ДВ бр. 78 от 1968 г. В района на селото е намерена глава на Зевс, която е
част от цяла фигура в релеф и оброчна плочка, заведени под № 143 и 144 в регионалния
исторически музей гр. Велико Търново; брадва-копач от каменно-медната епоха,
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заведена под № 148 в Археологическия музей в София. Землището е осеяно с множество
погребални и пътни могили. До селото, около "Калето" и на други места, са останали
следи от църкви, което навежда на мисълта, че през Второто (Търновското) българско
царство този район е бил важно духовно средище. След Освобождението селото
придобива изцяло български облик с преселили се от Еленския, Търновския и отчасти
Дряновския край. През 1881 г. е построена училищната сграда, а през 1936 г. - нова
двуетажна училищна сграда. Читалище "Просвета" е основано 1906 г., а през 1976 г. е
построена новата му сграда. Църквата "Св. Иван Рилски" е строена по стопански начин
през 1885 г., а е осветена през 1887 г. от Търновския митрополит Климент (Васил
Друмев). Силно пострадала от земетресението в гр. Стражица през 1987 г., тя вече е
възстановена с доброволен труд и дарени средства.
с. Горски Долен Тръмбеш – Това, което се знае е, че в чест на победата си над даките,
римският император Траян основал гр. Никополис ад Иструм, днешното с. Никюп
великотърновско, около 105-та година. Установили се трайно по тия земи, римляните
започват строеж на редица градове и военни лагери край Дунава и във вътрешността на
Мизия. Градовете били свързани с военно стратегически пътища - виа милитарис, с
посока запад - изток и напречни пътища - трамес, с основно предназначение за бързо
придвижване на войските и за търговия. За безопасността на движението по тези пътища,
за наблюдение и оповестяване при опасност били построени военни крепости - фортис.
Такава крепост, наречена през турското робство „кале", била построена над с. Г. Д.
Тръмбеш. На напречен път „трамес", водещ от Раховец и Никополис ад Иструм към
Приета (Русе) и Нове (Свищов).
Следователно, единствената археологическа находка, която свидетелства със сигурност
за началото на заселници в близост (800) м със селото ни, са руините от римската крепост
„калето" построена около 110 г„ но все още непроучена.
В известие на Варненския архив от 1964 г. е изнесен регистър на пастирите скотовъди,
където се говори, че село Търънбеш-и даг е едно селище с две махали: горна, в която е
регистриран пастир Иван и долна - пастир Тодор през 1573 г. По-късно на 18.04.1619 г.
българските селища с населението им в турските регистри е отбелязано село Търънбеши даг с 32 домакинства, които са подлежали на облагане с данък.
Регистър за поголовен данък от 1635 г. ни дава сведение за 31 домакинства, 1634-44 г. 41 домакинства, 1660 г. - 43 домакинства. Тези сведения, взети от държавен архив, говорят за развитието на селото в годините на османското иго. Около 1800-та година имало
приблизително 60 къщи тур- ци и 6 до 8 къщи българи. След 1800-та година българското
население значително нараства от приселци от Балкана и близките села. Привличали са
ги реката, плодородните ниви и горите. Първата училищна сграда в двора на църквата
изпълнява задачата си като училище 13 години до постройката на новото училище 1892
г. Сградата продължава да се ползва като адми¬нистративна сграда община до 12 април
1948 г., т.е. 61 години. Читалищната дейност в селото има над 100 годишна история.
гр. Долна Оряховица - Селището е разположено на хълм с южно изложение, който се
образува между предполието на Търновските височини на Предбалкана и Дунавската
хълмиста равнина. Намира се на левия бряг на р. Янтра, на 7 км от Горна Оряховица .
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Селището се споменава с името Долна Оряховица в турски документи от края на ХVІІ и
началото на ХVІІІ век. В землището на Долна Оряховица са открити следи от желязната
епоха и античността (м. Гаджала и м. Пенев мост), но средновековната му история е
свързана с поселението около крепостта Ряховец и историята на Горна Оряховица. В
землището са запазени останки от тракийски и римски селища и трако-римски могилен
некропол. Малкото намерени археологически находки на около 2 км северозападно от
днешното селище говорят, че в местността Пенев мост е имало римско селище. Там е
намерена натрошена строителна и битова керамика, която е близка с керамиката на
античните керамични центрове на територията на Никополис ад Исрум, Бутово,
Хотница, Павликени. През 1904 г. в местността Песаров кладенец при оран е открита
гробница на мъж и жена. Накитите са от ІІ - ІІІ в. от н.е. През 1961 г. в местността
Могилите при оран е открита колективна находка от 115 сребърни римски монети от ІІ ІІІ век. Селището има две църкви, построени още преди Освобождението. Църквата
"Успение Богородично" е построена през 1834г., а църквата "Св. Георги" през 1870г. За
начало на килийното образование се смята 1830 г. Първата училищна сграда е построена
през 1871 г. Читалището е основано през 1883 г., а първата му сграда е построена и
открита през 1922 г.
с. Драганово – Малко са историческите данни за селото. Драганово е възниквало в края
на ХII и началото на XIII век и носи името на основателя си – Драган, живял още преди
турското робство. В землището се срещат останки от римски и тракийски селища в
следните местности:Гаджаала, Ташлука, Борушко кале, Кадън бунар и Пазарски път.
Срещат се и много останки от укрепления в Мал тепе, Ташлика, Борушко кале,
Тръмбешко кале. През селото е минавал средновековния път от Търново за Дръстър
(Силистра).
с.Крушето - Селото отстои на 20 km от общинския център. Селото се споменава в турски
регистър от края на XVII и началото на XVIII век. В списък на пълнолетните мъже
християни от Търновските села, съхранен в ориенталския отдел на Народната
библиотека Кирил и Методий под сигнатура ВД 97/12 се споменава за село Армутлий,
Търновски санджак, под владението на Фуруз бей (днешно Крушето). В близост до село
Крушето се намират останките на Никополис ад Иструм и Калето със запазени и до днес
стени. За крепостта Калето или Кале баир, както я наричат турците, съобщава и Стефан
Стефанов в книгата си „Старините по долния басейн на Янтра“ от 1956 г. [1]По време на
Руско-турската война 1877 – 1878 г. турското население изоставя селото и на 30 януари
1879 г. то е заселено с българи – бежанци от Еленско и Тревненско. Първите преселници
са от махалите Йовковци, Средни колиби, Мрътвица, Чемшири, Харваловци и от
Тревненско. През 1880 г. селото получава българското име Крушето.
с. Паисий - Село Паисий се намира на 30 км североизточно от гр. Горна Оряховица.
Разположено в малка котловина между селата Стрелец, Сушица, Лозен и Виноград. Край
него има следи от тракийски и римски селища ("Старо селище"), както и следи от римски
път. Поради наличието на много гори и надморската височина през лятото въздухът е
прохладен и свеж. Двата микроязовира ("Голям извор" и "Щирковото") дават
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възможност за спортен и стопански риболов. Старото наименование на селото е Арнаути
- тук са живеели арнаути, работници на бея от село Нова Върбовка. След
Освобождението се заселват много семейства от Еленско, Килифаревско, Тревненско,
Дряновско, поради което названията на някои фамилии се определяли от имената на
селищата от тези краища (Банари, Тревненски, Дряновски и т.н.). С указ 07/23.05.1934г.
селото е преименувано на с. Паисий.
с. Писарево - Първите данни за създаване на селото са още от римско време (около 170
година по времето на Траян). По това време името му било Язъжикьой (Слепите уруци),
тъй като от заселилите се тук турци единият бил сляп. Имало е римска крепост в
местността "Лозица", която през Освобождението е разрушена и на нейно място е
построен женски манастир. Селището е местено три пъти: първоначално е било в
местността "Лозица", след това е местено на левия бряг на река Янтра и последно - на
сегашното място на селището. Името на днешното село произлиза от българин, който
бил писар и водел сметките на бея, заселил се в местността "Геран". Поминъкът на
населението е основно животновъдство, градинарство и земеделие. Голяма част от помладите мъже са работели като градинари в Румъния, Австрия и Унгария. През 1867 г.
по инициатива на заселници от балкана е основано първото училище в селището, което
е нямало собствена сграда и занятията са се провеждали в домовете на основателите.
Строежът на първото килийно училище започва през 1870 г., но през 1890 г. по
настояване на инспекцията се построява ново начално училище, което е разрушено от
земетресение през 1912 г. През 1915 г. началното училище е възстановено, а през 1930 г.
е построена прогимназия. Читалището в селото - "Съгласие - 1905" функционира от 1905
г.
с. Поликраище - Селото е разположено в китна котловина на 3 km от южния бряг на
река Росица, на 14 km от град Велико Търново и на 7 km от град Горна Оряховица. Село
Поликраище е едно от най-старите селища в района. Споменато е в турски документи от
15 век с името Буликраище с 52 домакинства, 2 вдовици и приход 4544 акчета (Извори
13: 203). През 1618 г. е записано Поликраище (Стойков: 466), Поликраше според Недков
2:195, хане (домакинства) 62. От времето на траките има открита могилна гробница,
както и различни археологически находки в землището на селото, което предполага
тракийска обитаемост на землището. По-голяма урбанистична активност в землището на
селото се наблюдава след влизането им в пределите на Римската империя. Наличието на
Никополис ад Иструм на границата на землището на Поликраище (4 km северно от
селото) първоначално обуславя образуването на селскостопански поселения и вили,
доста останки от които са открити в различни местности на север, изток и запад от
сегашното село (Кирачина бара, Керемидския път и др.) Има голямо наличие на могили
около Никополис, като най-близките до града са 51 на брой, като около поне 1/3 са в
землището на Поликраище. При турското нашествие селото и крепостта са се
съпротивлявали, защото една част от населението е била избита, друга откарана в
робство, а трета избягала в Балкана. След това има повторно заселване на опразненото
село, като вероятно освен говедарите и овчарите, слезли от планините, се е завърнала и
част от избягалото местно население, защото няма как планинците да са донесли местния
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мизийски диалект. По време на османската власт селото е споменато в турски документи
от 15 век с името Буликраище с 52 домакинства, 2 вдовици и приход 4544 акчета (Извори
13: 203). Остава с чисто българско население, защото е било феодално владение (Тимар)
на Мехмед, син на Юмер, като такова може би е давало бойци, участващи във военните
походи на феодала. През 1751 г. се строи черква в селото, като няма източници за пораншна такава, което не значи че не е имало в едно богато средновековно село с крепост
в единия край. Тя е била вкопана в земята. След Освобождението е била разрушена и на
нейното място била построена нова. До 1910 г. в двора на черквата е имало килийно
училище, което не можело да поеме всички ученици. След 1911 г. вече е съществувала
сградата на сегашното централно училище
с. Правда - От първите поселения в региона (III хилядолетие пр. Хр.) частично са
запазени две неолитни селища, намиращи се край с. Правда. В селището край с. Правда
са намерени множество керамични и кремъчни артефакти, свързани с бита и култовете
на праисторическите хора. Между тях със своята изящност се отличава керамична
фигурка – блюдо с глава на бик. За пръв път за съществуването на селото се споменава
през 1415 г. Тогавашният данък, който е бил наложен на селото е бил 2 – 3 хиляди ахчета.
Според преданието то се наричало Ченгене кьой, след Освобождението било
преименувано на Циганово, а на 19.02.1952 г. – Правда. В документ от 15 век /списък на
тимарите/ е записано „село Чикянова, спадащо към Търново“ с къщи мюсюлмани 4,
неженен 1, неверници 13, неомъжени 7. В миналото селото било на брега на Янтра, но
след голямото наводнение през 1897 г., то е преместено на днешното място. Тогава
всички цигански семейства и 4 български са преселени в Калтинец. Църква била
построена в 1864 г. Училище било открито в частна къща през 1860 г., от 1864 г. се
помещавало в църковната килия, а през 1892 г. построили училище, в което учили до
1912 г., то не пострадало от наводнението. По предание в селото имало турски чифлик.
В най-скоро време бяха направени разкопки в местността Червен бряг и е било откито
селище.
с.Първомайци - Историята на село Първомайци започва около ХІІ век. Първите
писмени сведения датират от далечната 1347 година, когато българският цар Иван
Александър подписва "Мрачката грамота", в която се споменава за съществуването на
селището. Първото светско училище е основано в с. Сергювец през 1843 г., а през 1846
г. и в Темниско. През 1893 г. се създава читалище "Иван Вазов", а през 1909 г. - читалище
"Развитие". През 1965 г. в центъра на селото се изгражда нова читалищна сграда, в която
се развива разнообразна културна и просветна дейност. Към читалището има изградена
библиотека с над 16 500 тома. През 1885 г. в Темниско е изграден църковен храм, а през
1892 г. и в Сергювец. Двата храма са с еднакви имена - "Вознесение Господне".
с.Стрелец - Село Стрелец е разположено североизточно на 25 км от административния
център град Горна Оряховица. Селото е възникнало и добило своето развитие сред
огромни горски масиви през ХVIIIв. в непосредствена близост до пътя, свързващ
градовете Попово и Свищов, преминаващ през местностите "Клиседжик", "Коджаекин",
и "Еренбунар". Местното население главно турско се отличавало като добри овощари,
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производители на маджун и пчелен мед. Цели местности са облагородени с круши,
зарзали, ябълки и сливи. Във всяка къща е имало пчелин. През втората половина на ХІХ
в. в селото се заселват първите български семейства главно от Еленския балкан и голяма
част от заселилите се фамилии носят името на селището от което идват. Първите родове
заселили селото са Чамурови, Крушеви, Щиркови, Мъжлекови, Мердански и Трънкови.
Първите родове Чамурови и Крушеви са произвеждали сапун, а по-късно 14 коларожелезарски работилници произвеждат и ремонтират волски, биволски и конски каруци.
Развива се бъчварството и дограмаджийството.
с.Янтра - През турско селото се е наричало Мургазли, а през 1934 г. е преименувано на
Янтра. Селището е с находки от желязната епоха, а следи от античността и
средновековието има около керамичната фабрика в селото. През 1923 г. е създадена
кредитна кооперация "Сам си помагай". От същата година функционира и читалище
"Пробуда". Училищното дело започва от 1868 г. с построяването на училищната града.
Църквата "Св. Арахангел Михаил" е построена през XIX век, а е възстановена през 1937
г.

2

Обща характеристика на област Велико Търново, регионални условия и
връзки. Характеристика на община Горна Оряховица.
2.1
Характеристика на област Велико Търново

Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и
западната частна Северния централен район . Територията й е с площ 4 662,6 кm² (4,2%
от територията на страната).Областта е с изгодното транспортно-географско положение,
което е фактор за отвореността й към съседните области в страната. Принадлежността й
към Българското Дунавско крайбрежие също е благоприятен фактор за осъществяване
на трансграничното сътрудничество с крайдунавските региони от поречието на р. Дунав.
От общия размер на територията с най големи площи са земеделските територии,
следвани от горските и урбанизираните територии.Земеделските земи са с висок
относителен дял в северните, равнинни части на областта. С над 80% дял на земеделските
земи от общия размер на територията са общини Полски Тръмбеш (84,6%), Свищов
(82,6%), Павликени (81,0%).Горските територии преобладават в общините, разположени
в южните, планински части. С горски територии над 45% от общия размер на
територията са общини Елена (57,0%) и Златарица(45,8%).
Релефът в северната част е низинно-равнинен, а на юг –хълмисто-платовиден и
планински. Минерално-суровинните източници са с неруден характер (глини, мергели,
базалт и др.). Със стопанско значение са многобройните находища на качествени глини
(Бутово, Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, гр. Горна Оряховица и гр. Стражица).
Открити са и находища (с ограничени запаси) от черни въглища в Старопланинската част
на областта.Климатът е умерено-континентален, като в южните части на областта е с
черти на планински климат. Ветровият режим (с малки изключение по старопланинското
било) не е подходящ за добив на енергия чрез ветрогенератор. Слънчевото греене е с
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показатели около средните за страната, а слънчевата радиация по южните склонове на
Предбалкана и в равнинните части е подходяща за производство на соларна
енергия.Речната мрежа в областта е добре развита. Реките са притоци главно на р. Янтра
и Росица. Към водните ресурси на областта се отнасят още минералните води (Овча
могила, Вонеща вода, Обединение, Павликени, бившето ДЗС -Свищов),подпочвените
води и карстовитеизвори 26(Мусински, Раковец, Каябунар и др.). Повърхностно
течащите води, особено в планинските части на областта са с потенциали за използване
на енергийния им потенциал. Почвената и растителната покривка са разнообразни.
Преобладават черноземите, наносните, сивите и кафявите горски, хумусно-карбонатни
(рендзини) и алувиални почви. Горската растителност е от широколистни видове, като в
ограничени участъци в Елено-Твърдишката планина се срещат и насаждения от
иглолистни видове.

Фигура № 1.
Област Велико Търново се обслужва от два транс-европейски транспортни
коридори –No 7 (р. Дунав) и No 9. На територията на областтане са изградени
автомагистрали и скоростни пътища, но трасето на бъдещата АМ “Хемус” /СофияВарна/през нея.От важно национално значение е доизграждането и модернизацията на
крайдунавския крайбрежен път от Видин до Силистра, който е предвиден в Дунавската
стратегия на Европейския съюз. През територията на областта преминават
международните пътища- I-3 Русе –Бяла –Плевен –София (Е-83 I-4 Ябланица –Велико
Търново -Шумен I-5 Русе/Бяла –Велико Търново -Стара Загора –Кърджали -граница
Гърция (Е-85) формиращ направлението на ОЕТК No9.
Областта се характеризира с ясно изразен дисбаланс в териториалното развитие и
изявен проблем „център-периферия”. Някои основни данни за областта са посочени в
следващата таблица:
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Таблица № 1.
Област Велико Търново
Население към 31.12. общо
Коефициент на естествен
прираст (на 1 000 души от
населението)
Коефициент на
икономическа активност 15 - 64 навършени години

показател
брой

Относителен дял на
предприятията с до 9 заети
лица в общия брой
предприятия за областта
Относителен дял на
предприятията с 10-49
заети лица в общия брой
предприятия за областта

2017

2018

245006

242259

239132

235708

-8,1

-8,0

-9,1

-9,4

69,8

70,3

69,6

70,4

65,0

65,0

66,3

66,6

6,8

7,6

4,6

5,4

12

12

13

13

1543

1458

1542

1558

30,4

30,9

31,6

31,9

93

90

85

83

121708,1

147374,7

134033,6

140661,9

500926

360522

380853

428132

3035379

2982409

3196660

3421861

91,6

91,7

91,5

91,8

6,7

6,6

6,9

6,6

процент

Коефициент на безработица процент

Произведена продукция

2016

промил

Коефициент на заетост - 15
процент
- 64 навършени години

Болнични заведения към
31.12.
Легла в болничните
заведения към 31.12.
Лекари в лечебните и
здравните заведения на 10
000 души от населението
Училища (начален,
прогимназиален и
гимназиален етап)
Чуждестранни преки
инвестиции в
нефинансовите
предприятия към 31.12.
Разходи за придобиване на
ДМА

2015

брой
брой
брой

брой

хиляди
евро
хиляди
левове
хиляди
левове
процент

процент
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Област Велико Търново
Относителен дял на
предприятията с 50-249
заети лица в общия брой
предприятия за областта
Относителен дял на
предприятията с повече от
250 заети лица в общия
брой предприятия за
областта
Дължина на
aвтомагистралите
Дължина на първокласните
пътища
Дължина на второкласните
пътища
Дължина на третокласните
пътища
Дължина на железопътните
линии
Жилищни сгради
Жилища
Места за настаняване

показател

2015

2016

2017

2018

процент
1,5

1,5

1,4

1,4

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

153

153

153

153

141

141

141

141

643

643

643

643

236
89208
145269
116

236
89271
145478
114

236
89328
145542
114

236
89428
145733
126

процент

километър
километър
километър
километър
километър
брой
брой
брой

2.2
Община Горна Оряховица и мястото й в осите на урбанизация на
страната
Осовните оси на урбанизация в страната образуват пръстен в посока от западизток:
•
•

Ос-1: София –В.Търново – Шумен – Варна – в Северна България;
Ос-2: София – Ямбол – Ст.Загора – Сливен - Ямбол – Бургас – в Южна
България.
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Фигура № 2.
Източник НЦТР ЕАД
Община Горна Оряховица реално е в непосредствена връзка с главна Ос 1 и малко
в страно от бъдещия магистрален път Русе- Велико Търново.
2.3
Общи сведения за община Горна Оряховица
Община Горна Оряховица е разположенав Централна Северна България, в
подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра. На изток общината
граничи с Община Стражица, на запад с Община Велико Търново, на север с община
Полски Тръмбеш, на юг с общините Лясковец и Велико Търново. Община Горна
Оряховица е една от съставните общини на област Велико Търново и Северен централен
район.
В границите на община Горна Оряховица влизат 14 населени места, от които –
два града (Горна и Долна Оряховица) и дванадесет села.
Територията на общината възлиза на 321 032 дка. Средната гъстота на населените
места е 4 н.м/100 км2. Тя е по-ниска от средната за страната (4,9 нас.места на 100 км2 ).
Населените места са разположени сравнително равномерно на територията на общината.
Общинският център – гр.Горна Оряховица, е разположен ексцентрично в
границите на общината. Този факт донякъде затруднява връзките на населените места,
намиращи се в периферията на общината. От центъра на Горна Оряховица до най-близки
Община Горна Оряховица включва: Общинска администрация, 10 кметства и 2 кметски
наместничества (кметско наместничество с. Горски горен Тръмбеш и кметско
18
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наместничество с.Стрелец и с. Паисий). От центъра на Горна Оряховица до найблизките населени места разстоянието е около 3 км, а най-отдалечените на около 25 км.
Община Горна Оряховица разполага с добре изградена административна структура
и има нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано
развитие на общината за 2021-2027 г. В Общината е създадена много добра организация
за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. от гледна точка на планирани и реализирани
дейности, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми. През програмен
период 2014 – 2020 се изпълнява и ИПГВР на град Горна Оряховица 2014-2020, както и
Инвестиционна програма по Ос 1 на ОПРР/ИП/ като може да се отчете висока степен
на изпълнение на ИП. По данни от Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/ за предходния програмен
период са изпълнени 25 проекта финансирани със средства от структурните фондове на
стойност 23 704 726,19 лв.
Община Горна Оряховица се помещава в собствена триетажна сграда, състояща се
от 54 офиса, 4 заседателни зали и 82 работни места. Разполага със сървъри-5
бр.;компютърни конфигурации-97 бр.; принтери-43 бр.; копирни машини-12 бр.;
скенери-8 бр. Наличната техника позволява за всеки изпълняван проект да бъде обособен
отделен офис с необходимата техника - компютър с постоянен достъп до интернет,
принтер, скенер, метален шкаф за съхранение на документи.
Структурата на администрацията на Община Горна Оряховица е организирана в
дирекции, които се делят на отдели. Те осигуряват изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомагат Кмета
при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и
извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите
лица.
Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители
и лица, работещи по трудово правоотношение. Същите имат права и задължения,
предвидени в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и в нормативните актове
по прилагането им. Длъжностите в общинската администрация са ръководни, експертни
и технически, като те се заемат по ред и при спазване на условията и изискванията на
Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата
за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, и други
нормативни актове.
Разработени са и се прилагат вътрешни правила за работа, както и инструкции за
дейността на отделите, посредством които са въведени ефективни връзки за координация
и субординация между отделните звена.
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Фигура 14.
Съгласно данни на Аминистративния регистър към Интегрирана информационна
система на държавната администрация, към 2020 г. личният състав на общинската
администрация е с щатна численост общо 116 души, от които по служебно
правоотношение 50, а по трудово правоотношение - 66. Към същия период незаетите
щатни бройки в общината са били общо 14 бр. – 12 по служебно правоотношение и 2 –
по трудово правоотношение.
Административни услуги
Община Горна Оряховица разполага с модерен сайт, обширен набор от електронни
услуги, предлагани от Общината, а постепенната пълна цифровизация е заложена като
приоритет в програмата за управление за период 2019-2023. Общината работи активно в
посока прилагане на приципите на електронното управление.
Общински бюджет и финансов капацитет
Община Горна Оряховица провежда политика, в основата на която са интересите
на бъдещите поколения и тя се разработва с участието на гражданите. Нуждите се
отразяват в процеса на планиране, както в краткосрочен така и в средносрочен план.
Устойчивото местно развитие е в основата на целеполагането. Основните стратегически
документи, на база на които се определят годишните бюджети са Програмата за
управление, Общински план за развитие на община Горна Оряховица, Интегриран план
за градско възстановяване и развитие и инвестиционна програма. Общинските ресурси
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се планират и разходват разумно, а общинската администрация се отчита постоянно пред
обществеността. Достъпът до стратегическите документи, докладите за тяхното
изпълнение и финансовата информация свързана с тях е публичен.
Бюджетната тригодишна прогноза се изготвя веднъж годишно и се актуализира
периодично. В нея за отразени и взаимоотношенията със сметките за средства от
Европейския съюз. Въпреки липсата на достатъчно собствени приходи, община Горна
Оряховица реализира значителен обем инвестиции чрез финансиране от оперативни и
национални програми, чрез Предприятието за дейности по опазване на околната среда,
Национален доверителен екофонд и др. Прилага се структурен подход за запазване и
развитие на културните и исторически ценности. Инвестира се в развитие на социалните
услуги, обновяват се сгради на училища, детски градини и детски ясли.
Общината е силно зависима от привлечения ресурс и целевите трансфери от
централния бюджет за капиталови разходи. В последните няколко години, поради
нарастване на минималната работна заплата и осигурителните плащания и от друга
страна липсата на нови приходоизточници, прави невъзможни инвестициите със
собствени средства.
План
на Изпълнение
бюджета
бюджета

2016
2017
2018
2019
2020

28 758 388
31 307 639
34 931 276
42 685 464
50 440 773

на В т.ч. инвестиции в
дълготрайни активи
основно
с
целеви
транфери
25 343 140
1 873 948
29 269 585
2 753 158
29 699 840
1 571 361
36 715 574
6 133 650
44 269 906
10 681 561

Инвестиции
в
дълготрайни
активи
със
средства от ЕС
78 534
6 546 533
4 614 702
617 091
1 313 872

Едновременно с това община Горна Оряховица ежегодно идентифицира,
анализира, управлява и се стреми да минимизира рисковете в различните области на
управление. Същите правила важат и за финансовото управление. Планирането и
изпълнението на бюджета и всички проекти се определя чрез баланс и гъвкав подход
между определяне на ставките за местни данъци и такси, разходните лимити,
кредитоспособността на общината и спазване на показателите по Закона за публичните
финанси.
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3

Природен комплекс и екологична обстановка
3.1

Природни условия

Релеф – Релефът на Общината е равнинно хълмист и платовиден . Надморската
в височина се изменя от север на юг и от изток на запад нараства от 80 -90 м до 200240 м. Средният наклон на теренът е около 8 – 10%, като в северната част е равнинен.
Релефът на община Горна Оряховица е равнинно –хълмист , като в по-голямата си част
е предимно равнинен и само в севороизточната и в най – югозападната си част по
границата на общината преминава в хълмист. В централната част на територията на
общината, р. Янтра прави меандра около добре оформено възвишение с ориентация
запад изток и с надморска височина около 200 м. Най-високата надморска височина е
440 м в югозападната част на общината, в обхвата на Търновските височини. Найниските надморски височини се наблюдават в северния край на общината по талвега на
р. Янтра
Климат В климатично отношение района на Общината попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична
област и се характеризира с горещо лято и студена зима.
Поради липса на ХМС са ползвани данни от най-близката станция – Велико Търново с
надморска височина 198 м.
-сумарна слънчева радиация
Интензивността на сумарната слънчева радиация (образувана от пряка и разсеяна
слънчева радиация), е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от
прозрачността на атмосферата, характеризирана главно чрез облачността. Сумарната
слънчева радиация има характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през
лятото при напълно ясно небе. Годишната сумарна слънчева радиация за района е около
128 ккал/см2 . Максималната сумарна слънчева радиация е през м.юли – 18,0 ккал/см2 ,
минималната през м.февруари – 3,1 ккал/см2 . Годишен радиационен баланс (разликата
между погълнатата и излъчена от земната повърхност лъчиста енергия), е от порядъка на
50,7 ккал/см2 . Районът се характеризира с добра радиационна характеристика, която не
стимулира вторични химични реакции за повишаване нивото на замърсяване на въздуха.
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Метеорологична фактори – облачност
ПокаI
ІI
ІІI
IV
V
VІ
VІІ VІІІ IХ
X
XІ
XІІ Год
зател
.
Облачн 7,1 6,8 6,5 5,8 5,8 5,0
3,6
3,0 3,4 4,9 6,9
7,2 66,3
ост
Бала
Ясни
2,7 3,0 3,7 4,5 3,5 4,8 11,1 14,2 12,5 8,1 3,1
2,6
74
дни
Обл.
<2
Мрачни 15,0 12,8 12,2 9,1 7,4 5,2
2,8
2,0 3,2 7,3 14,0 16,3 107
дни
Обл.
>8 бала
Таблица № 2.
-температура на въздуха
Средногодишната температура на въздуха в района възлиза на +11,5º С, като найтопъл месец е юли, когато се наблюдава най-високата средномесечна температура –
17,5ºС. Най-високата максимална температура, измерена в региона, е 41,8ºС.
Средномесечна минимална температура е 5,3º С, а абсолютната минимална е –33,7º С,
измерена през м.януари, като всички зимни средномесечни температури са положителни,
с изключение на м.януари. Най-топъл е м.август, когато се наблюдават и най-високите
средномесечни температура - +22,4ºС, най-висока средномесечна максимална
температура - +29,8ºС и най-високи абсолютни максимални стойности +41,8ºС. От
м.септември до м.април абсолютните минимални температури варират от –6,1ºС до –
28,6ºС (м.март).
Показател
Ср.м.
Ср.м.
мах.
Абсолют.
Мах.
Ср.м
Мин.
Абсолют.
Мин.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

-2,3
2,1

0,7
5,7

5,5
11,4

12,1
18,6

17,2
23,4

20,7
27,0

22,9
29,6

22,4
29,8

18,1
26,0

12,4
19,4

6,9
12,4

0,9
5,1

11,5
17,5

19,6

23,1

33,1

34,5

37,1

37,5

40,5

41,8

41,0

38,5

32,1

21,5

41,8

-6,8

-4,3

-0,2

5,3

10,0

13,5

15,2

14,5

10,7

6,1

2,4

-3,1

5,3

-33,7

-31,0

-28,6

-6,7

-1,2

2,9

8,7

5,6

-2,0

-6,1

-14,4

-29,8

-33,7

Таблица № 3.
валежи
Средногодишната сума на валежите е 565 л/н.в.м и е под средното за страната с
летен максимум и зимен минимум. Най-сух месец е м.февруари, а най-влажен – м.юни.
За района валежите са неравномерно разпределени в два валежни максимума – есен23
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зима, пролет-есен. Снежната покривка е с продължителност 50 дни, но често е нетрайна.
Относителната влажност на въздуха е в рамките на нормалното и се характеризира със
зимен максимум и летен минимум.
Показател
Ср.м.
сума
Макс
денн
Валеж
Ср.м и
год.
Мах.
Денон
.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

32

29

38

52

71

91

71

50

43

44

47

37

605

33,8

28,0

41,3

44,0

54,4

61,3

52,7

13

12

12

17

25

20

17

118,1 80,7

22

26

42,3 36,9

15

15

42,1 118,1

13

42

Таблица № 4.
-относителна влажност
Средната годишна влажност на въздуха е 71 %, като влажността е по-голяма през
късната есен, зимата и ранната пролет от 75 до 83 %. Най-ниска е относителната
влажност на въздуха през летните месеци – около 60 % (за сравнение през същия сезон
по Черноморието е около 70 %). Относителната влажност на въздуха през зимните
месеци е съпоставима със средната за страната.
Броят на дните с мъгли варира от 7 до 35, като максимумът им е през зимните
месеци. Известно е, че мъглите създават неблагоприятни условия за високи приземни
концентрации на замърсители, но те не са често явление за района на Горна Оряховица.
Показате
І
ІІ
ІІІ
ІV
V VІ VІІ VІІІ ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Год.
л
Относ.
85
81 74
66
70 69 65
63
67
75
83
86
74
Влаж.
%
Таблица № 5.
-посока и скорост на вятъра, тихо време
Преобладаващата посока на вятъра през цялата година е североизточната (средна
годишна честота 42,6 %) и северозападната (ср.год.честота 37,3 %). Процентът на дните
с тихо време възлиза на 20.
Таблица № 6.
Период
N
NЕ
Е
SЕ
S
SW
W
NW Тих
о
Януари
2,3
4,0 18,7 7,8
3,5
3,1 43,7 16,9 51,2
Април
4,9
5,3 25,7 9,7
8,0
4,3 29,4 12,8 34,6
Юли
5,2
5,8 23,8 6,2
4,8
3,8 34,4 16,0 42,3
Октом.
5,4
5,6 25,7 9,8
6,6
3,7 30,3 12,9 52,4
Год.
4,2
5,5 23,9 8,6
5,4
3,4 33,5 15,5 43,0
24
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Таблица № 7.
Пока
зател
Ср.
Скор.
М/с

І
1,9

Метеорологични фактори – скорост на вятъра
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ VІІІ
ІХ
2,6

3,0

2,8

2,4

2,3

2,1

2,1

1,8

Х

ХІ

ХІІ

1,8

1,9

1,7

Го
д.
2,2

Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението
на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя
както от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на
разсейването им в атмосферата. За оценка на възможното замърсяване на въздуха се
използва понятието “потенциал на замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от
метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването на
замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра се различават четири степени на
потенциал на замърсяване:
-І-нисък потенциал . 0,25 % от случаите с вятър при скорост до 1 м/с
-ІІ-нисък потенциал – 26-50 % от случаите с вятър при скорост до 1 м/с
-ІІІ-висок потенциал – 51-75 % от случаите с вятър при скорост до 1 м/с
-ІV-висок потенциал – 76-100 % от случаите с вятър при скорост до 1 м/с
Инженерно-геоложки и хидроложки условия
- Геоложка основа
Геоложката основа на района е изградена от седиментни литоложки
разновидности. Тяхната възраст е в диапазона – долнокредни и седиментни скали с
кватернерни наслаги. Долнокредните седиментни скали изграждат повсеместно района
и са представени възрастово от хотрив-алт в рамките на долната креда. Съвременният
ерозионен срез разкрива седиментите на Горнооряховската свита повсеместно и в
североизточната част тези на Романската свита. Горнооряховската свита се явява
подложка на всички останали отклонения. Тя е изградена от глинести мергели с
прослойки от пясъчници и алевролити. Нейната дебелина надхвърля 400 м. Романската
свита лежи върху Горнооряховската и е изградена от пясъчници, алевролити и глинести
мергели. Дебелината й е в границите 50 – 100 м. Всички тези седиментни скали почти
повсеместно се покриват от кватернерни наслаги. Това са алувиални, делувиални и
елувиални отклонения. Елувиалните наслаги са разпространени предимно в посеверните райони. Те са представени от льсовидни глини с дебелина до 10 м.
Делувиалните наслаги имат по-обширно разпространение. Представени са от
разнообразни глини и дебелините им са съобразно естеството на рележа. Алувиалните
наслаги се разполагат по терасата на р.Янтра. Това са глинесто-песъчливо-чакълести
образувания с дебелина до 10-12 м, взависимост от профила на реката.
-Хидрогеология
Основната дренажна артерия на района е р.Янтра. По долината й се оформят
надзаливни и заливни тераси, които са изградени от алувиални наслаги, песъчливи
глини, пясък, разнозърнести чакъли. Тук се формира подземен ненапорен хоризонт с
различни количествени подземни води в зависимост от състава на терасните материали.
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Подхранването на този хоризонт е основно от реката, но частично и от скатови-поривни
води. В терасата са изградени водовземни съоръжения с дебити до 10 – 15 л/с. В
останалите кватернерни наслаги, делувиални и алувиални – също се формират подземни
води, но те са сравнително неиздържани. Дренирането на тези води, като естествени
извори, става по мергелните подложки на основните скали. Дебитите на тези извори са в
порядъка на 0,5 – 1 л/с. И се влияят от подхранването (атмосферните валежи).
Посочените в т.1 геоложки формации – Романска и Горнооряховска свита, по литология
са предимно мергелни – водоплътни и в тях се формират подземни води, които нямат
практическо значение. В местата с по-дебелослойни пясъчници се дренират
пукнатинните води – също с малки дебити.
-подземни природни богатства
Териториите са бедни на полезни изкопаеми, но богати на строителни материали.
Практически интерес представляват мергелите от Горнооряховската свита, които служат
за суровина за производство на керамични изделия – тухли, цигли. Находище “Танова
могила” в землището на община Лясковец в близост до Горна Оряховица, е с доказани
запаси от мергели, годни за тези цели. Дебелослойните пясъчници от Романската свита
се използват за местни нужди като строителни материали. Алувиалните наслаги на
р.Янтра – пясък, чакъл – са отличен инертен материал. Доказването на запаси от
суровини се извършва съгласно нуждите от тях, технологическите изисквания към тях и
нуждаещ се потребител.
-почви
Преобладаващите почви в района са алувиално-ливадните, благоприятни за
развитието на интензивно селско стопанство.
Няма замърсяване с тежки метали, нефтопродукти, нитрати и др. з амърсители.
Екологична характеристика на общината
Екологичните условия са съвкупност от протичащите процеси, които
въздействат върху околната среда. Факторите, които оказват влияние върху
екологичните условия, могат да се разпределят като: физически, химически и
топографски, биотични и антропогенни.
Анализът на климатичните условия показва, че климатът е много
благоприятен.
Замърсяване на атмосферния въздух се наблюдава и отчита от РИОСВ Велико
Търново.
По отношение замърсяването на атмосферния въздух в град Горна Оряховица
функционира автоматична измервателна станция (АИС). Замърсяването на атмосферния
въздух в района на община Горна Оряховица се дължи на транспортния поток, битовото
и административно отопление и на специфичната за района производствена дейност в
гр. Горна Оряховица . В съответствие на чл. 19 от ЗЧАВ и чл. 30 на Наредба No 7 /
03.05.1999 г. за оценка и управление КАВ ,Община Горна Оряховица е включена в
списъка на районите за оценка и управление КАВ на територията на Република България,
като територия в която замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 периодично
превишават установените норми.
3.2
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Замърсяването на атмосферния въздух в района на община Горна Оряховица се
дължи на транспортния поток, битовото и административно отопление и на
специфичната за района производствена дейност в гр. Горна Оряховица.
Справка за контролираните замърсители
Таблица № 8.
Замърсител

ФПЧ
10

.АИС /Горна
Оряховица/

*

Pb
аер.

SO2 NO2 CO

*

*

H2S CS2 C6H6

NH3

ПАВ

As
аер.

Cd
аер

Ni

ФПЧ
2.5

NO

O3

*

*

Пунктове
с
концентрация
над СДН или
ПДКср. дн. в т.
ч:
АИС /Горна
Оряховица/

*

Пунктове с
концентрация
над СГН, в т.
ч:
АИС /Горна
Оряховица/

*

Доклад 2019 РИОСВ В.Търново
През 2019 г. нивата на показател NO2 регистрирани в пункт за мониторинг АИС Горна
Оряховица са под установените норми.
През 2019 г. от АИС Горна Оряховица не са регистрирани превишения на средночасовата
и средноденонощната норми за опазване на човешкото здраве за SO2. Има превишение
на годишната норма за дни с по-високо ниво на ФПЧ – 64 при норма 35. За Община
Горна Оряховица се наблюдава намаление на средногодишната концентрация с 26 % и
намаление на броя регистрирани превишения на СДН с 42 % . през 2019 спрямо 2017 г.
По отношение замърсяването на повърхностните води, контролираните поречия от
РИОСВ - Велико Търново са р. Янтра и притоците й в рамките на общината. Водите в
зависимост от ползването им се разделят на три категории: първа - води, които се
ползват за питейни нужди в хранителната и други промишлености, изискващи вода от
същото качество; втора - води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди,
рибовъдство, воден спорт и др. и трета - води, които се ползват за напояване, за
промишлеността и др.
Река Янтра е 2-ра категория до Долна Оряховица и 3-та след града.
През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на
замърсяването на земите и почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в
земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведения контрол
за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и
управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси
са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите. За
общината не са отчетени негативни моменти за замърсяване на почвите.
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Проблем за общината представляват 20-те свлачища повечето от които са в регулацията
на населени места.
По отношение на радиационния фон, няма опасение за територията на общинат.
На територията на община Горна Оряховица се намират 2 защитени местности:
- „Божур поляна" - обявена като защитена местност през 1968 г., площ 19,6 хектара.
Тя е държавен горски фонд и попада в землището на с. Първомайци. Опазва се
естествено находище на божур, превърнал се в символ на град Горна Оряховица. На
територията й преобладава широколистната растителност от зимен и летен дъб,
бряст, габър, липа, върба, топола и акация. В района на Божур поляна гнездят
защитените от закона скални орли - картали, а през последните години сезонно там
гнездят и двойка черни щъркели;
„Джулюн гъол" - в землището на с. Драганово, площ 18,2 хектара; Джолюнът
(Trapanatаns -водния орех, дяволския орех) е растителен вид, който се среща много
рядко в страната и е обявен под най-строга защита от държавата. Той е едногодишно
растение, което вирее в застояли и речни води. Може да се види и в континенталните
водни басейни на Европа и Индия. Стъблото е скрито във водата до метър и половина,
а на повърхността плават яйцевидно-ромбоидни листа, които образуват оригинална
розетка. Плодът е тъмно-кафяв орех, който има четири твърди бодли, които по форма
напомнят котва (наричано е още котвичка). Благодарение на острите си бодли
плодовете лесно се закрепват на тинестото дъно и там поникват.
Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие
- „Търновски височини";
- Поречията на реките Янтра, Росица;
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4

Демографска характеристика – количествени и качествени аспекти

Демографската характеристика е изследвана по години на преброяване и текуща
статистика за последните две години, като визира един период от 35 години, достатъчен
за анализ на ситуацията. Основният демографски показател, използван за оценка на
степента на населеност на територията е „брой на населението“. Този показател е с
динамичен характер и се определя основно от параметрите на естественото и
механичното движение на населението в рамките на определен период.
4.1
Брой и движение на население
Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в
Error! Reference source not found.
Население
година
община Горна
Оряховица
с. Върбица
гр. Горна Оряховица
с. Горски горен Тръмбеш
с. Горски долен Тръмбеш
гр. Долна Оряховица
с. Драганово
с. Крушето
с. Паисий *
с. Писарево
с. Поликраище
с. Правда
с. Първомайци
с. Стрелец
с. Янтра

Преброяване
1985 1992 2001

2011

2015

Текущо
2016 2017 2018

2019

62634 58304 52560 46111 43679 43123 42549 41966 41334
1327 1224 1174 1048 1017 1010 1000
983
967
40890 38914 34929 31437 29841 29478 29173 28877 28429
373
265
219
157
145
143
139
127
122
417
376
359
297
300
292
298
299
313
4371 3801 3365 2932 2734 2689 2656 2619 2605
3567 3209 2915 2469 2334 2284 2240 2185 2156
1248 1089 1010
635
578
571
562
539
531
146
141
136
135
128
111
109
1081 1161 1097
798
794
789
782
768
765
2963 2633 2279 1936 1776 1747 1670 1638 1598
951
801
663
626
575
580
570
555
529
4081 3649 3170 2757 2605 2583 2527 2486 2438
588
547
469
316
281
274
271
266
261
760
680
674
562
563
548
533
513
511

Движение на населението на община Горна Оряховица
Източник: НСИ *. През 2001 г. с. Пайсий, община Стражица, е присъединено към община Горна
Оряховица с Указ № 165/обн. 19.06.2001 г.
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Движение на населението в община Горна Оряховица
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Фигура № 3.
Движение на населението на община Горна Оряховица по години
Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на населението на
община Горна Оряховица за периода 1985-2019 г. по населени места дават данните от
следващата:
Таблица № 9.:
Ръст
Община, Населено място
2019/1985 г.
община Горна Оряховица
-34,01
с. Върбица
-27,13
гр. Горна Оряховица
-30,47
с. Горски Горен Тръмбеш
-67,29
с. Горски Долен Тръмбеш
-24,94
гр. Долна Оряховица
-40,40
с. Драганово
-39,55
с. Крушето
-57,45
с. Паисий
с. Писарево
-29,23
с. Поликраище
-46,07
с. Правда
-44,37
с. Първомайци
-40,26
с. Стрелец
-55,61
с. Янтра
-32,76
Динамика в броя на населението

Като цяло през изследвания период тенденцията в повечето населени места от
общината броят на населението да намалява. Процесът на обезлюдяване, характерен за
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цялата страна, засяга и община Горна Оряховица почти със същите темпове, които са
характерни за преобладаващата част от общините в страната.
Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската
жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват
влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта
се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са определящи за
оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – детски заведения,
училища и др.
Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта
и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за
демографската характеристика на населените места и териториалните единици.
Броят на родените през наблюдаваните последни години (2015 г. - 2019 г.) се
движи колебливо 2015- 315; 2016- 309; 2017 - 324; 2018 – 337 и 2019 -263
По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в община
Горна Оряховица е високата смъртност, което е и основната причина за високия
отрицателен естествен прираст на населението. През анализираният период 2015-2019 г.
смъртността надвишава раждаемостта средно между 2.1 и 2.7 пъти .
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община Горна
Оряховица са причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните
показват, че само по пътя на естественото движение на населението броят на населението
в общината намалява .
Таблица №10. Естествен прираст Горна Оряховица
Показатели
Естествен прираст
мъже
жени

Мерна единица

2015

2016

2017

2018

2019

Брой
Брой
Брой

-392
-195
-197

-447
-217
-230

-424
-238
-186

-360
-207
-153

-445
-203
-242

Източник: НСИ

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният
прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. След интензивната
миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него, през последните
няколко години тези процеси не са с висока интензивност.
Данните за механичното движение на населението за 2015-2019 г. показват, че
заселените на територията на община Горна Оряховица в началото на разглеждания
период от 2015 г. до 2019 г. се увеличават (от 545 на 737)
При другият важен показател за механичното движение на населението –
изселени жители също се наблюдава негативна тенденция за разглеждания период; 2015
г. – 808; 2019 г. – 924).
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Таблица № 11. Механично движение на населението на община Горна Оряховица
Показатели
Механичен прираст – общо
Мъже
Жени

Мерна единица
Брой
Брой
Брой

2015
-263
-97
-166

2019
-187
-124
-63

Източник: НСИ

Показателите за естествено и механично движение на населението на община Горна
Оряховица и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при демографската
прогноза.
4.2
Структура на населението
Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и
етническа) са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г. и
текуща статистика за 2019 година.
Половата структура на населението на община Горна Оряховица е с пропорции,
които са характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 51,7% от
населението.
Таблица № 12. Полова структура на населението на община Горна Оряховица
Показатели
Население - общо
мъже
жени

2011
46111
22351
23760

2019
41334
19948
21386

Източник: НСИ

Възрастова структура на населението е по данните от преброяването през 2011
г., както и данните за 2019 г. сочат, че община Горна Оряховица е с проблемна възрастова
структура на населението. Населението в под трудоспособна възраст е 13,4%, под
средното за областта /13,6%/ и страната /15,3%/ и в същото време е недостатъчно за
нормалното възпроизводство на населението. Стандартните възрастови групи (под
трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст) имат отношение към
броя на активното население, в т.ч. към броя на заетите лица и др., т.е. към трудовия
потенциал на общината. Специфичните възрастови групи са демографски фактор,
отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на
образованието, на някои дейности от детското здравеопазване и др.
Таблица №13. Възрастова структура на населението на община Горна Оряховица
Показатели
Население - общо
под трудоспособна възраст
в трудоспособна възраст
над трудоспособна възраст

Отн. дял % за
2011
46111
100%
6063
13,1%
27881
60,5%

2019

12167

11935

2011

26,4%

41334
5534
23865

Отн. дял % за
2019
100%
13,4%
57.7%
28,9%

Източник: НСИ
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Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният
контингент и увеличаването на относителния дял на населението във високите възрасти
задълбочава процесите на демографско остаряване на населението, което от своя страна
свива възможностите за неговото възпроизводство. Това изостря и проблемите за
осигуряване на необходимите контингенти от деца в предучилищна и в училищна
възраст, което е проблем и за нормалното функциониране на детските заведения и на
общообразователните училища, в условията на делегирани бюджети.
50000
45000
40000
35000
30000
2011

25000

2019

20000
15000
10000
5000
0
под трудоспособна

в трудоспособна

над трудоспособна

Фигура № 4. Възрастова структура на населението на община Горна Оряховица
Стандартните възрастови групи имат отношение, както към фактическото
състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на
заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се залагат и
в последващите устройствени решения в ОУПО, касаещи функционална система „Труд”.
Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при
оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието.
Образователната структура на населението в общината е представена в Таблица
. От данните в таблицата е видно, че в община Горна Оряховица преобладава населението
със средно образование 21636 души (49,2%), следвано от това с основно образование
25840 души (22,5%). Хората завършили висше образование на територията на общината
са едва 7933(18,0%).
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Таблица № 14. Население на 7 и повече години по степен на завършено образование
към 31.12.2011г.
Области
Общини
Населени места

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете (до 7
години вкл.,
което още
не посещава
училище)

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

44049

7933

21636

9893

2457

1781

277

72

ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

30026

6788

15668

4918

1304

1166

140

42

ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

2829

315

1461

859

108

78

4

4

С.ВЪРБИЦА

981

24

188

555

140

62

12

-

С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ

156

20

64

57

15

-

-

-

С.ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ

276

..

45

102

78

43

7

-

С.ДРАГАНОВО

2325

122

779

967

244

120

79

14

С.КРУШЕТО

622

28

211

285

69

27

..

..

С.ПАИСИЙ

132

..

36

45

30

19

-

-

С.ПИСАРЕВО

736

15

132

367

142

60

16

4

С.ПОЛИКРАЙЩЕ

1871

185

1047

515

68

55

..

-

С.ПРАВДА

596

56

336

166

19

18

..

-

С.ПЪРВОМАЙЦИ

2654

329

1420

708

112

75

4

6

С.СТРЕЛЕЦ

315

21

99

126

43

19

..

..

С.ЯНТРА

530

27

150

223

85

39

6

-

Източник: НСИ

Етническата структура на населението в община Горна Оряховица, на база 95%
от доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е българската.
Като българи се самоопределят 92% от населението на общината.
4.3

Гъстота на населението

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в
територията на общината. От цялото население на общината към 2019 г., в общинския
център е съсредоточено 68,8% от него. Намаляващият брой на населението на общината,
при непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата на
населението. Този показател е един обективен критерий за степента на населеността на
територията. Средна гъстота на населението през 2019 г. е 130,22 д./км2, което е в пъти
над средното за страната.
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Таблица № 15. Групи населени места в община Горна Оряховица според броя на
населението към 2016 г.
2019 г.
брой [%]
4 28,6
5 35,8
1
7,1
2 14,3
1
7,1
1
7,1
14 100,0

Групи населени места
От 0 до 500 д.
От 501 до 1000 д.
От 1001 до 1500 д.
От 1501 до 2000 д.
От 2001 до 2500 д.
От 2501 до 3000 д.
От 3001 до 5000 д.
Над 5001 д.
ОБЩО
Източник: НСИ

4.4

Икономическа активност на населението

Икономически активното население по същество определя параметрите на
работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група
от 15 до 64 годишна възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази възрастова група
към 31.12.2019 г. е 23 865 души или 57,7% от общото население на общината. Прегледът
на данните за общината дава една картина, която е повлияна от общия брой население и
възрастовата му структура.
Икономически активното население включва заетите и безработните лица, както
учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по
майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е броят
на заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя
(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
В структурата на икономически активното население, като отделна категория са
отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на
безработните е динамична във времето.
Равнището на безработица в общината за . септември 2020 г. (6,2%) е под
стойностите за страната (7.2%) и тези за област Велико Търново(6,7%). Подробни данни
за безработицата са дадени в следващата
Таблица №16.
Свободни раб.места

към 30.09.2020
Горна Oряховица

Иконом.

Регистр.

Постъпили

Регистр.

Регистр.

активни

безра-

на работа

безр.

безр. с

заявени

лица

ботни

през мес.

до 29 г. вкл.

рег.>1 год.

/ брой /

/ брой /

/ брой /

/ брой /

/ брой /

20 805

1 295

141

152

139

Брой

Равнище

в края на

безр.

на

през мес.

месеца

за едно

безработица

/ брой /

/ брой /

СРМ

/ % /

111

48

9

Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 30.092020 г.
Източник: НСИ
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Безработица през последните години е сериозен социален проблем, за който
трябва да се търси решение на място, защото той поражда миграция.
Анализът на демографските характеристики на община Горна Оряховица показва,
че за периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат
свързани с намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на
голяма част от селата, което ще окаже влияние върху цялостното развитие на общината.
4.5
2040

Демографска прогноза за развитие на община Горна Оряховица до

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по устройствено
планиране (Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ,
обн. ДВ бр.57/2001 г., посл. изм. ДВ бр. 22/2014 г.), се предлагат три сценария на
демографска прогноза (за периода 2015-2037 г.). Плановото задание за изготвяне на
ОУПО е препоръчало прогнозата за общия брой на населението също да се изработи във
варианти. Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Горна Оряховица е
20 години.
Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е съставил
и прогноза за общите, за специфичните възрастови и други структури, имащи отношение
към развитието на отделните функционални системи на Общия устройствен план на
общината.
При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се отчитат,
както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие, така и
очакваното въздействие на различни по своя характер фактори. В този смисъл са и
различията в числовите величини на отделните варианти на демографската прогноза за
община Горна Оряховица. Разработените варианти на демографската прогноза са:
• песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси;
• тенденциален (реалистичен), при който е заложено запазване на тенденциите от
досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие
на община Горна Оряховица;
• оптимистичен, при който се предполага, че демографското развитие ще протича
при благоприятни социално-икономически промени в селищата на общината.
При прогнозите за демографското развитие на община Горна Оряховица се
използват класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат
повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на раждаемост,
смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и пр. Тези чисто демографски методи на
прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и фактори с подчертан социалноикономически характер.
Важна особеност на демографската прогноза за община Горна Оряховица (и по
трите варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за
числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени в
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детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Причината за това
е, че в прогнозния период (2020 - 2040 г.) няма обективни основания да се счита, че в
контингента жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени.
Друга важна особеност на демографската прогноза за община Горна Оряховица
за срока на действие на ОУПО е, че и по трите варианта, като важни ориентири, се
отчитат тенденциите, заложени в демографската прогноза на страната и на областта,
разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и показват, че броят на населението
дори и при оптимистичните варианти ще намалява.
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община Горна
Оряховица и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за
очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния прираст на населението. Те
са с хипотезен характер и отчитат сегашната динамика на отрицателен, макар и не така
значим, естествен и механичен прираст и очакваните тенденции в раждаемостта,
смъртността, а така също и предвижданията за фертилността на жените, заселванията и
изселванията. Тези демографски процеси се отчитат и при песимистичния вариант на
прогнозата.
По отделните варианти на демографската прогнозата, като основни изходни
параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се
възприемат следните стойности на:
• Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството:
✓ Песимистичен вариант – 1,4-1,5;
✓ Реалистичен вариант – 1,6-1,7;
✓ Оптимистичен вариант – 1,8.
• Обща раждаемост:
✓ Песимистичен вариант – 4,0 – 5,0‰;
✓ Реалистичен вариант – 6,0 – 7,0‰;
✓ Оптимистичен вариант – 7,5‰.
• Задържане на общата смъртност на населението – и в трите варианта в
диапазона – 13,5-14,0‰.
• Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота – около
73 -75 години.
По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение на
съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в общината,
на развитието на туризма, запазване на икономическия статус и трансгранично
сътрудничество и връзки, общината ще бъде привлекателно място за живеене. Това ще
води до ограничаване на изселванията и до нарастване на заселванията.
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Таблица № 17. Прогноза за броя на населението на Община Горна Оряховица за
периода 2015 – 2040 г. (по варианти)
Прогнозен
хоризонт по
години
2019 г. –състояние
2025 г. – прогноза
2030 г. – прогноза
2035 г. – прогноза

Варианти на прогнозата (брой)
I вариант
II вариант
(при хипотеза за
(при хипотеза за
относително
конвергентност)
забавяне)
Реалистичен
Песимистичен
41 334
41 334
38 800
39 000
36 000
37 000
33 000
34 000

2040 г. - прогноза

30 500

32 000

III вариант
(при хипотеза за
относително
ускоряване)
Оптимистичен
41 334
40 000
38 500
36 000
33 500

Независимо от намаляване на населението на общината, предложението на
авторският колектив е инженерните мрежи да се разработват на база прогнозно
население 40 000 души.
Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в
класическия разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“,„в
трудоспособна“ и „над трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при
прогнозиране на възрастовата структура на населението се прилага метода на т.нар.
„повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за основните възрастови групи е от значение
за прогнозиране на активното население, в т.ч. и на работната сила.
Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се различават,
за целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата структура на населението само
по реалистичния вариант. Тя е съставена въз основа на сегашните групи за България (по
Евростат).
Таблица № 18. Прогнозно население за община Горна Оряховица по възрастови групи
до 2040 г.
Основни възрастова групи
под трудоспособна
трудоспособна
над трудоспособна

Години
2019

2040

13,4%

12,8

57.7%

54,3

28,9%

32,9

Така прогнозирано населението на общината може да служи за изграждане на
перспективи за развитие на функционалните и интегриращи системи в общината.
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5

Икономическа характеристика на общината
5.1
Икономическо развитие – обща характеристика

За икономическото развитие на община Горна Оряховица може да се съди по броя
на регистрираните фирми. За 2018 г. техния брой е бил 1 711 с 9 222 заети.
Таблица № 19. Брой и големина на регистрираните фирми в община Горна Оряховица
2016-2018 г.

Групи предприятия според
заетите в тях лица
Общо
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

2016
Предприятия

1 713
1 577
107
25
4

2018

2017
Заети лица

9 328
3 265
2 114
2 145
1 804

Заети лица

1 723
1 592
100
27
4

Заети лица¹

9 252
3 281
2 003
2 196
1 772

Заети лица

1 711
1 574
107
26
4

Заети лица¹

9 222
3 190
2 220
2 081
1 731

Данни НСИ

Обликът на общинската икономика дават микропредприятията и малките
предприятия, които заедно представляват 91.99% от всички регистрирани предприятия.
Голяма част от фирмите и всички от последните три групи развиват дейност в
град Горна Оряховица.
Предприемаческата активност в община Горна Оряховица (40,7 регистрирани
предприятия на 1 000 жители през 2018 г.) е под средните показатели за страната (59.1
предприятия на 1 000 жители).
В динамиката на предприятията в общината, измененията се дължат основно на
структурните промени и икономическата криза.
Секторната заетост показва една картина, която в последните години е характерна
за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги).
Таблица № 20.
Групи предприятия според
Сектор
заетите в тях лица
Предприятия Заети лица
Общо
92
468
81
..
A СЕЛСКО, ГОРСКО Микро до 9 заети
И РИБНО
Малки от 10 до 49
..
196
СТОПАНСТВО
Средни от 50 до 249
..
..
Големи над 250
Общо
264
4 311
Микро до 9 заети
202
..
B-F ИНДУСТРИЯ
Малки от 10 до 49
..
996
Средни от 50 до 249
15
1 302
Големи над 250
..
..
Общо
1 355
4 443
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Микро до 9 заети
1 291
2 487
Малки от 10 до 49
53
1 028
G-S УСЛУГИ (БЕЗ
СЕКТОРИ K И O)
Средни от 50 до 249
..
..
Големи над 250
..
..
Основните икономически показатели на стопанските субекти в общината за
последните две отчетни години са както следващата
Таблица № 21.
2017 хил.лв
Община/Икономически
дейности (A3)

общо
Селско, горско и
рибно стопанство
Индустрия
Услуги

2018 хил.лв.

Приходи Нетни
Произведена
от
приходи от ДМА
продукция
дейността продажби

442 967 837 594

773 024 265 712

32 573

50 574

34 686

48 331

287 171

356 234

324 499

123 223

430 786

413 839

Приходи Нетни
Произведена
от
приходи от ДМА
продукция
дейността продажби

412 752 758 538
34 666

711 135 270 695

50 663

39 309

48 816

141 172

251 438 302 897

277 667

142 943

76 209

126 648 404 978

394 159

78 936

Произведената продукция на зает в общината за 2018 г. е 44 757 лв., което е под
средното за страната.
Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо
развитие, тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за попродължителен период от време. На базата на направените инвестиции се очаква
нарастване на доходите след определен срок от време. Инвестиционната дейност
представлява самото влагане на средствата и осъществяването на практически действия
за нарастване на доходите, капитала или друг полезен икономически ефект.
Към 2018 г. размерът на ДМА в общината е 270 695 хил. лв., който бележи
увеличение с 1,01 пункта спрямо 2017 година.
За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно условие
за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В най-общия
смисъл инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне на ресурси с
цел реализиране на стратегията на фирмата.
От анализът на данните става ясно, че водеща роля в общинската икономика има
вторичния сектор с 60,9% от прпизведената продукция и 46,7% от заетите, следван от
третичния сектор /услуги/, съответно с дял на разглежданите показатели 30,7%; 48,27%/
Най-нисък е делът на първичния сектор/селско и горско стопанство/. Тази картина се
различава от показателите на повечето общини , при които водещ е третичният сектор.
5.2
Първичен сектор
Секторът е традиционен за района и общината. Той е представен от селското и
горско стопанства.
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5.2.1 Селско стопанство
По данни на Общинска служба „Земеделие“ Горна Оряховица, за 2019 г.
земеделските площи в общината / по землища/ са както следва:
Таблица № 22.
Землища

Общо

Ниви

с.Горски Долен
Тръмбеш
с. Горски Горен
Тръмбеш
с. Правда

6125

5939

ливади
и
Трайни
Зеленчукови Необработ
пасища насаждения насаждения наеми земи
дка
дка
дка
дка
дка
дка
гр. Горна Оряховица
4010.9
2515.3 323,889
570.229
601.488
гр. Долна Оряховица 2939.34 26883.8 1812.3
62.24
551
с. Първомайци
20844.46 18981
1585,57
385.179
242.712
с. Поликраище
25959.7
24299
1247,78
161.65
251.216
с. Драган ово
37952,6
26210
391.872
5242.5
6108,3
с. Крушето
11590
9767
1759
25
39
с. Янтра
8206
7195
942.\4
69.472
с. Паисий
7936
6922
965.39
48.8

8943.7

6564

102

10.6

74

3.3

1977.5
0.307
10.97
234.87
7.460‘

308,9

3830.5

3671.6

158.6

с. Върбица

16360.5

14653.7

1695.8

с. Стрелец

16288

13693.9

2359.6

с. Писарево

8697.6

7614.9 1075.28

Като положителен, може да се отчете факта, че спрямо преброяването от 2011
година има увеличение на използваемата земя в общината. Най-голям дял заемат
зърнените култури – 58,42% и техническите култури – 39,9%. От трайните насаждения
преобладават лозовите такива.
Животновъдството се развива с колебливи темпове и в сертифицирани стопанства
и до много голяма степен зависи от субсидиите и националните доплащания. Отделно
животновъдството се развива и в личните стопанства на гражданите, но в повечето
случаи продукцията задоволява индивидуални потребности. Основните параметри на
активните стопанства в общината за 2017 година са посочени в следващата таблица:
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Таблица:№.23.
Община

Говeда и биволи

Крави и биволици

Овце

Овце майки и млади

Кози

Кози майки и млади

Птици

Свине

Кокошки носачки и

Пчелни семейства

подрастващи

Стопанства ЖиВотни Стопанства Живoтни Стопанства Живoтни Стопанства Живoтни Стопанства Живoтни Стопанства Живoтни Стопанства Живoтни

Стопанства

Птици

Стопанства

Птици

Стопанства

Пчелни
семейства

Горна Оряховица

160

2 472

144

1 355

203

1 726

199

1 355

153

712

153

484

200

2 237

405

370 513384

218 943 74

1 977
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Значителен е броят на отглежданите птици, в това число на кокошките носачки и
пчелните семейства.
Основен ресурс за развитие на селското стопанство и на неговия основен
подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя.

5.2.2 Горско стопанство
Стопанисването на горските територии, ползването на недървесни горски продукти и
защитата на горските територии се осъществява от ТП ДГС „Горна Оряховица“ в
горските територии – държавна собственост, от общината – в горските територии –
общинска собственост, от техните собственици или наети от тях правоспособни лица в
горските територии, собственост на юридически и физически лица. Действията по
предотвратяване на нарушения се организират от собствениците на конкретните горски
територии, като ТП ДГС „Горна Оряховица“ изпълнява и такива функции в имотите,
недържавна собственост, с площ под 0,2 ха.
Горите, стопанисвани на територията на общината е представена в следващата
Таблица № 24.
Вид
Обща площ
Залесена площ
Незалесена площ
Недървопроизводителна площ

Община Горна Оряховица
4236,8 ха
4146,6 ха
5 ха
85,2 ха

Собственост
Общо горски територии:
Държавна собственост
Общинска собственост
Временно стопанисвана от общината
Частна-физически лица
Частна-юридически лица
Гори върху земеделски територии

Община Горна Оряховица
3355,2 ха
2230,6 ха
11,8 ха
1092,5 ха
20,3 ха
881,6 ха

Източник: ТП ДГС - Горна Оряховица 27.04.2021 г.

Забележка: В последния ред на таблицата са включени земеделски гори от всички видове
собствености, придобили характеристика на гора.

Разпръснатостта на отделните горски комплекси, тяхната отдалеченост, както помежду
им, така и в основите икономически центрове, преобладаващия процент на
обработваемите земи в района, са причина горите в държавното горско стопанство да не
са от голямо значение за икономиката на общините, в които се намират. Главно се
използват като източник на дърва за горене и по-малко като суровина за дървесина и
целулоза, като основните потребители са частните фирми за производство на дървена
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дограма и дървен амбалаж, намиращи се в района на стопанството, както и от цялата
страна. Добитите дърва за огрев са предназначени както за задоволяване нуждите на
местното население, така и за други потребители.
Лесистостта на Община Горна Оряховица е 14.5%. Средната възраст на г ората общо за
стопанството е 44 години. Преобладават широколистните видове- цер, липа, благун, келяв
габър, акация и други.
Иглолистните са слабо застъпени, те не са характерни за района. Представени са главно от
черен и бял бор.
От храстовата растителност се срещат шипка, трънка, капина, глог, смрика, дрян,
драка и др.
5.3
Вторичен сектор
Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост,
строителство, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване.
В общината секторът е представен от 264 производствени единици с 4311 заети1.
Преобладават микрофирмите.
Основните подотрасли на секторът включват:
Производство и разпределение на Електроенергия, газ и вода
Горна Оряховица е важен енергиен център.Тук е разположен клонът на НЕК-ЕАД,
обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. Клонът обслужва
разпределителната система и пласмента на електроенергия на територията на тези
области. Община Горна Оряховица е акционер във ВиК «Йовковци» ООД и притежава
най-голям дял от общинската част на фирмата 20%.
Хранително - вкусова промишленостПроизводство на захар, захарни изделия,
спирт, пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и
хлебопроизводство. Основни фирми:
-ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-големият комплекс за производство на хранителни
продукти в България. Основана през 1912 г., компанията е водещ производител на захар,
захарни изделия и етилов алкохол в страната. Фъв фимата са заето над 700 души.
-Надежда-91 АД - Заводът е пуснат в експлоатация през 1968 година за производство
на комбиниран фураж., белтъчини, био смески, гранулиране на фуражи и пакетиране.
-Ден и нощ - производство на сухари, бисквити и сладкарски изделия – 214 заети
- Симеко ГО ООД– производство на захарни и шоколадови изделия
- Стефанов - Иван Стефанов - 04 ЕООД - Месопреработка и производство на трайно
сурово-пушени, трайно варено-пушени и полутрайни салами.
Машиностроене и металообработка
Основна фирма е СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД - фирмата е с частен капитал и предмет
на дейност проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово
оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита. Фирма C.Hilzinger-Thum
1

Има конфиденциални данни, които изкривяват резултатите.
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има стогодишен опит в областта на шлифъчно - полировъчните инструменти и е водещ
световен производител на иновационна висококачествена продукция. Широкият спектър
на предлаганата продукция позволява да се комплектоват всякакви видове оборудване
на разходни материали във всички стадии на производственият цикъл - от грубото
обстъргване до огледалното полиране.
Ремонтно-механичният завод/РМЗ/ ЕООД е създаден през 1970 година и е
специализиран в производството на машини, съоръжения и резервни части за
захарната
промишленост,
както
и
за производство
и
монтаж
на
металоконструкции, монтаж на различни тръбопроводи и извършване на услуги от
промишлен характер. Обхватът на производствените мощности се простира в широки
граници – механична обработка на ротационни и призматични детайли, нарязване на
зъбни колела, балансиране на бързовъртящи се части, студена деформация на листови
материали, ВИГ и МИГ-МАГ заваряване, ковашки и дърводелски услуги, моделнокасова екипировка.
ДАРМ ООД. производство на: комуникационни шкафове, стойки за климатици,
кофражи, телескопични подпори, триноги, вилици, парапети, стяги, аксесоари за
алуминиева дограма, инструментална екипировка, щанци, пресформи, шприцформи,
пътностроителни елементи, стойки за антени, мебелен обков, крепежни елементи,
ротационни детайли на автоматични стругове, прахово боядисване, галванизация.
Строителство-Производство на строителни изделия и елементи, производство на
алуминиева дограма и строително монтажна дейност. Част от фирмите в общината,
занимаващи се с тази дейност са: Трансинженеринг ЕООД, Благоустроител ЕООД,
Транстрой-Русе АД, Бетонстрой ЕООД, Районна пътна служба и други.
Шивашка – фирми в общината са - Аполон 95 ООД - произвежда мъжки костюми с
най-високо качество за световни дизайнерски марки. Фабриката на фирмата разполага с
най-съвременните мощности за пълен технологичен цикъл на производство.Заетите са
613 души. Техноком - 2004 ЕООД – производство на работно облекло и лични
предпазни средства,Модилон ООД – шиене на конфекция на ишлеме. Мира-90 –
производство на мъжки облекла
5.4
– Третичен сектор
Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите
дейности (НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15
години той се изявява като най-адаптивен в съвременните условия.
Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в икономическия
комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически показатели. В този
сектор са включени отрасли, свързани с т.нар. публични („бюджетни“) услуги и отрасли
с обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип.
В сектора към 31.12.2018 г. са заети 4 463 души, а делът му в показателя „нетни
приходи от продажби“ в общинската икономика е 55,4%.
По значими фирми свързани с търговия, ремонт на автомобили, транспорт и
складиране са:
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- Летище Горна Оряховица – едно от петте сертифицирани в страната.
Извършва предимно карго дейност.
- Ж.П гара Горна Оряховица - ЖП Гара Горна Оряховица е най-голямата и найважна гара в Северна България, където се пресичат главни жп линии №4 Русе-БялаВелико Търново-Трявна-Стара Загора и №2 Варна-Шумен-Плевен-Мездра-София. Тя
има пътническа и товарна функция.
-Транспорт – „Алфакар ООД e със седалище град Горна Оряховица. Фирма с
доказан дългогодишен опит и история в бизнеса с международен транспорт и
спедит Фирма Димкор ЕООД има богат опит в транспорта на групажни и
комплектовани товари в България и Европа. Фирмата оказва още логистични и
спедиторски услуги. Пътнически Превози Бъчварови ООД. Фирмата развива
своята дейност в областта на транспорта и спедицията. Занимава се с пътнически
превози в страната. Обслужва линии между Горна Оряховица, Велико Търново,
Свищов и Пловдив. Предлага автобусен транспорт във Великотърновска област.
и други.
Търговия и складиране – „Топливо“ ЕАД (склад Горна Оряховица), „Сортови
семена“( търговия и складиране на сортови семена и посадъчен материал),
фирми за вторични суровини – складиране и преработка и др.,
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Социална инфраструктура и услуги
По своето предметно предназначение подсистемите на социалното обслужване
биват:
• Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването;
• Пазарни подсистеми;
• Система на туристическата инфраструктура.
В тези главни групи има много подгрупи.
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и
изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и
неправителствени организации (НПО).
От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и
битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.
В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за
пътуване и туризъм.
От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната
инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране.
6

6.1

Социална инфраструктура
Образование

На територията на община Горна Оряховица, елементите на системата са добре
развити и напълно отговарят на демографската й характеристика. Тя разполага с:
• девет основни училища с 1337 ученика;
• две средни училища с 1374 ученика;
• пет профилирани и професионални гимназии с 1104 ученика.
Основните показатели могат да се обобщят по следния начин:
Таблица № 25. Показатели по видове училища за 2019г.
Вид на училището

Брой класни
стаи

Бр. класни стаи на
100 паралелки

Основни училища
Средни училища
Гимназии

116
94
117

145
150
192

Среден брой
ученици в една
паралелка
16,7
22,9
18,1

Източник: Общинска администрация Горна Оряховица

От така направения анализ могат да се обобщят следните изводи:
• Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра;
• Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка позволява
воденето на съвременен учебен процес;
• Едносменен режим на обучение е възможен във всички училища на общината;
• Физическото състояние на сградните фондове е добро.
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Към подсистемата на образованието са и детските заведения. В общината те са 32 и
основните им данни са дадени в
Таблица №26.
Име
Адрес
Бр. деца бр. стаи
Бр. групи
ДГ
„Елена
Грънчарова“
Филиал
„Детски
свят“
ДГ„Първи юни“

Горна Оряховица, ул.
„Раховец“ № 11
Горна Оряховица, ул.
„Пирин“ № 6
Горна Оряховица,
ул. Витоша № 2А
ДГ„Бодра смяна“
Горна
Оряховица,
"Бунар Хисар" № 20
ДГ „Ален мак“
Горна
Оряховица,
"Ангел Кънчев" №43
ДГ „Здравец“
Горна
Оряховица,
"Ал.Стамболийски"№1
ДГ
„Щастливо Горна Оряховица
детство“
ул."Дружба" № 15
Филиал
с. с. Драганово, ул. „Трети
Драганово
март“ № 3

166

6

6

75

4

3

110

4

4

108

4

4

137

5

5

110

4

4

139

6

6

23

1

1

ДГ „Божур“

Горна Оряховица, ул.
„И. Макариополски „ №
17
ДГ „Детска радост“ Долна Оряховица, ул.
„Георги Сава Раковски“
№27
ДГ „Здравец“
с. Първомайци,
ул.
„Васил Левски“ № 18
ДГ „Д. Генков“
с.
Поликраище,
ул.
„Отец Паисий“ № 1
Филиал с. Крушето с. Крушето, ул. „Васил
Левски“ № 8

83

4

4

83

4

3

83

4

3

45

4

2

11

2

1

ДГ „Слънчице“
с. Върбица
Филиал с. Писарево
Филиал с. Горски с. Писарево
долен Тръмбеш
с.
Горски
Тръмбеш

14

1

1

21

1

1

19

1

1

Долен

Източник: Община Горна Оряховица

В заведенията са ангажирани 1227 деца, като средната пълняемост на една група
е 25 деца, което е на предела на нормата. Това се дължи на по-големия брой деца в една
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група в част от заведенията в общинския център. Обхватът на децата в групата от 3 до 6
години е около 75,8%. Причините за това състояние са основно от икономически
характер. Част от децата се отглеждат и възпитават в семействата поради това, че има
свободни членове, които да се грижат за тях.
Макар и на отчет към система Здравеопазване, към детските заведения са и
яслите. В общината те са две в общинския център.
Таблица № 27.
ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
АДРЕС
Брой стаи
Брой
Брой
(наименование)
групи
деца
Детска ясла „Зорница“
Гр. Горна Оряховица
50
4
64
ул. „Осогово“ №3
Детска ясла „Еделвайс” Гр. Горна Оряховица
50
4
65
ул.„Пирот“ №12

Здравеопазване
Състоянието на подсистемата в общината има следните параметри:
• Доболнична помощ
Таблица 28. Доболнична помощ на територията на община Горна Оряховица
Брой регистр. амбулатории за
първична медицинска помощ,
Индивидуални
практики
Община
Горна
Оряховица

Лекари
24

Дент.
35

Лаборато
рии
СМТЛ и
СМДЛ

Брой регистр.амбулатории за
специализирана медицинска помощ

Групови
практики

Индивидуални
практики

Групови
практики

МЦ ДКЦ

Лекари Дент. Лекари Дент. Лекари Дент.
6

-

32

-

2

1

3

1

5

Легенда:
СМДЛ - самостоятелна медико-диагностична лаборатория,
СМТЛ - самостоятелна медико-техническа лаборатория,
МЦ - медицински център,
ДКЦ - диагностично - консултативен център,

Към доболничната помощ трябва да отчетем и Центърът за спешна медицинска
помощ , който разполага с два дежурни екипа, оборудвани санитарни автомобили за
животоспасяващи дейности и извършва организирано взаимодействие с отделенията на
болницата. Персоналът на Центъра включва 15 лекари и 30 души помощен персонал.
Във връзка с исканата информация за ДКЦ ЕООД гр.Горна
Оряховица,предоставяме следната информация:
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1.”ДКЦ” ЕООД е с предмет на дейност, специализирана медицинска помощ от
лекари специалисти по 13 специалности; Лаборатория за медико-диагностична дейност
и Сектор”Образна диагностика” за рентгенографии и скопии.
2. „ДКЦ” ЕООД обслужва населението на общини: Горна Оряховица,Лясковец,
Стражица, Златарица и Елена.

-

3. През последните три години сме обслужили следния брой пациенти,
само чрез плащане по РЗОК/с направление за специалисти/:
2018 год- 37093
2019 год.- 36189
2020 год.- 32446

В „ДКЦ” ЕООД работят 43 човека и се разделят по професии така:
лекари- 18 бр. /Средна възраст- 63 год./
мед.сестри и лаборанти – 16 бр./Ср.възраст- 49 год./
санитари – 5 бр.
други- 4 бр.
Базата в която се помещава ДКЦ е в задоволително състояние. Последните
двадесет години не са правени основни ремонти.Със собствени средства
поетапно сме ремонтирали част от кабинетите. Базата се нуждае от ремонт
,смяна на дограмата, направа на окачени тавани/с цел подобряване на
енергоефективността/,ремонт на санитарните помещения и коридорите,подмяна
на ВиК и ел. инсталациите.
6. В Здравните служби в гр.Долна Оряховица и с.Крушето също не са правени
основни ремонти. Те са отдадени под наем на ОПЛ и стоматолози,които със
собствени средства правят текущи ремонти и закупуват оборудване и
апаратура.
7. Оборудването в ДКЦ е доста старо , морално и физически изхабено.
Имаме нужда от ново обзавеждане и оборудване с медицинска апаратура:
- рентгенов апарат-Си ар система за дигитализация
-Ехографски апарат с 4 вида трансдюсери
- Операциона маса
-Рефрактометър,биомикроскоп,тонометър,спахиметър,проектор и шпаут
- ЕКГ с 12 отвеждания, Холтерна система
8. Развитието на ДКЦ ЕООД планираме в 2 основни направления:
- Кадри-привличане на млади лекари и мед.сестри,поради факта,че
средната възраст на лекарите е 63 год.Осигуряване стипендии на младите лекари
за вземане на специалност .
- Закупуване на медицинска апаратура,отговаряща на съвременните
изисквания за диагностика и лечение,чрез кандидатстване за пари по европейски
програми и търсене на спонсори.

4.
5.
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Болнична помощ
Тя се осъществява от МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Горна Оряховица
обслужва населението на три общини или 90,000 души.Болницата разполага с персонал
от 365 души , от които 65 лекари. Тя има 17 специализирани отделения с 333 легла.

Социални грижи
Подсистемата е много добре развита. Обектите й покриват широк спектър от
дейности:
• „Дневен център за деца с увреждания” е комплекс от социални услуги, които
създават условия за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на
свободното време и личните контакти. Капацитетът на Дневния център е 40
места.
• Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на
самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа
на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и
осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Капацитетът на „Центъра за обществена подкрепа” е 30 места.
• „Приют“ е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца
в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00
ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства
при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности,
свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.
Капацитетът на социалната услуга „Приют“ е 15 места.
• „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания” е социална
услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно
израстване и развитие на младежи, отговаряща на ежедневните и
рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация
на свободното време. Капацитетът ” е 14 места.
•

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически
увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът на
„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” е 50 места.

•

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена,
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•

•

тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът е 80 места.
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” е форма на социални
услуги, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от
професионалисти. Капацитетът на „Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост” е 8 места.
„Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по
домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и
хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за
снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с
увреждане, битови услуги и др. Капацитетът на „Домашен социален патронаж”
е 320 места.

Култура
Основните културни институции в общината са читалищата, които са съхранили
своята роля на културни и образователни центрове, развиващи библиотечната дейност и
различни форми на любителското творчество (художествената самодейност). В селата
това са единствените центрове на културни прояви и културен живот. Основните
характеристики на тези институции са дадени в:
Таблица № 29.
Вид на обекта
Адрес
Общинска библиотека
Горна Оряховица,
Горна Оряховица
ул. „Цар Освободител“ № 1
Общинска библиотека
Горна Оряховица,
Горна Оряховица
кв. „Пролет“, ул. „Петър Берон “ № 6
/ Филиал/
Исторически музей Горна Оряховица, ул.„Антим Първи“
Горна Оряховица
№1
Художествена галерия
Горна
Оряховица,
„Недялко Каранешев“
ул. „Патриарх Евтимий“
Горна Оряховица
№ 1А
Кино Latona Cinema Горна Горна Оряховица,
Оряховица
ул. „Мано Тодоров“ № 5
/ Младежки дом/
НЧ „Напредък - 1869"
Горна Оряховица,
Горна Оряховица
ул. „Цар Освободител“ № 1
НЧ „Братя Грънчарови - 2002"
Горна Оряховица
НЧ „Пробуда – 1904“

Горна Оряховица,
ул. „Васил Априлов“
№ 28 А
Горна Оряховица,
кв. Калтинец,
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НЧ „Христо Козлев-1883“
гр. Долна Оряховица
НЧ „Иван Вазов-1893"
с. Първомайци
НЧ „Съединение 1888"
с. Драганово
НЧ „Развитие-1884“
с. Поликраище
НЧ „Звезда -1905“
с. Правда
НЧ „Пробуда – 1922“
с. Янтра
НЧ „Градина- Върбица 1894“
с. Върбица
НЧ „Съгласие -1905"
с. Писарево
НЧ „Напредък-Крушето 1906"
с. Крушето
НЧ „Заря -1900“
с. Стрелец
НЧ „Просвета – 1906“
с. Горски Горен Тръмбеш
НЧ „Наука и труд -1914"
с. Горски Долен Тръмбеш

ул. „Пробуда“ № 20
гр.Долна Оряховица,
пл."България" № 1
с. Първомайци,
ул. „Княз Ал.Батенберг“ № 66
с. Драганово,
ул. „Стефан Караджа“
№3
с. Поликраище,
ул. „Иван Цвятков“ № 1
с. Правда, ул. „Черно море" № 10
с. Янтра,
ул. „Росица" № 14
с. Върбица,
ул. „Божур“ № 9
с. Писарево,
ул. „Александър Стамболийски“ № 6
с. Крушето,
ул. „Бор“ № 6
с. Стрелец,
ул. „Васил Левски“ № 1
с. Горски Горен Тръмбеш,
ул. „Димитър Атанасов" № 1
с. Горски Долен Тръмбеш,
ул.“Димо Тръмбешки“ № 31

Спорт
В Община Горна Оряховица спортна дейност и спортни услуги извършват 26
клуба в различни видове спорт, разделени основно на:
• колективни (баскетбол, футбол и хандбал);
• индивидуални ( лека атлетика, борба, тенис на маса и др.). Проблемът на
подсистемата е, че тя гравитира между социалните и пазарни такива и
изпитва трудности с финансирането.
В общината има изградена и функционираща спортна база. В Горна Оряховица
има представителен стадион "Локомотив" с площ 32 696кв.м. и 8 000 места,
козирка със съблекални, лекарски кабинет, стая за допинг контрол, съдийска
стая, пресцентър и фен магазин , лекоатлетическа писта. Стадиона е след
основен ремонт през 2017 г. Лекоатлетическата писта се нуждае от основен
ремонт. От изграждането и през 1956 г. не е ремонтирана и шамота по нея почти
го няма.
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На територията на спортния комплекс има два тенис корта с площ 1
829кв.м., които са за основен ремонт. Настилката им е цимент и не е
подходяща за тренировъчна дейност.
• Спортна зала за акробатика с площ 1 080кв.м. е на два етажа. Залата се
нуждае от основен ремонт и цялостна енергийна ефективност – подмяна
на дограма, саниране, подмяна на отоплителна инсталация, ремонт на
санитарни възли и съблекални, ремонт на покрив. Залата е строена през
1983 г. и частично е ремонтирана през 2006 г.
•
Спортна зала "Н, Петров" строена през 1973 г и е с площ 2 500 кв.м и 700
места, в която са включени - зала за борба и самбо, зала за канадска
борба, зала по тенис на маса, многофункционална спортна зала за
баскетбол, волейбол, хандбал и бадминтон, зала за бокс . Сградата е
укрепвана , частично е подменян покрива и. Спортна зала Никола Петров
се нуждае от ремонт по енергийна ефективност - цялостна подмяна на
дограма, цялостна подмяна на котел и отоплителна инсталация,
климатизация на сградата, външно саниране на сградата, подмяна на
подова настилка в залите, основен ремонт на зала тенис на маса и
частичен ремонт на другите зали, основен ремонт на санитарни възли,
административни и треньорски стаи, съблекални.
• Сграда стари съблекални, строени 1956 г., в които се намират
съблекалните на ДЮШ на ОФК “Локомотив“ и ЛК „Локомотив 55“. Същите
са за основен ремонт на покрив, дограма, санитарни помещения и
съблекални, изграждане на отоплителна система.
• Многофункционална спортна площадка и тенис кортове в парк „Никола
Панайотов“ гр. Горна Оряховица са изградени през 2016 г. и са в общо
добро състояние.
• Има и покрит плувен басейн в СОУ "Г. Измирлиев".
Съществуващата спортно-материална база в община Г. Оряховица е:
•

•
•

-открита -107 129кв.м.
-закрита-120кв.м.

Държавно управление и организации
Наличието на обекти на тази инфраструктура е от особена важност за населението
на общината.
Администрациите на общинско ниво, включват: Общинска администрация, 9
кметства и 4 кметски наместничества, Общинска служба земеделие, Районна служба
ПБЗН, Районно управление на МВР и Районен съд.
Пощенски служби има във всички населени места от общината, като в
общинският център те са 3.Те осъществяват следните дейности: пощенски, куриерски,
разплащателни услуги и др.
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6.2

Пазарна инфраструктура

Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло на
пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено хранене, услуги
от всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни, съобщителни,
транспортни и др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от пазарното търсене и
предлагане и общинската администрация няма намеса в тяхното развитие с изключение
на регистрационна и устройствена допустимост.
6.3
Туристическа инфраструктура
Туристическата инфраструктура в общината включва средства за подслон и
настаняване, среда за отдих, туризъм и развлечение и инфраструктура за достъп до
обекти с туристическо значение. Основните характеристики на системата за 2019 година
са следните:Те са на базата на хотелите Тиролиа, Перла, Джевана, Prity Sport Botique
Hotel, Раховец и Амбарица.
Таблица № 30.
Реализирани
нощувки - брой

Приходи от
нощувки левове
Места за Легл Легладен Брой Общо
от от
Общ бълга чужден Използва Общо от
настанява а
о-нищия - стаи
българ чужден о
ри ци
-емост на
чужден
не - брой
брой
и
ци
леглоден
ци
онощията
-%
6

251

80050

115

9429

8157

1272

Пренощували
лица - брой

4060 3704

356

11,8 276136

38557

На територията на община Горна Оряховица туристически маршрут представлява
еко пътека Камъка. Камъкът е по-скоро плато, емблематично за града място,
обединяващо няколко забележителности, като еко-пътека, няколко красиви местности,
хижа. Той минава по десния бряг на река Янтра. Най-високият му връх се нарича Камъка.
Висок е 439 метра. Разитието на туристически маршрути и велоалей създава
предпоставки за обвързване на селски с културен и природен туризъм, което би
повишило туристическото присъствие в общината.
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7 Културно наследство
Културното наследство в неговите материални и духовни измерения представлява
фактор за развитието на обществото в диалог между общностите, катализатор за
социалното и икономическо развитие на общините. Република България притежава
ресурс от близо 40 хиляди недвижими културни ценности като част от европейската и
световна култура, които непрекъснато се допълват и обогатяват. Това налага
преосмисляне на социалната и икономическата роля на културното наследство и все понарастващата необходимост от привличането на обществото към процеса на опазване на
този потенциал.
Културното наследство обхваща материалното и нематериалното движимо и
недвижимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност с научна и културна стойност. Културните
ценности са обществено достояние и се ползват със закрилата от държавни и общински
органи в интерес на гражданите на Република България. /Чл.2, ал.1 и 2 от Закона за
културното наследство /ЗКН, ДВ бр.19/2009г. с изм. и доп./
Културно наследство са наземни, подземни и подводни археологически обекти и
резервати, исторически, архитектурни, етнографски обекти и комплекси, индустриално
наследство, паркове и ландшафт, природни ценности, антропология, изящни и приложни
изкуства, документално и аудио-визуално наследство, устна традиция, книжовни и
литературни ценности, обичаи, обреди, вярвания, музика, народна медицина и занаяти,
кулинарни и еноложки традиции, народни игри и спортове. /Чл.6 от ЗКН/
Съхраняването и развитието на потенциала на културното наследство обхващат целия
комплекс от дейности по опазване, възстановяване, експониране и социализиране с цел
неговото превръщане в стимулатор на пространственото развитие на обществото.
Културното наследство в неговото териториално развитие следва да се разглежда като
елемент на интегрираното пространствено планиране.

1. ПРОСТРАНСТВЕН, СТАТИСТИЧЕСКИ И СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА.
Община Горна Оряховица се намира в териториалния обхват на Област Велико
Търново в Северен централен район от ниво 2 от Европейския Дунавски трансграничен
регион за пространствено развитие и интеррегионално сътрудничество в Дунавското
пространство. На територията на Община Горна Оряховица се пресичат международни
и национални транспортни артерии. През нейната територия преминава Европейският
транспортен коридор /ЕТК/ № 9, който свързва Северна, Средна и Източна Европа с
Егейско море. Град Горна Оряховица е най-големият ЖП възел на Северна България. На
нейна територия е Летище „Горна Оряховица“ – гражданско, транспорто и
селскостопанско. Близостта на Община Горна Оряховица със Старопрестолния
Търновград, Историческо селище Арбанаси, манастири, природни забележителности,
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превръщат общината във важен туристически център, изходен пункт към разнообразни и
уникални дестинации.
Историческо наследство
Община Горна Оряховица е територия с наследство и културни следи от Праистория,
Античност и Средновековие, Възраждане и Ново време, център с исторически
пространствени връзки с районите в страната.
Ранна история Първото селище в района на Горна Оряховица датира от втората
половина на петото хилядолетие пр.Хр. /Среднокаменната епоха/. Останки от тази епоха
са открити в местността „Блатото“ /в района на гимназия “Георги Измирлиев“ в града/.
Следи от тракийско селище има в местността „Пчелно място“, на около 3 км западно от
града, между възвишението „Камъка“ и Арбанашкото бърдо от тракийското племе
Кробизи. Селището обхваща площ над 100 дка, за сигурността му е изградена крепостта
„Камъка“. Селището и крепостта просъществуват до I в. пр.Хр. Върху тракийските
градежи римляните построяват свое укрепено селище с икономическа мощ главно чрез
отглеждане на лозя и винопроизводство. От този период е разкритата през 2004 г. в
местността „Камъка“ римска вила с винарска преса. Римското селище просъществува и
през ранновизантийската епоха до идването на славяните /VI-VII в./. За периода VII-XII
в. няма открити материални следи от уседнал живот в района.
Средновековие След възстановяването на Българската държава през 1185 г.
възниква необходимостта от охрана на новата столица Търновград. Изградени са
няколко стражеви крепости и крепостта „Раховец“ /“Ряховец“/ – 4 км
северозападно от гр. Горна Оряховица. Стратегически разположено и естествено
защитено, това място е използвано за крепост от траките и римляните.
Отбранително съоръжение става между 1187 г. и 1190 г. От този момент „Раховец“
изпълнява ролята на централна крепост в Северния отбранителен пръстен,
отбраняваща столицата от най-критичната посока – Дунавският лимес.
Името “Раховец” може да се търси от персийската дума “рах”, означаваща “път” и
наименованието на крепостта “Пътна крепост”, т.е. етимологията на наименованието
може да бъде свързана с езика на прабългарите. Средновековната крепост дава своето
име на съвременния град Горна Оряховица. По време на османското нашествие крепостта
е превзета от турците чрез прекъсване на водоснабдяването, но запазва своята цялост.
Крепостта “Раховец” съществува до 1444 г., когато е разрушена от Владислав III
Варненчик по време на похода му срещу османските турци.
Едно от първите сведения за селище с подобно име е от този пероид. Съществуват три
селища през първите години на османското владичество – Мала, Средна и Голяма
Раховица. С ферман от 1538 г. на Горна Оряховица се дава правото да извършва
търговски и занаятчийски дейности – кожухарството, абаджийството,
железарството, златарството, коларството, сарачество.
Горна Оряховица играе важна роля през Възраждането. През 1822 г. в Горна Оряховица
се открива килийно училище, в 1827 г. – частното училище на отец Герасим Стойков
/общинско през 1835 г./, в 1850 г. – първото девическо училище. През 1859 г. Иван
57

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Момчилов открива първото класно училище, днес гимназия „Георги Измирлиев“, с което
поставя началото на класическото обучение в Горна Оряховица. През 1869 г. е основано
читалище, след две години Елена Грънчарова основава женско дружество
„Просвещение“.
През 1868 г. Горна Оряховица става център на нахия /община/, която влиза в състава на
Търновския санджак /окръг/. През 1870 г. са признати градски права на Горна
Оряховица. По време на Освобождението град Горна Оряховица е с население 5700
жители, 1200 къщи, 5 църкви и 6 училища.
Църква „Св.Атанасий“, построена в края на ХV в., е най-старият храм в Горна
Оряховица.
Църква „Свети Никола“ е построена през 1530 г. в „Занаятчийската махала“ на града.
През 1798 г. е разрушена от кърджалийските орди. Възстановена е с османски ферман
през 1848-1849 г. от уста Кольо Фичето и зографисана от Захари Зограф. През 1855 г. за
първи път служба на български език в Горна Оряховица се провежда в този храм. През
1913 г. църквата е съборена от земетресение. В днешния вид храмът е от 1925 г.
В града се намират църква “Свети Георги”, църква “Света Троица”, църква
“Успение Богородично” и църква „Св. Трисветители“.
Горнооряховски манастир „Свети Пророк Илия“ датира от XI-XII в., преди образуването
на Горна Оряховица като селище. По време на османското робство манастирът е
опожарен и изоставен. Възстановен е през 1937-38 г.
В Горна Оряховица Васил Левски създава революционен комитет в първата половина на
1869 г. При подготовката на Априлското въстание Горна Оряховица е определена за
център на Първи революционен окръг с главен апостол Стефан Стамболов и дейното
участие на Иван Семерджиев, Георги Измирлиев и братя Грънчарови. Горна Оряховица е
освободена от Руските войски на 26 юни 1877 г.
След Освобождението градът се развива като голям транспортен център. През 1899 г. се
открива ЖП гара Горна Оряховица. Пражката кредитна банка създава през 1912 г.
„Българо-чешко акционерно дружество за захарна индустрия”. Това е първият
крупен инвестиционен проект с чуждо финансиране, първият промишлен комплекс
с безотпадна технология, с най-голям брой работници в страната, най-голяма
печалба за акционерите и най-устойчиво развитие. През 1922 г. в Горна Оряховица е
открит Мострен панаир. През 1925 г. се открива Международен мострен панаир, който
през 1932 г. е преместен в Пловдив. В Горна Оряховица е открито Народно
военновъздушно училище „Г. С. Раковски“.
Селища
Селищата на територията на Община Горна Оряховица са с. Върбица, гр. Горна
Оряховица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица, с.
Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци,
с. Стрелец, с. Янтра.
Статистически данни
Световно наследство на територията на Община Горна Оряховица.
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https://whc.unesco.org/en/statesparties/bg
Природни:
•
Древни и първични букови гори на Карпатите и другите региони на Европа
(2007,2011,2017)
Нематериално културно наследство, вписано в листата на ЮНЕСКО.
https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=15
Елементи на нематериалното културно наследство:
• 2015 г. Народният празник „Сурва“/„Сурова“
• 2017 г. Мартеницата, мултинационална кандидатура съвместно с
Република Румъния, Република Молдова и Република Северна Македония
Добрите практики за опазване на нематериално културно наследство:
• 2017 г. Народното читалище, практически опит в опазването и
съхраняването на нематериалното културно наследство
Национално недвижмо културно наследство на територията на Община Горна
Оряховица.
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=576
Съгласно данните от съхранявания в Националния документален архив /НДА/ на
Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ Национален
публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове до
влизането в сила на Закона за културното наследство /ЗКН, ДВ бр.19/2009г. с изм. и
доп./ за статута на обекти като недвижими паметнци на културата /недвижими
културни ценности/НКЦ/ по смисъла на §10, ал.1 и §12, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗКН, и всички актове по чл.58, ал.1, чл.62, ал.1 и 2 и
чл.65, ал.1 от ЗКН по Списъка на недвижими паметнци на културата /недвижими
културни ценности/ по ЗКН на територията на Община Горна Оряховица, Област
Велико Търново, са регистрирани 96 /деветдесет и шест/ недвижими културни
ценности /НКЦ/ на материалното недвижмо културно наследство с тяхната
принадлежност към определен исторически период като праисторически, антични,
средновековни, възрожденски, от ново и най-ново време, с научна и културна
стойност
като
археологически,
исторически,
архитектурно-строителни,
художествени, урбанистични, културни ландшафти с културни напластявания от
взаимодействието на човека и природната среда, парково и градинско изкуство,
етнографски, културни маршрути, с пространствена структура и териториален обхват
като единични и групови, със степен на застрашеност по смисъла на Закона за
културното наследство /ЗКН /.
Съгласно чл.146, ал.3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на
НКЦ с категория „национално значение“ до установяването им като такива по реда на
този закон.
С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и
средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата и съгласно
§10, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“.
59

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
С писмо № 4349 от 04.12.1992 г. на Национален институт за паметниците на
културата /НИПК/НИНКН/ всички възпоменателни знаци, издигнати по повод
участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години
са декларирани като исторически паметници на културата, и съгласно §12, ал.1 от
ЗКН притежават статут на НКЦ.
Съгласно чл. 47 от ЗКН /ДВ бр.19/2009 г., с изм. и доп./ според научната и културната
област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности са:
1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която
са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания.
По данни на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/
на територията на Община Горна Оряховица попадат 15 археологически НКЦ,
които се намират в землищата на гр. Долна Оряховица /шест археологически
обекта/, с. Поликраище /осем археологически обекта/ и с. Първомайци /един
археологически обект/.
По данни на Националния археологически институт с музей /НАИМ/-БАН и
Археологическата карта на РБългария на територията на Община Горна
Оряховица се намират 91 археологически НКЦ. Осем от тях са в Общински център
гр. Горна Оряховица. Най-големите концентрации на археологически обекти са
открити в селата Драганово /15 обекта/, Поликраище /15 обекта/, Първомайци /15
обекта/, Крушето /12 обекта/, Янтра /8 обекта/ и гр. Долна Оряховица /10 обекта/. По
два археологически обекта са разположени в землищата на с. Горски Горен
Тръмбеш и с. Правда, по един – в землищата на с. Върбица, с. Писарево и с. Стрелец.
Разкритите археологически обекти са могили, крепости, римски вили, селища,
храмове, пътища, некрополи, датирани в широк времеви диапазон – Неолит,
Античност, Тракийски период, Елинистическа епоха, Средновековие. Най-големите
археологически културни ценности се намират край гр. Долна Оряховица и с.
Първомайци.
2. исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със
забележителни исторически събития и личности.
Историческите недвижими културни ценности в териториалния обхват на Община
Горна Оряховица са общо 23 НКЦ. Най-голяма концентрация на исторически
културни ценности има в гр. Горна Оряховица – 14 обекта. Два от тях са обявени за
недвижими културни ценности с категория „национално значение“ – къщата на
Иван Костадинов Калчев и къщата на Хараламби Стоянов. Исторически
недвижими културни ценности в разглеждания обхват има в гр. Долна Оряховица
/пет обекта/, с. Върбица /един обект/, с. Драганово /един обект/ и с. Поликраище /два
обекта/.
3. архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания
от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и
производствено-техническа, пространствена и функционална стойност.
Архитектурно-строителните недвижими културни ценности, попадащи на
територията на Община Горна Оряховица, са общо 36 НКЦ. Най-голям брой
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архитектурно-строителни културни ценности има в гр. Горна Оряховица – 14
обекта и с. Драганово – 12 обекта. Останалите 10 обекта в настоящия обхват са
разположени в следните населени места: три обекта в с. Първомайци, два обекта в
с. Горски Горен Тръмбеш, по един обект в селата Върбица, Крушето, Писарево,
Янтра и гр. Долна Оряховица. В разглежданите архитектурно-строителните
културни ценности попадат антично селище край с. Върбица, Горнооряховски
манастир „Свети Пророк Илия“, църква „Свети Атанасий“ и църква „Света
Богородица“ в гр. Горна Оряховица, останки от крепост край с. Драганово, къща на
писателя Асен Разцветников в с. Драганово, останки от крепост в м. „Пенев
мост“ край гр. Долна Оряховица, останки от римска крепост и антично селище
край с. Горски Горен Тръмбеш, антична крепост край с. Крушето, средновековно
селище в м. „Черкезите“ край с. Писарево, останки от средновековна крепост край
с. Първомайци.
4. художествени: произведения на изящните и приложните изкуства - неразделни
елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени.
Художествените недвижими културни ценности на територията на Община Горна
Оряховица са шест НКЦ. Два обекта се намират в с. Драганово и по един в гр. Горна
Оряховица и селата Горски Долен Тръмбеш, Писарево и Първомайци. Това са църквите
„Успение Богородично“ и „Свети пророк Илия“ в с. Драганово, църква „Света
Богородица“ в с. Горски Горен Тръмбеш, църква „Свети Димитър“ в с. Писарево, църква
„Възнесение Христово“ в с. Първомайци и манастир „Свети Пророк Илия“ до гр. Горна
Оряховица.
Съгласно чл. 48 от ЗКН /ДВ бр.19/2009 г., с изм. и доп./ според пространствената
структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности са:
1. единични;
2. групови:
На територията на Община Горна Оряховица се намира групова археологическа НКЦ
крепост „Ряховец“ край село Първомайци.
Съгласно чл. 50, ал.1 от ЗКН /ДВ бр.19/2009 г., с изм. и доп./ според културната и
научната стойност и обществената значимост недвижимите културни ценности се
включват в следните категории:
1. световно значение – вписаните в Списъка на световното наследство.
2. национално значение – археологическите резервати, както и други културни
ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната.
Недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ по данни на
НИНКН от 29.03.2016 г., попадащи в териториалния обхват на Община Горна Оряховица,
са 15 НКЦ. Преобладаващата част от тях представляват археологически обекти /11
обекта/. Най-голяма концентрация на културни ценности с категория „национално
значение“ има в с. Поликраище /девет обекта/. Останалите шест обекта се намират в гр.
Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица. Сред обектите обявени за НКЦ с категория
„национално значение“ са крепостта „Ряховец“ край с. Първомайци, Куцаровата,
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Бабонковата, Ганчовата, Просениковата, Тодоровата и Удворевската могили в с.
Поликраище, къщите на Иван Чушков и Иван Иванов Паунов, развалините при църквата
„Свети Никола“ и старото селище в м. „Джукарите“ в гр. Долна Оряховица, къщата на
Иван Костадинов Калчев и къщата на Хараламби Стоянов в гр. Горна Оряховица.
3. местно значение – свързаните с културата и историята на населени места, общини или
области.
Недвижимите културни ценности с категория „местно значение“ в териториалния обхват
на Община Горна Оряховица са 33 обекта /4 археологически, 13 архитектурностроителни и 16 исторически/. Техният брой е най-голям в гр. Горна Оряховица /11
обекта/ и гр. Долна Оряховица /осем обекта/. Пет НКЦ с категория „местно значение“ са
разположени в с. Драганово, по два обекта с категория „местно значение“ са обявени в
селата Горски Горен Тръмбеш, Поликраище и Първомайци, по един обект – в селата
Крушето, Писарево и Янтра. 4. ансамблово значение – поддържащите пространствената
характеристика и архитектурната типология на груповата ценност, към която
принадлежат.
5. за сведение – самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност, носители на
информация за научната и културната област към която се отнасят.
На територията на Община Горна Оряховица се намира една недвижима културна
ценност с категория „за сведение“ – Манастир „Свети Пророк Илия“ до гр. Горна
Оряховица.
Военни паметници
Военните паметници на територията на Община Горна Оряховица по данни от Регистъра
на Националния военноисторически музей /НВИМ/ са 12 на брой, разположени в гр.
Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и селата Върбица, Крушето, Поликраище,
Правда, Първомайци, Стрелец и Янтра.
Информация за обекти на недвижимото културно наследство.
Крепост “Ряховец“, с. Първомайци
Крепост „Ряховец“ е тракийска, късноантична, средновековна и османска крепост, която
се намира в близост до с. Първомайци. Мястото, на което е изградена, е обитавано от
бронзовата епоха до XV век без прекъсване. През бронзовата и желязната епоха животът
на възвишението се свързва с траките. Крепостта „Ряховец“ е използвана от траките и
няма аналог по големина и сложност на укрепителните съоръжения в България. По всяка
вероятност тук се намира столицата на тракийскто племе Кробизи „Берипара“. По
времето на римската епоха животът тук продължава, като особено интензивен е през IIIIV век. Източно под крепостта от този период е открита вила с баня и басейн. Следи се
откриват от Ранновизантийската епоха, както и от IX-X век по време на Първото
българско царство. От периода на Византийското владичество /X-XI век/ е намерено
значително количество керамика. Голяма значимост крепостта придобива по време на
Второто българско царство, когато е главен пост, контролиращ северните подстъпи към
столицата Търновград.
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Общата площ на крепостта е 43 дка. Крепостта има неправилна форма с размери 19,5
м/300 м/280 м/183 м и е изградена върху скалист хълм със склонове от запад, юг и изток,
високи между 15 м и 30 м. Крепостта е една от най-важните военностратегически
центрове по главния път от р. Дунав на юг през Стара планина. Нарастването на нейното
значение се свързва с Търновград като столица на Второто българско царство.
Укреплението има три входа. Главният е южният, който се намира на ъгъла между
източната и северната крепостни стени. Тук защитата се осъществява с тройна кула –
порта. Вторият е северният вход, който се намира на северната крепостна стена, на 18 м
западно от източния отвесен скален венец. Входът е защитен от кула-порта. На 80 м
западно от нея има мощна четириъгълна кула, издадена пред крепостната стена, която
охранява централната северна част на крепостта. Третият вход се намира в югозападния
ъгъл на крепостта, по западната крепостна стена, дълга 19,5 м. Строителният материал,
използван при изграждането на средновековната крепост, е ломен камък, който при
лицевите части на стените и портите е частично обработен. На места по стените и
портите се забелязва стремеж към редова зидария на камъните. За пълнеж са използвани
по-дребни, ломени камъни, споени с бял хоросан. Хоросанът е примесен с дребни
камъчета и пясък. Укрепването на стените е с дървени греди, положени по дължина и
напречно на зидовете /сантрачи/.
Останки от крепост в м. „Пенев мост“, гр. Долна Оряховица
Археологическите находки на около 2 км северозападно от днешното селище Долна
Оряховица в местността „Пенев мост“ показват наличието на римско селище. Намерена
е натрошена строителна и битова керамика, която е близка с керамиката на античните
керамични центрове на територията на Никополис ад Иструм, Бутово, Хотница,
Павликени.
Къща на Христо Пасков Козлев, гр. Долна Оряховица
Етнографска музейна експозиция, открита през 1993 г. в реставрираната къща на
фамилията Козлеви. Плевнята към къщата е възстановена и адаптирана за изложбена и
прожекционна зала. В музея се съхраняват над 2000 експоната – документи, снимки,
книги, свързани с историята на Долна Оряховица.
Църкви и манастири в гр. Горна Оряховица
Шест са действащите църкви в гр. Горна Оряховица – най-старата “Свети Атанасий”,
“Свети Георги”, “Успение на Света Богородица”, “Свети Николай Чудотворец”, “Света
Троица” и „Свети Трисветители“. В околностите на града се намират Патриаршески
манастир “Света Троица” и манастир „Свети Пророк Илия”.
Църквата „Свети Атанасий”
Църква „Свети Атанасий“ е най-старият духовен храм в гр. Горна Оряховица,
разположена в югоизточната част на града, в близост до парк „Градска градина“. Носи
името на светеца Атанасий Велики, архиепископ Александрийски. Построена е в края на
ХV в. Първоначално е изградена ниско в земята без камбанария. Църквата е еднокорабна,
завършва на изток с полукръгла абсида. От източната страна се намира параклис „Покров
Богородичен”. Разширения и преустройства са извършвани през ХІХ-ХХ в. Камбаната на
църквата е дарена от Иван Бакърджиев през 1850 г. Иконостасът и владишкият трон са
дело на тревненски майстори. През 1970 г. църквата „Свети Атанасий“ е обявена за
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паметник на културата. Две чудотворни икони се съхраняват в храма – „Св. Атанасий“ и
„Св. Богородица“.
Църквата „Свети Георги”
Построена в края на XVI век, под името „Свети Димитрий Солунски“, а по-късно през
ХІХ в. приема името на „Свети Георгий Победоносец“. През 1927 г. е построен сегашния
храм. През Възраждането е важно средище за просветното, културно и революционно
развитие на Горна Оряховица. В двора на храма са сградите на Първото килийно
училище, основано от отец Зотик през 1822 г., на Първото взаимно училище, основано от
отец Стефан Иванов през 1850 г. и на Читалище „Напредък“, открито на 13 юли 1869 г.
След Освобождението се взема решение за издигане на нова сграда, завършена и
осветена през 1895 г. от Търновския митрополит Климент /Васил Друмев/.
Църквата „Успение на Света Богородица”
Първоначалният строеж датира от края на ХVІІ в. През 1876 г. нейният камбанен звън
събира и повежда спасителките на града начело с Елена Грънчарова, които издействат от
османския управител запазването на Горна Оряховица от опожаряване. Историята на
храма е свързана с дейността на видните дейци Иван Н. Момчилов, Георги Измирлиев,
Вангел Вангелов, Уста Георги Колев, Цар Борис ІІІ и др. От 1959 г. до сега в този храм се
намира Архиерейското наместничество на Горнооряховската духовна община. Храмът е
обявен за паметник на културата през 1975 г.
Църквата „Свети Никола”
Храмът е построен през 1530 г., за което свидетелства каменен надпис. Обслужвала е
четвъртата махала на селището, известна като „Занаятчийската“. През 1798 г. е разрушена
от кърджалийските орди. Възстановена е след получено разрешение с османски ферман
от 1848 г. Камбанарията е построена от Уста Колю Фичето. Храмът е изографисан от
Захарий Зограф. Тук са проведени първата служба на църковнославянски език и първото
честване на празника на Кирил и Методий през 1861 г. в града. Храмът е разрушен от
земетресение от 1913 г. Изграден е отново през 1925 г. с парична помощ на жителите на
махалата.
Църквата „Света Троица”
Построена е през XVI век, под името „Свети Апостоли“, а по-късно носи имената на
„Свети Свети Петър и Павел“. През 1869 г. става първият храм в Горна Оряховица, който
издава кръщелни и брачни свидетелства на български език. В него се осъществява и
първата сватба, в която свещениците по искане на сватбарите провеждат църковния
ритуал на български език. През 1902 г. Уста Генчо Колев построява камбанарията, която
остава непокътната по време на земетресението от 1913 г. Сградата на църквата е
трикорабна базилика. Притворът е разделен на три части. От 1970 г. е обявена за
паметник на културата.
Църква „Св. Трисветители“
Храмът е най-новият в Горна Оряховица. Изграждането му започва още през 2006
г. През 2015 г. в двора на храма е осветена чешма с три чучура.
Манастир „Свети пророк Илия”
Горнооряховски манастир Свети Пророк Илия е разположен на километър югозападно от
град Горна Оряховица под крепостта „Камъка“ и на 10 км от Велико Търново. Според
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археолози на това място в древността има оброчище. Съществуването на обителта е
датирано към 11 – 12 век Между 1207 г. и 1218 г. в манастира е заточен цар Борил след
идването на престола на династията на Асеневци. По време на османското владичество
манастирът е опожарен и изоставен. През 1908 г. започват първите проучвания на
манастира. Открити са основите на църква с размери 8 м /4 метра и зидове с дебелина
над 1 метър, опасващи двора на манастира. Намерена е средновековна икона на „Света
Богородица“, датирана към 16 век, която и до днес се пази в новоизградената църква.
Манастирската обител е построена отново през 1937 – 1938 г. с дарения на местни
жители. Храмът е осветен на 22 септември 1940 г., реставриран и зографисан през 1970те години и през 2006 г. През 1941 г. Манастирската обител получава от Чехия месингова
камбана. През 1995 г. манастирската камбана е обявена за „Камбана за живота на
земята“, която бие всяка година възпоменателно на 24 октомври.
Край този манастир започва заселването на територията на днешна Горна
Оряховица.
Патриаршески манастир „Света Троица”
Светата обител се намира на 8 км западно от Горна Оряховица. Манастирът е
основан в средата на ХІV в. от Теодосий Търновски. Тук през 1375 г. Евтимий
получава най-високия духовен сан Патриарх Български. След няколковековно
запустение по време на османското робство манастирът е обновен през 1847 г.
Църквата на манастира е изградена от Уста Колю Фичето и богато зографисана от
Захарий Зограф.
Актуално физическо състояние на недвижимите културни ценности на територията на
Община Горна Оряховица.
Съгласно данните от съхранявания в Националния документален архив /НДА/ на
Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ Национален
публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове
до влизането в сила на Закона за културното наследство /ЗКН/ за статута на обекти
като недвижими паметнци на културата /недвижими културни ценности/ по
смисъла на §10, ал.1 и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН,
и всички актове по чл.58, ал.1, чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.65, ал.1 от ЗКН по Списъка на
недвижими паметнци на културата /недвижими културни ценности/ /НКЦ/ по ЗКН
на територията на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново, са свалени
7 /седем/ НКЦ.
Защитени зони, местности и природни забележителности
Защитени зони по чл. 6 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР /Директива 92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и местообитанията на видовете/ на територията на Община
Горна Оряховица:
Защитена зона Беленска гора BG0000231 обща територия 5041.85 ха, в която попада
землището на с. Стрелец.
Защитена зона река Росица BG0000609 с обща територия 1440.86 ха, в която попадат
землищата на с. Поликраище.
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Защитена зона Река Янтра BG0000610 с обща територия 13900.41 ха, в която попадат гр.
Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с.
Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра.
Защитена зона Търновски височини BG0000213 с обща територия 4434.61 ха, в която
попадат землищата на гр. Горна Оряховица и с. Първомайци.
Защитени местности на територията на Община Горна Оряховица са следните:
„Божур поляна” с площ 19,77 ха в землището на с. Първомайци, обявена със Заповед №
1573/02.09.1968 г., цел на обявяване – опазване на находище на червен божур, рядък
растителен вид, превърнал се в символ на град Горна Оряховица;
„Джолюнгьол” с площ 19,11 ха в землището на с. Драганово, обявена със Заповед №
1/05.01.1982 г., цел на обявяване – опазване на находище на дяволски орех и сребрист
папур.
Защитени природни забележителности на територията на Община Горна Оряховица:
Защитен вид дъб - в землището на с. Горски Долен Тръмбеш;
Защитени 2 вида цер и 1 вид дъб - в м. „Басановец“ в землището на с. Драганово;
Бряст - в местността „Дълбоки дол“ в землището на с. Драганово.
Защитени видове на територията на Община Горна Оряховица:
В района на „Божур поляна“ гнездят скални орли – картали, черни щъркели, обитава
едър дивеч – елени, сърни, дива свиня, дребен дивеч – зайци, пернат дивеч – фазан,
яребици, вреден дивеч – вълци и чакали. Около река Янтра и оводнените и заблатени
територии край нея се наблюдават воден кос, бяла стърчиопашка, бял щъркел,
коприварче, гмурец, гъски, патици и др. През зимата по речната тераса на река Янтра се
наблюдават лебеди.
Обекти на културата
Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в Община
Горна Оряховица са читалища, библиотеки, Градска художествена галерия, Исторически
музей, манастири, църкви и др. В качеството на културни институции те съхраняват и
развиват духовната памет.
В община Горна Оряховица функционират 15 читалища /три от тях се намират в гр.
Горна Оряховица, най-старото Читалище „Напредък – 1869 г.“; едно в гр. Долна
Оряховица и 11 читалища в останалите населени места в Oбщината/. Различни по вид,
жанр и възраст на самодейците са читалищните форми за изява на художествените
колективи: театрални трупи, творчески литературни групи, певчески фолклорни
формации за обработен фолклор и групи за автентичен фолклор, фолклорни танцови
колективи, фолклорни ансамбли, детски фолклорни студия, детски танцови състави,
хорови колективи, певчески и вокални групи, балетни формации – профил класически и
модерен балет, хип-хоп, брейк, стандартни и състезателни танци, школи по изкуствата,
кръжоци и клубове. Общо 88 са любителските формации към читалищата в община
Горна Оряховица с над 1495 самодейци.
Читалище „Напредък 1869“ е културна институция за Горна Оряховица с Хор
„Славянско единство“ с диригент Маестро Донка Копринкова, Фолклорен ансамбъл
„Сидер войвода“ с диригент Георги Петров, Младежки театър „Алтернатива“,
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вокални групи „Патиланчета“, „Патиланци“, концертен състав „Нова музика“,
Музикална школа, Школа по състезателни танци, Клуб по спортни танци, Балетна
школа, Литературна група, група за стари градски песни.
В Община Горна Оряховица функционира Централизирана библиотечна система,
включваща 13 читалищни библиотеки и Общинска библиотека Горна Оряховица,
разположена в Общинския център. Общинска библиотека Горна Оряховица е
основана през 1869 г. в структурата на читалище “Напредък 1869”. Общият библиотечен
фонд на Централизираната библиотечна система наброява 229 025 библиотечни
документа.
Градска художествена галерия „Недялко Каранешев” в гр. Горна Оряховица разполага
с фонд от над 550 произведения на изкуството: маслена живопис, акварел, графика,
смесена техника и скулптури. Съхранява живописни картини на именити български и
чуждестранни автори. Годишно в галерията се организират над 22 изложби и около 12
други прояви. Недялко Константинов Каранешев е български художник и учител, записва
Висшата художествена академия във Флоренция, създава ателие в Горна Оряховица, през
1925 г. на Международния панаир в Горна Оряховица с Петър Кънчев – резбар прави
художествена изложба.
Исторически музей в гр. Горна Оряховица съхранява историческото наследство на
региона от създаването на музея през 1962 г. Разполага с площ от 712 м2. В момента
фондовете на музея включват общо 15 134 фондови единици.
Филиали на Историческия музей са Етнографски музей – гр. Долна Оряховица, Къща
музей на „Асен Разцветников” – с. Драганово и Туристически информационен център.
Законодателна рамка.
http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=0&sp=0&t=0&z=0
Съхраняването на културното наследство следва принципите за опазване, отразени в
нормативни актове на Националното законодателство и Ратифицираните от
РБългария Международни нормативни актове. /Приложение/
Създадената правна рамка регламентира националната система за опазване,
включваща държавните и общинските органи на управление и контрол, музеите,
културните организации, Светият синод на Българската православна църква и
централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания. Дейността се
осъществява в сътрудничество с Българската академия на науките, висшите
училища, творчески съюзи, професионални сдружения и други неправителствени
организации. Разширява се мрежата от сдружения и организации на
професионален принцип. Опазването на културното наследство ангажира
вниманието на обществените среди. Проблемите на юридическата и физическата
защита на културните ценности придобиват все по-голяма гражданственост и са
обект на повишена обществена чувствителност.
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КАТО ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.
Културни коридори
Югоизточна Европа притежава културно наследството с ярка идентичност и
разнообразие, резултат от вековен културен обмен. Това е съкровищница от обекти със
забележителен диапазон във времето: праисторически, антични, средновековни,
възрожденски, от ново и най-ново време. Общите исторически корени формират общи
теми на културните феномени: Антична култура, Народна архитектура, Християнски
манастири, Мюсюлманско наследство, нематериални ценности с локални
разновидности. В резултат в региона се формират с времето културни коридори, оси на
вековни взаимодействия с живата памет на цивилизацията.
Културен коридор, преминаващ през територията на Община Горна Оряховица.
https://seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=1&w_c=5https://seecorridors.eu/?w_p=48&w_l=1
Източен трансбалкански път, прекосяващ Югоизточна Европа в посока север-юг,
преминава през РРумъния, РБългария и РГърция, свързва Балтийско с Егейско море и
Средиземноморието, като пресича три планински масива със специфичен облик –
Карпатите, Стара Планина /Балкан/ и Родопите. Коридорът се свръзва с големия
Европейски маршрут Виа Реджия /Пътят на Кралете/ в Лвов /Украйна/, прекосяващ
Европа от Киев до Сантяго де Компостела /Испания/.
Разположена на територията на Източен трансбалкански културен коридор, като
географски и транспортен център за Северна България Община Горна Оряховица е
Международен железопътен възел /1899г./ с Международно летище, железопътен
възел на главни жп линии № 4 Русе – Бяла – Горна Оряховица – Велико Търново – Трявна
– Стара Загора и № 2 Варна – Шумен – Горна Оряховица – Плевен – Мездра – София,
транспортен потенциал за развитие на Северен централен район.
Транспортни потенциали
Пътна мрежа
Община Горна Оряховица има важно геостратегическо значение, както от областно,
така от национално значение. През територията на Общината преминават две основни
пътни артерии, част от Европейската пътна мрежа: път Е-85, като част от
Трансевропейски коридор № 9 /Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе Велико Търново - Габрово - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция, свързващ
Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров/ и първокласен път
София-Варна І-4 /Е-772/. Очаква се трасето на АМ „Хемус” да премине през територията
на Общината около населените места Стрелец и Паисий. Град Горна Оряховица се
тангира от два първокласни пътя от Републиканската пътна мрежа: I-4 /София –
Варна/ и I-5 /Русе – Кърджали/, който е и международен път Е-85. Те осигуряват
връзка на гр. Горна Оряховица с потоците изток-запад и север-юг, поставяйки го в
благоприятно положение по отношение превоза на товари и хора.
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Железопътен транспорт
На територията на Община Горна Оряховица е разположен третият по големина
Железопътен възел за пътнически превози в страната “ЖП гара Горна Оряховица” и
най-голямата жп гара в Северна България. Тук са разположени центрове на двете
държавни железопътни компании: Държавно предприятие „Национална компания
железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/ и „Холдинг БДЖ” ЕАД. Изградени са
центрове на частни ЖП превозвачи.
ЖП гара Горна Оряховица – “Пътническа” и ЖП гара Горна Оряховица –
“Разпределителна” са изградени като самостоятелни центрове за пътникопоток и
товарооборот в областта на железопътния транспорт.
През ЖП гара Горна Оряховица минават две главни жп линии: София – Варна и Русе –
Стара Загора, и второстепенна жп линия до Лясковец /до 2001 г. до Елена/ с всекидневни
бързи, пътнически и експресни направления за цялата страна. Жп линиите София –
Варна и Русе – Подкова осигуряват връзка на Горна Оряховица с посоките изтокзапад и север-юг.
През ЖП гара Горна Оряховица минават международните направления “Истанбул
– Русе – Букурещ” и “София – Букурещ – Киев – Москва”.
Въздушен транспорт
Летище Горна Оряховица има водеща роля за развитието на региона в социално и
икономическо отношение. От 1995 г. Летище Горна Оряховица е петото международно
летище в страната. То е оборудвано с нова модерна техника. Центърът за управление на
въздушните полети ръководи движението на самолетите над Северна България. В
полувековното си съществуване като транспортно-комуникационен център с режим на
работа 24 часа Летище Горна Оряховица се използва за чартърни, товарни и
пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция от и
за България, Европа, Азия, Близкия и Далечния изток и Африка. Най-близки търговски
летища са Летище Варна, Летище София, Летище Букурещ.
На територията на Община Горна Оряховица има действаща селскостопанска
авиация с техническо и летателно оборудване с възможности да задоволи нуждите
на селското стопанство на Северна България.
Географското разположение на гр. Горна Оряховица като транспортен център
обуславя едно динамично движение на хора и товари към всяка точка в страната и
чужбина, превръщайки града в благоприятна за инвестиции зона. Има възможност
за бърза смяна на един вид транспорт с друг, с цел по-бързото им и ефективно
използване.
Природни ресурси
В Община Горна Оряховица са налице предпоставки за развитие на екотуризъм. Интерес
представляват защитените местности, лесопарковете и изградените екопътеки.
Защитената местност „Божур поляна” Защитената местност
• Защитена местност „Божур поляна“ се намира в близост до гр. Горна
Оряховица. В местността расте уникален растителен вид – Божур, който е
символ на града. Местност „Божур поляна“ има съхранена природна среда,
69

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
•

•

•

разполага с изградени туристически екопътеки, в местността има
образувани и скални образувания.
Екопътека „Камъка“: дължина на маршрута – 3 км, време за преминаване
– 1 час; Началото на екопътеката е в местността „Чуруковец“, на около 300
м югозападно от Горна Оряховица. Мястото често се посещава от много
туристи заради изградения кът за отдих с чешма, пейки и беседка.
Маршрутът продължава в лесопарк „Камъка“ – находище на редки
растителни и животински видове. Следва изграден кът за отдих
„Мравуняка“, където се наблюдават един до друг няколко големи
мравуняци /според местните природолюбители това е белег за
екологичната чистота на района/. Оттук започва изкачване към скалата
„Камъка“ /близо 500 м н.в./. Скалата е един от символите на Горна
Оряховица и предоставя чудесна панорамна гледка към града, р. Янтра,
околните селища и върховете от централната част на Стара планина /на
Панорамната площадка е поставена специална указателна табела за
разположението на върховете/. Пътеката продължава по билото на платото
„Камъка“, като по маршрута са изградени няколко заслона. „Сухата река“ е
старо корито на един от притоците на р. Янтра, от което днес са останали
изваяни от водата причудливи форми на камъните. „Сюлейман чешма“ –
една от най-старите чешми в местността с три корита, с множество
легенди. Маршрутът завършва при хижа „Божур“. Туристическият дом е с
43 легла, две столови помещения, кът за барбекю и спортен терен.
Денивелацията на прехода е около 200 м;
Екопътека с. Правда: дължина на маршрута – 10 км, време за
преминаване – 3 часа; Екопътеката започва в близост до ЖП спирката на с.
Правда, минава през местността „Старото село“, където се намират
останките от предишното землище на с. Правда. Маршрутът се движи по
поречието на р. Янтра и включва живописните речни и крайречни
местности „Въртопа“, „Блатото“ и „Ашава“ с места за лов, риболов и
фотолов на различни видове водоплаващи птици и дребен дивеч. Пътеката
завършва при местността „Червен бряг“, в близост до землището на гр.
Долна Оряховица, където са разкопките на къснонеолитно селище /през
2006 г. са открити множество керамични и кремъчни артефакти, свързани
с бита и култовете на праисторическите хора/. По продължението на
екопътеката са изградени няколко къта за отдих с чешми. Денивелацията
на прехода е 15 м;
Велопътека „Детски кът”- м. „Чуруковец“ – „Мравуняка” „Сюлейман чешма” – хижа „Божур”. Необходимо е възстановяване на
маркировки и указателни табели по екопътеките, възстановяване на
водохващането и коритата на чешмите „Света Петка“ и „Сюлейман
чешма“, изграждане на места за хранене и отдих по екопътеките, да се
изгради нова Екопътека от местността „Рахова крепост”, през хижа
„Божур” до Патриаршески манастира „Св. Троица”.
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Лесопарк “Камъка” Непосредствено до югозападните покрайнини на
град Горна Оряховица започва лесопарк “Камъка”. В него се срещат редки
видове птици като скалните орли картали, чиито изображения се откриват
още върху средновековен пръстен-печат от крепостта „Ряховец“. През
лятото в рамките на лесопарка гнездят няколко двойки черни щъркели.
Необходима е санитарна сеч на дърветата в лесопарка, залесяване на нови
бързорастящи дървесни видове на места, унищожени от пожари,
изграждане на предпазни мантинели по отвесните скали на „Камъка”,
организиране на кът за отдих и наблюдение на местността с телескопична
тръба.

Антропогенни ресурси
Община Горна Оряховица има стратегическо местоположение в историческия контекст
на региона, в нейните граници попадат исторически, археологически и религиозни
обекти, паметници на културата.
• Манастир „Свети Пророк Илия” Манастирът се намира на километър
югозападно от гр. Горна Оряховица. Обителта е датирана към XI-XII век.
В началото на XX век, през 1908 г. започват първите проучвания на
останките: открити са основите на църквата с размери 8 м/4 м и зидове с
дебелина над 1 метър, опасващи двора на манастира. Намерена е
средновековна икона на „Света Богородица“, датирана към XVI век, която
и до днес се пази в новопостроената църква. Манастирската обител е
възстановена през 1937-38 г. с дарения на местни жители, храмът е осветен
на 22 септември 1940 г. През 1941 г. получава месингова камбана от Чехия,
през 70-те години е реставриран и изографисан. През 1973 г. манастирът е
обявен за паметник на културата.
• Църква “Свети Атанасий Велики” в Горна Оряховица е най-старият
духовен храм в града, построен в края на ХV век от първите заселници на
днешна Горна Оряховица.
• Църква “Свети Георги Победоносец” в Горна Оряховица е построена
през XVI в. В двора на храма са се намирали сградите на първото килийно
училище, основано от отец Зотик през 1822 г., на първото взаимно
училище, основано от отец Стефан Иванов през 1850 г., както и на
читалище „Напредък“, открито на 13 юли 1869 г.
• Църквите „Успение на Пресвета Богородица”, „Св. Никола”; „Св. Троица”
в гр. Горна Оряховица; „Свети Димитър” в с. Правда; „Св. Марина” в с.
Поликраище; „Възнесение Господне” в с. Първомайци; „Св. Богородица” в
с. Горски долен Тръмбеш; „Св. Иван Рилски” в с. Горски горен Тръмбеш.
• Неолитното селище в областта „Червен бряг”, с. Правда, където са
открити глинени и кремъчни артефакти, свидетелстващи за начина на
живот на древните хора.
• Крепостта „Ряховец”, отстояща на 4 км северозападно от град Горна
Оряховица.
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Крепостта „Калето”, намираща се в близост до с. Горски горен Тръмбеш.

Туристически потенциали
На територията на община Горна Оряховица се намират следните туристически обекти:
• Хижа „Божур” е на 3 км югозападно от Горна Оряховица, разположена в
близост до защитената местност “Божур поляна”. Ежегодно тук се
провеждат: спортно–туристически празник; м. май и м. октомври –
Програма „СИНДИ” на РЗИ гр. В. Търново; песенно надпяване „Божури”;
пленер по живописатира; масови туристически излети на ученици от
училищата в гр. Горна Оряховица; туристически инициативи на
туристическо дружество ”Камъка” и клубовете по екотуризъм и туристи–
ветерани.
• Алея за пешеходен туризъм започва от парк „Детски кът“,
местността ”Чуруковец” до манастир „Свети Пророк Илия”.
Спортни обекти и дейности
Община Горна Оряховица е организатор и администратор на спортни събития от
регионален и национален мащаб, на международни турнири, европейски първенства,
купи и др. по спортове, които се развиват на национално ниво и имат принос в развитието
на националния спорт /включени състезатели в национални отбори, участия на
Балканиади, Европейски и Световни първенства, участие в състезания за хора с
увреждания/.
Традиционно в Община Горна Оряховица се провеждат спортни събития на национално,
регионално и местно ниво.
Държавни първенства по: Силов трибой за мъже, жени и младежи; Борба – свободен и
класически стил; Спортна акробатика – юноши и девойки, младежи, мъже и жени;
Таекуондо – деца; Тенис на маса за всички възрасти и ветерани; Хандбал – момчета до
11 и до 13 години и Мемориален турнир ”Георги Божиков”, който е с международно
участие; Армрестлинг и Купа „Гашевски” за мъже и жени, младежи, юноши и девойки
и хора с увреждания.
Регионални турнири по: хандбал; тенис на маса; тенис; борба; коледни турнири;
празнични турнири по футбол за деца и ветерани; по ръгби; общински, областни и
зонални първенства от „Ученически игри”.
На територията на Община Горна Оряховица са регистрирани общо 27 спортни клуба 22 в Горна Оряховица и 5 футболни клуба в селата. Всички спортни клубове са
действащи, част от тях са обединени в спортно дружество „Локомотив”.
В Община Горна Оряховица успешно се развиват следните спортове: спортна акробатика,
таекуондо, хандбал, канадска борба, лека атлетика, борба, както и спорт за ветерани –
лека атлетика, тенис на маса и група за здраве при СКВС ”Локомотив – 2004”.
Спортна зала „Никола Петров“
На 20 юли 1898 г. 25-годишният Никола Петров от Горна Оряховица печели титлата
„Шампион на Америка“ по борба в Ню Йорк. През 1899 г. става Европейски шампион по
класическа борба във Виена. През 1900 г. се провежда най-големият шампионат по борба
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на планетата. До финала достигат българинът Никола Петров и световният шампион по
борба Пол Понс. Французинът е висок 216 см и тежи 145 кг, Никола Петров с ръст 175
см и тегло 105 кг печели с перфектна техника, високо темпо и несломим дух и става
Световен шампион, Носител на Копринена лента с надпис „Най-силен мъж на света за
XX век“, Значка на Почетния легион и Награда от 30 хиляди франка. Със своята титла на
Световен шампион Никола Петров прославя България в целия свят.
Община Горна Оряховица е организатор и домакин на множество културни прояви с
международно и национално значение: Международен фолклорен фестивал „Раховче”,
Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нова музика”,
Международен фестивал на младежите аматьорски театри, Международен пленер по
Живописатира; Петропавловски събор на народното творчество, Национален детски
фестивал „Раховче”, Национален фестивал на фолклорните клубове и групи „Фолклорна
броеница”, Национален преглед на селските любителски читалищни театри, Национален
празник на автентичния фолклор „На мегдана”, Национален празник на Божура и
цветята, Майски дни на културата, Празник на Горнооряховския суджук, Общински
фолклорен празник на народните хорове и групите за „Изворен фолклор”, Регионален
преглед на старата градска песен „Божури”, Регионален празник на дрипавата баница;
Общински преглед на самодейните състави при клубовете на пенсионера, Общински
фолклорен празник „От извора”, Общински празник на плодородието „Ден година
храни”, Празник на градинаря и други.
Потенциали в сферата на териториалното сътрудничество в Община Горна
Оряховица.
Сътрудничеството следва да се реализира чрез партньорства, включващи ведомства със
съответни компетенции и специализация. Реализирането на пространствената концепция
за развитие изискват широка социална основа чрез структури на гражданското общество
с постепенното изграждане на неформална мрежа от партньорства.
Координацията и кооперирането е с пространствени въздействия вертикално между
нивата на управление и хоризонтално между секторните политики и администрации със
засилване на междуобщинското и междурегионалното сътрудничество.
Фактор за засилване на конкурентоспособността на Община Горна Оряховица е
интеграция на територията на Общината чрез междурегионално и трансгранично
сътрудничество като средство за социално-икономическо и културно развитие на
Общината, ускоряване на териториалното сближаване, осигуряване на обмен на знания
и добри практики в областта на устойчивото развитие на градските и селските райони,
насърчаване на трансгранична мобилност за хармонично развитие.
Развитие на човешките ресурси.
Читалищата като уникална и традиционна за РБългария културна институция,
ръководена чрез специален закон, е част от системата на децентрализирана културна
мрежа в страната. Признати за Световно наследство Читалищата в съвременните
условия запазват своята социална легитимност и гъвкавост, призвани да откликнат на
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новите потребности на българското общество като средища за културна, информационна
и социална дейност.
Финансирането на проекти по Програма „Рехабилитация и социална интеграция на
хора с увреждания”, Програма „Достъпна среда“, Проекти по Smart системи на
информационни нива е приоритет в социалната дейност за културно познание и
информация.
Smart системите са интелигентни технологии за внедряване на мрежи от оптични влакна
в урбанизирани структури, предоставяйки безплатен високоскоростен Wi-Fi, който
поддържа IoT инфраструктура /Интернет на обектите/. Интегрирайки управлението на
интелигентните технологии се предоставят масиви от данни за вземане на по-добри
решения в пространственото развитие и инфраструктурата на културното наследство.
Децата и културното наследство.
Мултимедийните продукти и Smart технологии, отразявайки разнообразието и
идентичността на култури, етноси и религии в Община Горна Оряховица, в Национален
и Международен мащаб, предоставят на децата знания за културното наследство, чувство
за принадлежност към общото културно наследство, за споделена отговорност при
неговото опазване.
Приоритетни оси за пространствено развитие на културното наследство на Община
Горна Оряховица:
• Интегриране на културното наследство на Общината в Европейското
пространство и в европейската мрежа от центрове и оси на развитие на културата,
науката и иновациите, платформа за хармонично пространствено планиране.
• Приоритетно съхраняване на националните ресурси на културното наследство с
партньорство и гражданско участие в процеса на опазване на културното
наследство, гаранция за съхраняване на националната идентичност.
• Научен подход, интердисциплинарност, трансдисциплинарност, синергия и
приемственост в действията на културното наследство за подобряване на
урбанистичната среда и качеството на живот.
• Културен туризъм, основаващ се на местния потенциал за развитие (културно
наследство, природни ресурси и забележителности), обвързан с Европейските
културни коридори и маршрути, развиващ и утвърждаващ културните традиции
и идентичност на района. (Международна харта за културен туризъм на
ИКОМОС, Мексико, 1999г.)

3. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.
Пространственото развитие на Община Горна Оряховица следва да се разглежда като
еволюция на територията на общината в икономически, социални, екологични, културни,
материални и духовни измерения. OУПО Горна Оряховица като етап на устройственото
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планиране е в съответствие с всички други устройствени разработки за
територията – от по-високи териториално-устройствени нива /устройствени схеми/
до директива за изработване на устройствени разработки от по-ниски нива /плансхеми, общи устройствени планове на градове и подробни устройствени планове/.
Пространственото развитие на Община Горна Оряховица е свързано с прилагането
на политиката за регионално развитие на Районите от ниво 2 в страната, насочено
към реализиране на местния потенциал и превръщането на общините в
привлекателно място за обитаване със съхранена природа, уникално културно
наследство и традиции.
Културното наследство като материално и духовно послание представлява мощен ресурс
за устойчиво развитие и качество на живот за Община Горна Оряховица.
Интегрираният подход е водещ при опазването и съхраняването на културното
наследство, което изисква при изследването и стратегическото планиране за
Община Горна Оряховица да се търси пространствена интеграция на културните
ценности със съседните общини и райони.
Съгласно Хартата за консервация на историческите градове и урбанизираните територии
/Вашингтон, 1987г./ „консервацията на историческите градове и други исторически
градски територии трябва да бъде интегрална част от икономическата политика и
социалното развитие, от градоустройственото и пространственото планиране”.
Интегрираният подход към културното наследство е оценка за неговото
икономическо и социално въздействие в пространственото развитие на обществото,
подчертаване на повратния момент в предизвикателствата към културното
наследство чрез цялостен стратегически подход, като се използват възможностите
за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, пълноценно
използване на европейските културни фондове, установяване на координирано
сътрудничество от местно до европейско ниво за обмен на добри практики и идеи.
Културните ценности на територията на Община Горна Оряховица са стимулатор на
икономическия растеж чрез възможностите на културния туризъм. /„Рамкова
конвенция за стойностите на културното наследство за обществото” на Съвета на Европа,
Фаро, 2005г./
Интегрирането на културното и природно наследство и техните обекти за развитието
на туризма изисква:
• Опазване, социализация, експониране и популяризиране на
недвижими, движими материални и нематериални културни
ценности;
• Изграждане и реконструкция на инфраструктурата за достъп до
културното наследство и природните забележителности;
• Осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение;
• Разработване на планове за опазване и управление на
археологическите обекти;
• Smart системи за информация и управление на туристическите
продукти в реално време.
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В Международната харта за културен туризъм /Управление на туризма в местата,
значими с културното си наследство, Мексико 1999г./ е формулирана като основна
цел мотивирането при разработване на стратегии и планове за интегриране на
природното и културно наследство и техните обекти за развитието на туризма.
Съществено предимство на Община Горна Оряховица за засилване на връзките между
градските и селските територии са културните ценности, съхранените бит и традиции в
селските землища. Подходящо експонирани и брандирани културните ценности са
предпоставка за извеждане на българската идентичност като водеща дестинация за
културния туризъм, ориентиран към незасегнати от урбанизацията територии, реален
потенциал за развитие на културната и икономическата интеграция на селските
землища в общината с подобряване на достъпността до обектите и урбанизираните
територии на културното наследство.
Нематериалното културно наследство с характерните традиции, обреди, с духовността
и културния облик на местното население, натрупани през вековете, създават
неповторимата мозайка от история, културно наследство и национална идентичност,
определящ фактор в развитието на културните и творческите индустрии.
Природните дадености на района, в съчетание с уникалната самобитност и култура са
предпоставка за развитието на алтернативен туризъм /Еко туризъм със защита на
територии и видове, Селски туризъм със съхранени културни традиции и потенциал за
развитие на биоземеделие/.
Община Горна Оряховица има благоприятно географско положение – намира се в
централната част на България, в близост до добре развити туристически центрове
като Велико Търново, Дряново, Габрово, Елена, до важни транспортни пътища.
Общината притежава природни и антропогенни ресурси, създаващи предпоставки
за развитието на различни видове туризъм.
Културните маршрути като вид културна ценност разкриват нови мащаби на
макроструктурата на културното наследство. В основата на културния маршрут е
историческата ос на традиционното движение с интегрирани към нея културни и
природни ценности. /Международната харта за културни маршрути, Квебек,
2008г./
Културният маршрут със своите особенисти е основа за културен туризъм, като
комбинира културното наследство с характерното за туризма движение и необходимите
туристически, транспортни и информационни инфраструктури за изграждането на
туристическа индустрия. Културният маршрут представлява традиционен инструмент
за диалог между общности и държави, за комуникация между култури, етноси и религии,
като изразява идеята за общото наследство на човечеството.
Източен трансбалкански културен коридор, преминаващ през територията на
Община Горна Оряховица, свързва Прибалтика със Средиземноморието. Културното
наследство по Източния трасбалкански път е изключително разнообразно по типология
на ценностите, с дълбока културна стратификация. Симбиозата на култура и природа,
материално и нематериално наследство е уникална система от ценности, и представлява
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силен потенциал за развитие на Община Горна Оряховица като част от Северен
централен район в Югоизточна Европа.
Източният трансбалкански път, като основен гръбнак на манастирските средища в
Югоизточна Европа, е икономически и културен потенциал за Северен централен район
и Община Горна Оряховица. Поемайки от север религиозния ареал на църквите в
Молдавия и дървените църкви в Марамуреш /Ррумъния/, културният коридор се спуска
на юг към Търновската Света гора и Родопската Света гора, и се влива в религиозната ос
Виа Егнация при някогашния голям манастирски център Mount Papikion.
Културното наследство представлява не само духовна ценност, която трябва да се
опазва, но и уникален ресурс за устойчиво развитие чрез културния туризъм.
Културният туризъм реализира възможностите на наследството за повишаване на
качество на живот. Туризмът реализира потенциала на културното наследство чрез
уникален продаваем туристически продукт културен туризъм, изискващ
съхраняване на културното наследство и неговата автентичност. /Международна
харта за културен туризъм на ИКОМОС, Мексико, 1999г./. Културният туризъм
предполага интегриране с продукти на екологичен, природен, спа/балнео и селски
туризъм, и създаване на клъстери.
Цялостните културни туристически пакети придобиват търговска стойност,
включвайки инфраструктури /културна, туристическа, транспортна и информационна/ с
вторични продукти и дейности /фестивални атракции, търговия, кулинария, лов, риболов
и др./.
Историческата територия, която притежава културно-историческа кохерентност и
идентичност, придобива особена роля за интеграционните връзки между културното
наследство и туризма. Разработването на регионални туристически продукти,
основани на местния потенциал, са условия за развитие на туристически, културни и
творчески индустрии в Община Горна Оряховица.
Интермодален транспорт в Община Горна Оряховица.
Община Горна Оряховица е транспортен център с наднационално значение.
Общината се явява пресечна точка на няколко важни международни и местни
транспортни артерии и видове транспорт /автомобилен, железопътен, въздушен/,
потенциали за развитие на интермодален транспорт в Oбщина Горна Оряховица.
През територията на Общината преминава международен път I-5 Русе/Бяла – Велико
Търново – Стара Загора – Кърджали – Маказа/Гърция /Е-85/, формиращ направлението
ОЕТК № 9. ОЕТК № 9 осигурява връзките на страната с важни урбанизационни
центрове Букурещ, Москва, Санкт Петербург и Хелзинки на север и Александруполис на
юг. На север се предвижда преминаването на трасето на бъдещата АМ „Хемус”. На юг
общината тангира с първокласния път I-4 София – Велико Търново – Шумен – Варна
/Е772/. През територията на Община Горна Оряховица минават второкласния път ІІ-53
/с. Поликраище-гр. Лясковец/ и третокласния път ІІІ-514 /Велико Търново-АрбанасиГорна Оряховица/.
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Град Горна Оряховица е стратегически железопътен възел с пресичането на две главни
железопътни трасета Русе - Кърджали и София – Варна, третият по големина ЖП възел
за пътнически превози в страната. През Горна Оряховица минават международни
направления: Инстанбул – Русе – Букурещ; София – Букурещ – Киев – Москва. Тук са
разположени центрове на двете държавни железопътни компании – ДП „НКЖИ” и
„Холдинг БДЖ” ЕАД. Изградени са центрове на навлезлите в транспортния бранш
частни ЖП превозвачи. ЖП гара Горна Оряховица е с изградени самостоятелни центрове
за пътникопоток и товарооборот в областта на железопътния транспорт. Двете гари са
пресечни точки на две главни ЖП направления: II главна линия София – Плевен - Г.
Оряховица – Варна; IV главна линия Русе – Ст. Загора – Подкова – съставен елемент на
ОЕТК №9.
Летище Горна Оряховица е създадено през 1925 г. През 1995 г. петото международно
летище в страната е оборудвано с нова модерна техника. Центърът за управление на
въздушните полети, притежаващ всички сертификати и лицензи за извършване на
дейността си, ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. Летището
е специализирано за карго полети и има потенциални възможности за увеличаване обема
на своята дейност чрез привличане и осигуряване вноса и износа на суровини и готова
продукция. То е основен пункт за износ на бързоразваляеми селскостопански продукти,
живи животни и охладено месо от Северна България за Европейския съюз, Русия и
страните от Близкия и Далечния Изток. В момента летището се използва за карго,
чартърни полети, за учебно-тренировъчна дейност на ВВС и гражданска авиация. На
територията на общината има действаща селскостопанска авиация.
Урбанистичните оси на развитие на територията на Общината, които са свързани с
коридорите от трансевропейската и националните транспортни мрежи, в по-голяма
част съвпадат с традиционните връзки на западно-европейската цивилизация от
Античността до Модерната епоха, с пътищата към Азия, с културните маршрути в
Югоизточна Европа, които обвързват едни от най-ценните културни паметници в
РБългария. Някои от тези римски пътища са важни биокоридори на миграциите
Via Pontica, Via Balcanica, Via Aristotelis. Те налагат поредица от ограничeния за
опазване на птиците и местообитанията, като същевременно са валоризиращ се
обект на орнитоложки туризъм. Мрежата от урбанистични коридори, традиционно
формираща осите на развитие, се обогатява с функциите на културни, „сини“ и
„зелени“ връзки.
Опазване на културното наследство на Община Горна Оряховица.
• Популяризиране на българското културно наследство и неговия потенциал в
европейски и световен мащаб. Въвеждане на съвременни модели за проучване,
опазване, представяне и ревитализиране на недвижимото културно наследство
(Smart технологии, IoT инфраструктури).
• Създаване на условия за опазване и закрила на културното наследство и
реализиране на неговия потенциал като ресурс за устойчиво икономическо,
териториално и социално развитие за повишаване качеството на живот.
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•

•

•

Интегриран подход за междуинституционална комуникация и координация в
процесите по опазване и съхраняване на културното наследство в неговата цялост.
Прилагане на съвременни модели за опазване и управление на недвижимото
културно наследство в съответствие с европейските практики и осигуряване на
превантивна защита на културното наследство.
Защита на недвижимото културно наследство в процеса на устройствено
планиране и инвестиционно проектиране с прилагане на планове за опазване и
управление на недвижими културни ценности и оценка на въздействието върху
недвижимото културно наследство. /Ръководство на ICOMOS за оценки на
въздействието върху световното културно наследство, Париж, 2011г./ Създаване
на национална система за мониторинг на недвижимото културно наследство.
Сътрудничество с международните организации в областта на материалното
културно наследство /ЮНЕСКО, ИКОМОС, ИККРОМ, ДОКОМОМО/, участие в
европейски инициативи, програми, свързани с културното наследство.

Оперативна програма „Региони в растеж“ планира дейности за реконструкция,
реставрация и консервация на културното наследство и културната инфраструктура;
изграждане на нови недвижими културни обекти и пространства; използване на
съвременни технилогии и методи за привличане на посетители.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ планира дейности за
повишваване на квалификацията, компетентността, уменията на културни работници в
национален мащаб с цел обмен на практики и знания.
Национален дарителски фонд „13 века България“ се явява източник на финансиране
на културното наследство с възможности, получени от различни дарения и
спонсорство. /Закон за меценатството, ДВ бр.103/2005г./
Мониторинг и оценка на културното наследство на територията на Община Горна
Оряховица.
Мониторингът може да се определи като непрекъснати действия за събиране,
обработка и анализ на данни, свързани с процеса на изготвяне и прилагане на
общия стратегически документ и съпътстващите го допълнителни, генерирането на
информация, на чиято база се вземат решения за процесите на планиране,
управление и прилагане на стратегическата политика.
Културната политика в ерата на Smart технологиите предоставя нови възможности за
измерване на икономическата и културната стойност на програмните продукти за
усъвършенстване на културните стратегии. Smart технологиите са механизъм за
генериране на информация, която се явява от ключово значение за подпомагане на
процесите за вземане на решения относно стратегическото планиране и управление, за
осъществяване на корекции в планирането на отделните фази.
Използването на големи данни (Big-Data) в сектора на културното наследство спомага за
неговото опазване и съхраняване с положителна ефективност, анализирайки основните
резултати от етапите на проучване и прогнозиране с откриване на стратегически
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предимства за районите от ниво 2, съчетавайки ги с тези от други райони, страни, региони
на различни нива в непрекъснат процес на повишаване на стойностите, за създаването на
обща платформа от данни на културното наследство. (Nuccio Bertacchini 2016, Crouch &
Ritchie 1999, Marinov, Kokorska, Roumian 2017) Финансирането на проекти по Smart
системи на информационни нива е приоритет в социалната дейност за културно
познание.
Основен приоритет за националното културно наследство е съхраняване и
социализация на културните ценности в техните материални и нематериални
измерения като фактор за устойчиво развитие, национална идентичност и културен
диалог. Реализирането на културното наследство като ресурс за устойчиво
икономическо, териториално и социално развитие и повишаване на качеството на
живот изисква прилагане на интегриран подход в процесите на опазване, при който
наследството се разглежда в своя физически и културен контекст за неговото
съхраняване и представяне в историческата среда, в която е създадено. Културното
наследство, дейностите по неговото проучване, поддържане и опазване,
включването му в туристически културни маршрути и продукти, устойчивото и
ефективно използване, изявяването на неговите специфични стойности, са принос
за икономическото и социалното развитие на регионите за качествено жизнено
пространство.
Политиката за опазване на културното наследство е обвързана с редица стратегически
документи на национално и международно ниво. Националното законодателство отчита
във висока степен разпоредбите на конвенциите на Съвета на Европа и ЮНЕСКО,
отнасящи се до културното наследство, по които РБългария е страна. Стратегията за
културното наследство на Европа през двадесет и първи век определя приоритетните
насоки за опазване, социализация и представяне на културното наследство, с което е
утвърдена неговата роля като фактор за социално и икономическо развитие.
В прогнозите на Съвета на Европа културното наследство има изключителна роля в
„информационното общество“ на двадесет и първи век. Териториите с културна памет
все по-трайно привличат хора, дейности и инвестиции. Интегрирането на културното
наследство като катализаор на икономически разтеж и качествена жизнена среда,
приобщаването на националната културна идентичност в Европейското социокултурно
пространство, са фактори за устойчиво пространствено развитие и социално
равновесие на Община Горна Оряховица.

80

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Приложение:
Законодателна рамка.
http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=0&sp=0&t=0&z=0
Национално законодателство:
Закон за културното наследство, ДВ бр.19/2009г. с изм. и доп.
Закон за устройство на територията, ДВ бр.1/2001г. с изм. и доп.
Закон за закрила и развитие на културата, ДВ бр.50/1999г. с изм. и доп.
Закон за Националния дарителски фонд „13 века България“, ДВ бр.12/2001г. с изм.
Закон за творческите фондове, ДВ бр.27/1973г. с изм. и доп.
Закон за народните читалища, ДВ бр.89/1996г. с изм. и доп.
Закон за обществените библиотеки, ДВ бр.42/2009г. с изм. и доп.
Закон за меценатството, ДВ бр.103/2005г. с изм. и доп.
Закон за авторското право и сродните му права, ДВ бр.56/1993г. с изм. и доп.
Закон за водите, ДВ. бр.67/1999г. с изм. и доп.
Закон за защитените територии, ДВ. бр.133/1998г. с изм. и доп.
Закон за биологичното разнообразие, ДВ. бр.77/2002г. с изм. и доп.
Закон за опазване на околната среда и водите, ДВ. бр.91/2002г. с изм. и доп.
Национална концепция за пространствено развитие /НКПР/ за период 2013 – 2025 г.
Национална стратегия за регионално развитие /НСРР/ на РБългария за период 2012 –
2022 г.
Стратегически план за развитие на културния туризъм в РБългария /Протокол № 40.8 на
МС от 14.10.2009 г./
Регионален план за развитие на Северен централен район за период 2014 – 2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за период 2014 – 2022 г.
Ратифицирани от РБългария Международни нормативни актове:
Конвенция за опазването на световното културно и природно наследство, Париж 1972г.
Европейска културна конвенция, Париж 1954г.
Ковенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Хага 1954г.
Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към предотвратяване на незаконен внос,
износ и прехвърляне на право на собственост на културни ценности, Париж 1970г.
Универсална конвенция за авторското право, 1971г.
Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа, Гранада 1985г.
Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Валета 1992г.
Европейска ковенция за ландшафта, 2000г.
Конвенция за опазване на подводното културно наследство, Париж 2001г.
Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Париж
2003г.
Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на
културно изразяване, Париж 2005г.
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Рамкова конвенция за Съвета на Европа за значението на културното наслество за
обществото, Фаро 2005г.
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, 2006г.
Международни нормативни актове:
Конвенция за Европейското археологическо наследство, Малта, 1991 г.Харта за
Международния културен туризъм на ИКОМОС, Мексико, 1999 г.
Конвенцията за Европейския пейзаж, Флоренция, 2000 г.
Прогнози на Съвета на Европа, относно ролята на културно-историческото
наследство в информационното общество на ХХІ век за хармонизирането на
процесите на глобализация и Евроинтеграция с потребностите на човека от
идентичност и разнообразие /Prospective: Fonction du patrimoine culturel dans une
Europe en changement. Conseil de l’Europe/, 2000 г.
Конвенция по влажните зони с международно значение, Рамсар, 1974 г.
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна /Директива за хабитатите/.
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици /Директива за птиците/.
Местни нормативни актове:
Общински план за развитие на Община Горна Оряховица /ОПР/ 2014–2020 г.
Проект за Програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 г.
Проект за Програма за енергия от възобновяеми енергоизточници.
Проект за Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Горна
Оряховица.
Програма за управление на общинската собственост в Община Горна Оряховица.
Други общински програми, планове и стратегии.
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Обитаване и жилищен фонд
Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие на общината се
пада на системата “Обитаване”, която под влияние на демографските нужди от една страна и
на физическото износване на съществуващия сграден фонд - от друга, изисква проучване не
само в качествено, но и в количествено отношение.
8

Обща характеристика на жилищния фонд

8.1

Състоянието на жилищния фонд на община Горна Оряховица е анализирано на база на
статистически данни към 31.12.2016 г. На територията на общината има изградени 12081
жилищни сгради с 22915 жилища в тях, чиито характеристики са показани в Таблица .
Таблица № 31. Характеристики на жилищния фонд в община Горна Оряховица към 2019г.
Полезна
Жилищна
площ на
площ на
СПОМАчовек от
човек от
ЖИЛИЩНА
ГАТЕЛНА
населението населението
3
4
6
7

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ
ОБЩИНА, НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

ОБЩО

1

2

(Кв.метри)
Средна
полезна площ
на едно
жилище
9

Горна Оряховица

1859406

1598451

260955

44,9849035

38,67157788

81,14361772

В градовете

1306407

1124754

181653

42,0959915

36,24263711

81,13825228

552999

473697

79302

53,6892233

45,99

81,15629586

42256

35464

6792

43,6980352

36,67425026

78,68901304

1179333

1013526

165807

41,48345

35,65113089

80,62712791

13485

11193

2292

110,532787

91,74590164

65,14492754

В селата
с. Върбица
гр.Горна Оряховица
с. Горски Горен Тръмбеш
с. Горски Долен Тръмбеш

14157

11742

2415

45,2300319

37,514377

61,28571429

гр.Долна Оряховица

127074

111228

15846

48,7808061

42,69788868

86,21031208

с. Драганово

107614

90231

17383

49,9137291

41,85111317

78,26472727

с. Крушето

37229

32261

4968

70,1111111

60,75517891

79,37953092

с. Паисий

11264

10021

1243

103,33945

91,93577982

80,45714286

с. Писарево

29363

25868

3495

38,3830065

33,81437908

80,22677596

с. Поликраище

96634

83307

13327

60,4718398

52,13204005

88,89972401

с. Правда

28558

24452

4106

53,9848771

46,22306238

86,01807229

с. Първомайци

119365

103946

15419

48,9602133

42,63576702

89,34505988

с. Стрелец

25291

21961

3330

96,9003831

84,14176245

66,20680628

с. Янтра

27783

23251

4532

54,369863

45,50097847

78,92897727

Според вида на конструктивната система жилищните сгради се разпределят както
следва в следващата таблица:
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Таблица № 32. Конструктивна система на жилищните сгради в община Горна Оряховица

ОБЩИНА, НАСЕЛЕНИ
МЕСТА
Горна Оряховица

ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ
ОБЩО

(Брой)
ПО КОНСТРУКЦИЯ
ТУХЛЕНИ
ТУХЛЕНИ
СТОМАНОС
ПАНЕЛИ
С
ДРУГИ
БЕТОН
БЕТОННА
ГРЕДОРЕД
ПЛОЧА

12081

117

284

3226

6448

2006

В градовете

5212

104

213

2069

2353

473

В селата

6869

13

71

1157

4095

1533

537

2

10

54

400

71

3844

102

192

1730

1685

135

с. Горски Горен Тръмбеш

207

0

5

2

177

23

с. Горски Долен Тръмбеш

231

0

4

17

78

132

гр.Долна Оряховица

1368

2

21

339

668

338

с. Драганово

1371

0

4

91

854

422

с. Крушето

512

0

0

52

268

192

с. Паисий

140

0

0

17

116

7

с. Писарево

365

0

2

72

237

54

1079

1

6

287

639

146

с. Върбица
гр.Горна Оряховица

с. Поликраище
с. Правда

330

1

1

73

136

119

1364

9

30

453

756

116

с. Стрелец

381

0

9

4

275

93

с. Янтра

352

0

0

35

159

158

с. Първомайци

Данните за период на построяване на жилищата са показани в таблица.
Таблица № 33. Период на построяване на жилищните сгради в община Горна Оряховица
ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ
ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ,
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Горна Оряховица

ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ
ОБЩО

до
1918
г.

1919 1945
г.

1946 1960
г.

1961 1970
г.

1971 1980
г.

1981 1990
г.

1991
2000
г.

2001 2010
г.

от
нача
лото
на
2011 г.

12081

833

3693

2705

2089

1592

689

250

184

46

В градовете

5212

229

924

1300

1223

904

345

136

124

27

В селата

6869

604

2769

1405

866

688

344

114

60

19

537

25

221

109

72

60

37

6

4

3

с. Върбица
гр.Горна Оряховица

3844

113

602

1024

912

685

269

111

107

21

с. Горски Горен Тръмбеш

207

25

148

27

2

1

1

2

1

0

с. Горски Долен Тръмбеш

231

66

91

40

21

7

3

0

0

гр.Долна Оряховица

1368

116

322

276

311

219

76

3
2
5 17

с. Драганово

1371

207

762

180

109

58

40

12

3

0

с. Крушето

512

25

186

145

53

49

38

14

2

0

с. Паисий

140

34

75

22

6

1

0

2

0

0

с. Писарево

365

17

86

108

38

56

43

10

5

2

6
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с. Поликраище

1079

46

380

273

175

119

54

23

8

1

330

15

102

54

77

51

14

11

5

1

1364

50

348

291

255

253

100

29

27

11

с. Стрелец

381

64

240

58

12

5

1

1

0

0

с. Янтра

352

30

130

98

46

28

13

4

2

1

с. Правда
с. Първомайци

От данните е видно, че най-голямо жилищно строителство е имало в периода 1946-1980
година, като след 2000 г. то е в рамките на 230 жилищни сгради, а след 2011 г. са построени
46 жилищни сгради.
Според етажността, жилищните сградите се разпределят, както следва:
Таблица № 34.
10000
9000

9145

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
2040
1000
381

336

65

58

19

32

триетажни

четириетажни

пететажни

шестетажни

седеметажни

осеметажни

3

2

0
едноетажни

двуетажни

деветдесететажни и повече

Фигура № 5. Разпределение на жилищните сгради според етажността им.
По показател брой на стаите е видно, че основно жилищата са тристайните (33.0% от
всички жилища на територията на общината) и четиристайни 280% от всиччки жилища на
територията на общината. Най-малко са шест и повече стайните жилища.
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6%

3% 4%
едностайни
26%

двустайни
тристайни

28%

четири-стайни
петстайни
шест и повече
33%

Фигура №6. Разпределение на жилищния фонд според броя на стаите в жилищната единица.
Средният брой лица на едно жилище за община Горна Оряховица е 1.8.
По форма на собственост е налице българския феномен 97,65% от всички жилища са частна
собственост на физически лица.
Таблица № 35. Степен на благоустроеност на жилищния фонд в община Горна Оряховица.
БЛАГОУСТРОЕНОСТ
ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ел. ток,
водопровод,
ЖИЛИЩА
канализация,
ОБЩО
централно,
местно
отопление

ел. ток,
водопровод,
канализация

ел. ток,
водопровод

ел. ток

Водопровод

без
благоустр.

Горна Оряховица

22915

6132

15525

479

720

1

58

В градовете

16101

5026

10753

129

174

0

19

6814

1106

4772

350

546

1

39

537

36

447

15

38

0

1

14627

4621

9788

67

140

0

11

207

10

124

41

32

0

0

231

5

178

30

15

0

3

гр.Долна Оряховица

1474

405

965

62

34

0

8

с. Драганово

1375

151

1023

72

122

0

7

с. Крушето

469

35

275

5

152

0

2

с. Паисий

140

7

88

18

26

0

1

с. Писарево

366

48

282

10

23

0

3

1087

288

724

30

43

0

2

332

102

203

11

15

0

1

1336

390

817

74

37

1

17

с. Стрелец

382

19

333

14

14

0

2

с. Янтра

352

15

278

30

29

0

0

В селата
с. Върбица
гр.Горна Оряховица
с. Горски Горен Тръмбеш
с. Горски Долен
Тръмбеш

с. Поликраище
с. Правда
с. Първомайци
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Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа
благоустроеност на жилищата.
Данните към 31.12.2019 г., показват, че 77,7% от жилищата в общината са с наличие на
ел. ток, вода и канал. Жилища с най-висока степен на благоустроеност в общината са 26,8%
или 6132 жилища.
Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат 554 жилища
(514 за град Горна Оряховица). Едно жилище се обитава от 1.9 души.
8.2

Изводи за развитието на система обитаване

Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи:
• налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно
домакинство или семейство;
• стандартът на обитаване е висок/40.5 м2 /об./;
•
осигуреността с жилища е висока,
8.3
Жилищни потребности – приложение на традиционен/статистически
подход/
Жилищните дефицити (излишъци) се определят като разликата между приети
стандарти за жилищно потребление и действителното потребление. Жилищните дефицити се
измерват с брой жилища, стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като основа за
изчисляване на жилищните дефицити е приет само броят на обикновените, обитавани и годни
за обитаване жилища.
Таблица № 36. Жилищни потребности в община Горна Оряховица
Жилищно потребление
Жилища на 1000 обитатели
Обитатели на 1 жилище

Статистическо
554
1,9

Стандарт
420
2,4

Дефицит
+134
+0.5

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по стопански
начин в отделни урегулирани имоти в населените места в общината.
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Зелена система
Според ландшафтното райониране на България /по Петров 1997г./, общината
попада в Севернобългарската зонална област на Дунавската равнина, южно дунавска
равнинна подобласт.
Характерът, структурата и обликът на ландшафта се формират от
взаимодействието на основните природни и антропогенни ландшафти, присъстващи в
обхвата на Община Горна Оряховица, които са изследвани последователно в
съответствие с вертикалната структура на ландшафта.
Природни компоненти на ландшафта
Преобладаващо участие при формирането на характера на ландшафта в Община
Горна Оряховица имат природните компоненти на средата, като геоложка основа, релеф,
климат, води, почви, растителен и животински свят. За последните два компонента е
характерно следното:
Растителността се приема от специалистите като най-важният „физиономичен“
компонент на ландшафта, който определя неговия облик и пространствената
обвързаност на разнообразните по функционален характер ландшафти. Естествено
растящи дървесни видове са цер, благун, зимен дъб, бук, габър, мъждрян,
сребролистниста липа, дребнолистна липа и други. В резултат на залесителна дейност са
създадени иглолистни и широколистни култури от бял бор, черен бор, смърч, ела, ,
червен дъб, зимен дъб, ясен, бреза, орех, акация, топола и други.
От животинския свят в района на разглежданата територия преобладават
евросибирските и европейските видове.
Защитените зони в границите на Община Горна Оряховица са част от
националната екологична мрежа (НЕМ). Те са основни елементи на зелената система на
общината, която заедно с озеленените речни долини, с крайградските паркове, с
масивите от горски и трайни насаждения, формират характера на ландшафта, подобряват
климата, спомагат за опазването на биологичното разнообразие и повишават качествата
на средата за обитаване в общината, особено в онези населени места, които се намират в
съседство.
В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на
защитените зони са създадени две различни Директиви на Европейския съюз –
Директива 92/43 за опазване на природните местообитания и девата флора и фауна и
Директива 2009/147 за опазване на дивите птици. На територията на общината попадат
само зони за опазване на природните местообитания:
Защитени зони по чл.6 ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР (Натура 2000 в частта й за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива
92/43/ЕЕС) са BG0000610 „Река Янтра”, BG0000609,„Река Росица“, BG0000231
„Беленска гора“ и BG0000213 „Търновски височини”.
9

На територията на община Горна Оряховица защитени територии има в
границите на следните села:
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с. Първомайци– Защитена местност „Божур поляна“ - Опазване на
находище на червен божур.;
с. Драганово – защитена местност „Джолюнгьол“ - Опазване на находище
на дяволски орех и сребрист папур;
Всички защитени зони от Натура 2000 имат огромно значение както за опазване
на биоразнообразието и на характера на ландшафта, така и голяма естетическа
стойност, поради природната красота, която съхраняват, възможностите за визуална
обвързаност и дълбочина на пейзажа от всички по-важни и достъпни изгледни точки.
Елементи, формиращи зелената система на общината и града:
Основната макроструктурна рамка, формираща зелената система на общината,
обхваща следните видове територии: горски фонд, селскостопански фонд и населени
места, основно с техните озеленени пространства и поречията на реките, преминаващи
през някои от тях.
Зелената система на града се изгражда от градски градини /паркове/ и озелени
пространства, зелените дворове и вътрешно квартални пространства. Градската
територия на Горна Оряховица трудно може да се определи като система от зелени
площи. Градът е сравнително „зелен“, но озеленените площи са разпръснати и
изпълняват функциите на малки по площ локални градини. Паркова територия от
категория „градски парк“, ролята на такъв изпълняват Градската градина, „Христо
Ботев“ и „Пролет“
В останалите съставни населени места от о бщи н а т а , зелените площи не са
претърпели развитие в последните 10 – 15 години като състояние и териториален
обхват.
В резултат на проведения анализ на зелената система на общината и града могат
да се направят обобщени изводи за тяхното присъствие в пространствената и
функционална структура на общината и града, функционалното им предназначение и
състоянието им. Процентното съотношение на горските територии към
селскостопанските, отнесени към териториите на населените места, също така наличието
на водни ресурси, разнообразен релеф, характерна флора и фауна показват, че
състоянието на ландшафта на територията на Община Горна Оряховица по количествени
показатели е в относително благоприятно съотношение и стабилно състояние към
момента на разработване на ОУПО.
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10 Комуникация и транспорт
Община Горна Оряховица е с важно геостратегическо значение. Тя се явява
пресечна точка на няколко важни международни и местни транспортни артерии и на
видове транспорт: автомобилен, жп и въздушен. През нейната територия на север се
предвижда преминаването на трасето на Автомагистрала „Хемус“. През територията на
общината преминава международен път от много важно значение за Европейската пътна
мрежа, а именно път Е-85, като част от Транс-европейски коридор №9 (Хелзинки - Санкт
Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Димитровград с
отклонения към Гърция и Турция). На юг общината тангира с първокласен път СофияВарна І-4 (Е-772).
Транспортната инфраструктура в община Горна Оряховица е представена от
пътната и железопътната мрежи преминаващи през територията ѝ. Пътната мрежа се
състои от републикански пътища първи, втори и трети клас и общински пътища с обща
дължина в рамките на общината 125,239 км.
Източници на получена информация и отразяването в ОУП на община Горна
Оряховица са следните ведомства: „Агенция пътна инфраструктура“ (АПИ) за
информация на репулбиканските пътища и трасето на АМ „Хемус“;АПИ-„ Областно
пътно управление“- Вл.Търново, справки за РПМ, пътищата в чертите на градовете и
селата, габарити и варианти на нови трасета през територията на общината;АПИ
„Институт по пътища и мостове“, средно-денонощна годишна интензивност за
автомобилната движение през2018г. и прогноза до 2035г.
Железопътната инфраструктура е представена от II-ра главна жп линия, ІV-та
главна жп линия и Маневрен район Г.Оряховица юг (бивша 41-ва жп линия), с обща
дължина на територията на общината 40,920 км.
Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в северна България със
стратегическо разположение на железопътните коридори, предопределащи
развитието на един нов железопътен интермодален терминал, отговарящ на насоките
на ЕС за подобен тип съоръжения в Северен централен район на планиране в България.

Обвързаност и транспортно обслужване
Географското разположение на община Горна Оряховица е изключително
благоприятно по отношение на транспортната ѝ обвързаност. Обслужвана от един
първокласен път (I-5), един второкласен път (II-53) и три третокласни пътища (III-514,
III-4073 и III-5003), както и от жп линии (железопътна линия №2 София – Г.Оряховица
– Варна, железопътна линия №4 Русе – Подкова, железопътна линия от Маневрен район
Г.Оряховица юг), територията на общината има много добра свързаност с националната
транспортна мрежа. Очаква се и бъдещото трасе на АМ „Хемус“ също да премине през
територията на общината. Осъществяването на тези проекти ще превърнат община Горна
Оряховица във важен транспортен възел с национално значение.
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Отстоянието от община Горна Оряховица до столицата e 252 км. Разстоянието до
областния център Велико Търново е 8 км. Най-близкото летище се намира в гр. Горна
Оряховица, но то се използва основно за товарни и вътрешни полети. Разстоянието от
гр.Г.Оряховица до гр. Варна е 220км. където се намират най-близкото летище,
извършващо международни пътнически полети, и най-близкото морско пристанище.
Разстоянията до речните пристанища Русе и Свищов са съответно 100 км. и 75 км.
Транспорта в община Горна Оряховица се осъществява предимно по
републиканската пътна мрежа.
В общината има осигурен автобусен транспорт за превоз на пътници.
Автобусните линии от Общинската транспортна схема осигуряват връзки между
отделните селища в общината, както и със съседните общини.Линиите от Областната
транспортна схема осигуряват връзка на общинския с областния и други
административни центрове в страната. Основния превозвач, осъществяващ транспортни
услуги на територията на общината е „Алекс ОК“ ЕООД, гр. Велико
Търново,транспортна фирма ЕТ „Надежда-Надежда Христова“ и пътнически превози
„Бъчварови“ ООД.
Транспортното обслужване се допълва от железопътния транспорт. Обемът на
пътническите превози, осъществявани от железопътната инфраструктура, се поема от 3
гари и 3 спирки. От съществено значение за общината са товарните жп превози.

Класификация на пътната мрежа
Дължината на пътната мрежа в общината е 125,239 км., като над 57% от състава
ѝ са републикански пътища. Средната гъстота напътната мрежа (390,11км./1000 км2) е
по-висока от тази на стната (368,41 км./1000 км2).

91

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Фигура № 7.
Републиканската пътна мрежа (РПМ) е представена от участъците на един
първокласен, един второкласен и три третокласни пътища с обща дължина на
територията на общината 71,517 км. Гъстотата на републиканската пътна мрежа
(222,77км/1000 км2) е по-висока от тази на област Велико Търново (201,0 км/1000 км2) и
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почти 1,3 пъти по-висока от средната за страната (175,3 км/1000 км2). Високата гъстота
на РПМ улеснява транспортните комуникации на общината в национален и регионален
мащаб.
С най-голямо значение за общината е първокласният път I-5„Русе – Бяла – Горна
Оряховица – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Хасково – Кърджали – ГКПП
Маказа“.Републиканския път с национално и международно значение представлява
основна пътна артерия между Северна и Южна България в централната част на страната.
Дължината му в рамките на общината е 10,3 км.
Второкласният път II 53 Горна Оряховица- Сливен – Ямбол – Бургас на
територията на общината има дължина 12.696 км.
Третокласната пътна мрежа на територията на община Горна Оряховица е с обща
дължина 48.535 км. Третокласните пътища служат основно за провеждането на междуобщинските и вътрешно-общинските транспортни потоци. Трите третокласни пътя
обслужващи общината са път III-514 ,III-4073 III- 5003, осигуряващи връзки съответно
общината и към съседни общини.
Републиканска пътна мрежа с дължина 71,52 км.,
Таблица № 37. Обезпеченост на община Горна Оряховица с републикански пътища.

Таблица № 38. Състояние и габарити на РПМ.
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Таблица № 39. Преминаване на републиканската пътна мрежа през градовете в
общината.

Таблица № 40. Преминаване на републиканската пътна мрежа през населата в
общината.

Таблица № 41. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение
през 2015 и прогноза до 2035 г..
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Общинската пътна мрежа допълва транспортното обслужване в
общината, осигурявайки пътни връзки между пътища от РПМ и достъп до някои
от населените места. Общата ѝ дължина е 53,7 км. Ниската гъстота на общинската
пътна мрежа се обуславя от факта, че по-голямата част от населените места в
общината се обслужват от републиканската пътна мрежа. В сравнително добро
състояние са следните пътища от четврътокласната пътна мрежа: VTR 1051 Първомайци, VТR 1054, Първомайци – Правда – Янтра, Път VТR 1052 Д.
Оряховица – Писарево – Върбица
Все още в лошо състояние са пътища: VTR 1013 Никюп – Боруш – Крушето,
VTR 2050 Г. Д. Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 Драганово – Стрелец, VTR 1292
Паисий – Стрелец – Петко Каравелово.
Общинска пътна мрежа с дължина 53,7 км.,
Състояние на пътната мрежа
Състоянието на първокласният път на територията на общината е средно.
Преобладаващото състояние на второкласните третокласните пътища е задаволително.
Планово се извършват ремонтни дейности с цел отстраняване на проблеми по трасетата.
Значителна част от настилките на общинската пътна мрежа са в лошо техническо
състояние и се нуждаят от основен ремонт.

Улична мрежа
Общата дължина на уличната в населените места в община Горна Оряховица е
409 km. Голяма част от улиците са в лошо състояние.
В периода 2014-2020 г. се извършиха ремонтни дейности на голяма част от улиците
както в градския център гр. Горна Оряховица, така и в населените места на общината.
По значими рехабилитирани улици в града са: ул. "Иван Момчилов"- обектът бе включен
в проект „Подобряване на условията за икономическо развитие“, част от
Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г.; ул.
"Странджа"; ул. "Сидер Войвода"; ул. "Раховец"; ул. "Славянска"; ул. "Васил Априлов"
и др. Въпреки това голяма част от уличната мрежа в общината е в незадоволително
състояние и се нуждае от ремонтиране.
По отношение на достъпност и междуселищни връзки все още остава затруднено
придвижването от и за селата Стрелец, Паисий, Горски горен Тръмбеш и Горски долен
Тръмбеш за и от общинския център. Това се дължи главно на лошото състояние на част
от четвътокласната пътна мрежа, която не е ремонтирана.
Относно паркирането в градския център през перида 2014-2020 се изградиха
няколко паркинга, които спомагат за паркирането на автомобили. Изгради се паркинг до
парк „Никола Панайотов“ и хотел „Амбарица“ и паркинги около фирми ситуирани на
рекоструираната ул. „Иван Момчилов“. Но те са крайно недостатъчни за да подпомогнат
паркирането в града.
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Таблица № 42. Дължина на уличната мрежа по населени места
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Населено място

Километри|

Върбица
Горски горен Тръмбеш
Горски долен Тръмбеш
Паисий
Писарево
Правда
Стрелец
Янтра
Крушето
Поликрайще
Първомайци
Драганово
Долна Оряховица
Горна Оряховица
Общо:

24,00
10,00
10,00
13,00
17,00
21,000
20,00
13,00
20.00
40,00
49,00
40,00
42.00
90,00
409,00

Източник: Общинска администрация Горна Оряховица

Автобусен транспорт и таксиметрови услуги
Линиите от общинската транспортна схема на община Горна Оряховица се
изпълняват от ЕТ „Надежда-Надежда Христова” гр. Велико Търново, който е и основен
превозвач в общината.
Утвърдените линии от общинската транспортна схема на община Горна Оряховица
са девет / в т.ч. две градски/.
Утвърдените линии от областната транспортна схема от квотата на община Горна
Оряховица са четиринадесет. Изпълняват се от ЕТ „Надежда-Надежда Христова” гр.
Велико Търново и „Пътнически превози – Бъчварови“ ООД .
От републиканската транспортна схема - една утвърдена линия – Пловдив –
Габрово – Велико Търново – Горна Оряховица. Изпълнява се от „Пътнически превози –
Бъчваровиви“ ООД .
На територията на община Горна Оряховица, осъществяват таксиметрови услуги
24 фирми с 88 автомобила.

Железопътен транспорт
Железопътният транспорт е от особено значение, като гара Горна Оряховица
действа като гара разпределителна и основен пункт в железопътната мрежа на целия
Северен централен регион. Град Горна Оряховица е седалището на едно от трите големи
жп поделения за превозна дейност, и едно от шестте жп поделения за товарна дейност в
Република България.
96

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в района включва следните две
основни жп направления:
1. ЖП линия София –Мездра -Горна Оряховица –Каспичан –Синдел –Варна,
участъка София – Г. Оряховица е част от железопътното направление София–
Г.Оряховица– Русе–Букурещ. Като свързващо столиците София и Букурещ,
направлението е включено в основната TEN-T мрежа на територията на страната,
а участъкът Г. Оряховица -Варна е част от широкообхватната TEN-T мрежа.
2. ЖП линия Русе (граница с Р.Румъния)-Горна Оряховица-Дъбово и Тулово-Стара
Загора и Михайлово-Димитровград-Подкова. Линията е включена в основната
TEN-T мрежа на територията на страната (без отсечката Димитровград Подкова), като участъкът Русе -Г.Оряховица е част от жп направлението София–
Г.Оряховица–Русе– Букурещ. Жп линията свързва Северна с Южна България и
провежда транзитните потоци между Р. Румъния и Р. Турция.
Община Горна Оряховица предопределя много високата гъстота на жп мрежата в
област В. Търново и най-високия процент удвоени линии
Главните жп линии, които преминават на територията на общината осигуряват
интеграцията на жп мрежата в страната с тази на съседните страни. В пространствено
отношение те имат важно значение за интегрирането на територията, както в национален
така и в европейски план. Чрез тях се осигурява достъп до пристанищата, летищата с
международно значение, както и връзките мужду населените места, големите градски
центрове и столицата. Общините, обслужвани от тези жп линии, имат възможност за
комуникации на по-високо териториално ниво, съответно по-добри възможности за
развитие.
Общината има предимството през територията ѝ да преминава главна
магистрална жп линия, което има положително въздействие върху развитието на
общината. От съществено значение за общината са товарните жп. превози и
изграждането на Интермодален терминал.
През община Г.Оряховица преминават две главни жп линии от
железопътната инфраструктура на РБългария както следва:
2-ра главна жп линия (София- Мездра-Г.Оряховица-Каспичан-Синдел-Варна) от
км 285+939 в междугарие Ресен - Поликраище до км 297+774 в междугарието
Г.Оряховица - Джулюница. Железопътната линия в участъка от км 285+939 до км
294+700 е единична, а от км 294+700 до км 297+774 е двойна, изцяло електрифицирана
с обща действителна дължина 14,909км.Железопътната линия е І категория, съгласно
„Наредба за категоризация на железопътните линии в РБългария, включени в
железопътната инфраструктура, или участъци и закриване на отделни линии,или
участъци от линии“.Скоростта съгласно График за движение на влаковете за 2020 г. е
105 км/ч в междугарие Поликраище - Г.Оряховица и 110 км/ч в междугарие Г.Оряховица
- Джулюница. Строителния габарит на железния път в целия участък отговаря на габарит
1-СМ 2.
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4-та жп линия Русе - Горна Оряховица - Дъбово от км 103+760 в междугарие
П.Каравелово - Янтра до км 125+135 в междугарие Г.Оряховица - Самоводене.
Железопътната линия в участъка е единична, изцяло електрифицирана с обща дължина
21,375 км Железопътната линия е категория „Железопътна магистрала“, скоростта
съгласно График за движение на влаковете за 2020 г. е 70 км/ч от км 103+760 до км
109+726 (гара Янтра) и 65 км/ч до км 125+135. Строителния габарит на железния път в
целия участък отговаря на габарит 1-СМ 2.
На територията на общината се намират следните жп гари и спирки:
По 2-ра жп. линия
жп. гара Поликраище на км 287+485 с обща дължина на коловозите 2630м
жп. гара Г.Оряховица на км 293+988(по 2-ра жп линия) км 120+582(по 4-та жп
линия) с обща дължина на коловозите 15482м;
жп. спирка Честово на км 297+030
По 4-та жп линия
жп. спирка Крушето на км 105+558
жп. гара Янтра на км 109+726 с обща дължина на коловозите 1360м, разделен пост
Акация на км 115+000
жп. спирка Правда на км 118+080
Железопътна гара Г Оряховица разпределителна на км 122+580 с обща дължина
на коловозите 36504м.
Маневрен район Г.Оряховица юг (бивша 41-ва линия Г.Оряховица - Лясковец) от
км 0+000 гара Г.Оряховица до км 4+636. Железопътната линия в участъка е единична,
неелектрифицирана с обща действителна дължина 4,636 км.
На територията на общината са изградени следните съоръжения:
12бр.жп. прелези.От тях 10бр.са с положена еластична прелезна настилка STRAIL и 2бр.
с дървена нактилка.Прелезите са съоръжени ,както следва:
-

4бр. съоръжни с електрическа бариера;
1бр. съоръжен с автоматична бариера;
1бр. съоръжен с ръчна бариера с прелезопазач;
4бр. съоръжени с автоматична прелезна сигнализоция (АПС);
2бр. несъоръжени жп.прелези; 45 бр. водостоци;
7бр. мостове от тях 4бр.стоманени,3бр.стоманобетонни;
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жп
от км до дължина начало в ПИ гари и спирки
линия № км
в км
край в ПИ
от 285+939
до
гара Поликрайще, гара Горна
294+700;
57217.124.210 2
11.835х2
Оряховица пътническа, сп.
от 294+700
16359.517.139
Честово
до
297+774;
сп. Крушето, гара Янтра,
Разделен пост "Акация", сп.
103+760 40172.520.111 4
21, 375
Правда, гара Горна Оряховица
125+135
59094.211.17
пътническа, гара Горна
Оряховица разпределителна
Маневре
0+000 н р-н Г.О.
4+636
юг

4,636

16359.501.6 16359.35.154

забележка
единича жп линя

двойна жп линия

единична
линия

жп

единична жп
линия

Таблица № 43.
През територията на общината, съгласно сега действащия график за движение на
влаковете преминават:
- в участъците от втора жп линия:
Поликраище - Горна Оряховица се движат: 17 бързи пътнически, 8 обикновени
пътнически и 2 товарни влака;
Горна Оряховица - Джулюница се движат: 10 бързи пътнически, 4 обикновени
пътнически и 6 товарни влака;
- в участъците от четвърта жп линия
Янтра - Горна Оряховица - 6 бързи пътнически, 10 обикновени пътнически и 12 товарни
влака;
Горна Оряховица - Самоводене - 4 бързи пътнически, 9 обикновени пътнически и 4
товарни влака.
Гара Горна Оряховица е построена на 11.11.1899г. на линията София – Варна.По късно
около 1911г. през гарата е построена и преминава четвърта линия Русе – Вл.Търнова –
Стара Загора.През1930г.е построена 41жп.гинияГ.Орюховица-Лясковец.По тази
причина, поради самото си географско разположение,значението на жп.линиите СофияВарна и Русе-Подкова, Г.Оряховица израства, като експлотационен пункт с голямо
икономическо значение.Първоначално сградата е била производствена.След
земетресението през 1913г.,след реконструкция до 1963г. продължава да се
използва.През 1964г. започва да се строи нова сграда и се завършва през
1966г.Първоначално коловозите са били четири и един отделящ се за товароразтоварната площадка.Тази площадка е имала два глуши коловоза, но въпреки това
гарата е изиграла голяма роля в района на централна северна България.Днес гара
Г.Оряховица е една от най-големите жп.гари в страната,с голямо икономическо
значение.
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Интермодален терминал
Както се спомена по-горе в текста с предвидения за изграждане Итермодален
трминал в гр. Горна Оряховица се планира увеличаване на използването на жп
транспорт. Нужно е от страна на жп. компаниите да увеличат инвестициите в
модернизирането на жп инфраструктурата, изискваща превоз на големи обеми товари.
Изграждане на нови пътни връзки с новия терминал.
Въздушен транспорт
Летище Горна Оряховица е създадено през 1925 г. От 1995 е петото международно
летище в страната, оборудвано с нова, модерна техника. Центърът за управление на
въздушните полети, притежаващ всички сертификати и лицензи за извършване на
дейността си, ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. В
полувековното си съществуване като транспортно-комуникационен център с режим на
работа 24 часа летище Горна Оряховица се използва за чартърни, товарни и пътнически
полети, за учебно-тренировъчна дейност на ВВС и гражданска авиация, за внос и износ
на селскостопанска и промишлена продукция от и за България, Европа, Азия, Близкия и
Далечния изток и Африка. Най-близки търговски летища са: летище Варна, летище
София, летище Букурещ.
Летището разполага с писта за излитане с дължина 2 450 м. и 45 м. ширина, една пътека
за рулиране с бетонно покритие, пет самолетни стоянки. Носещата способност на
изкуственото покритие на полосата /PCN/ е 38/R/C/X/T/, което позволява кацане и
излитане на самолети с общо полетно тегло до 200 т. Пътническият терминал е в добро
състояние, но е изграден и оборудван за обслужване на вътрешни полети. На територията
на Община Горна Оряховица има действаща селскостопанска авиация с техническо и
летателно оборудване с възможности да задоволи нуждите на селското стопанство на
Северна България.
Изводи и проблемш
Пътна мрежа и автамобилен транспорт
Географското положение на общината благоприятства за транспортната ѝ
свързаност и достъпност. Пътната инфраструктура е сравнително добре изградена, като
общината се обслужва предимно от републиканската пътна мрежа. Общинската пътна
мрежа има допълващ характер по отношение на транспортното обслужване, тъй като поголямата част от населените места са в обхвата на републиканската пътна мрежа.
Състоянието на РПМ е задоволително. Общинската пътна мрежа в по-голямата си част е
в лошо състояние и се нуждае от ремонт. Нереконструираната част от четвъртокласната
общинска пътна мража с пътища: VTR 1013 Никюп – Боруш – Крушето, VTR 2050 Г. Д.
Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 Драганово – Стрелец, VTR 1292 Паисий – Стрелец –
Петко Каравелово е амортизирана с нарушена цялост на асфалтовото покритие и липса
на изградена отводнителна система. Това създава неудобство на придвижването от
населените места, които зависят от нея, до общинския център и обратно. Непълно
изградена улична мрежа има в с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, с. Янтра, с. Паисий,
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с. Стрелец и с. Г. Долен Тръмбеш. Голяма част от уличната мрежа в населените места на
общината е в много лошо състояние. Открит остава проблемът с паркирането в
централната градска част. За по – големите обекти за обществено обслужване, са
организирани паркинги, но капацитетът им е недостатъчен. От направен анализ се
установява много голямо увеличаване на автомобилния трафик в градския център и по
РПМ. Тенденциите са това увеличаване да продължава и през следващите години.
От анализа се вижда, че по-голямата част от пътната мрежа в общината е от РПМ с
пътища I, II и III клас. Те имат функции да осигурят връзките между административните
и икономически центрове в регионите, но спомагат и за доброто придвижване между
населентие места в общината. Те имат за задача да доведат трафика до автомагистрали и
тътища I клас. Независимо от това, че в по-голямата си част пътната мрежа е от РПМ,
все още голяма част от населентие места в общината зависят от четвъртокласната пътна
мрежа, част от която е в много лошо състояне. При внимателно анализиране и
разглеждане на пътната карта на общината се вижда, че липсват пътища от по-горен клас,
които да правят връзка с бъдещото трасе на магистрала „Хемус“, което ще преминава
през северната територия на общината. Поради тази причина е нужно в новия програмен
период да се заложат изграждане на пътища, които да спомогнат за връзките с
автомагистралата и да улеснят придвижването на моторни превозни средства до
магистралата. Установено е увеличаване на трафика на моторни превозни средства както
в градския център, така и по пътищата на РПМ. Трябва да се вземат мерки за облекчаване
на трафика в градския център и по-лесното и бързо придвижване на МПС по Пътищата
на РПМ. Също така да се установят връзки с бъдещата амтомагистрала, за да може полесно да се изнася движението на лекотоварни и тежкотоварни автомобили към
автомагистралата.
Жерезопътен транспорт
Остаряла инфраструктура, морално остарели влакове, ЖП транспорта не се ползва с
пълния си потенциал.
Имайки в предвид проблемите в жп транспрота, изградената мрежа успява да задоволи
намаляващото търсене на пътнически транспортни услуги от този вид превози.
Експлоатационното състояние е незадоволително и все още придвижването на пътници
и товари се извършва бавно. Влошеното състояние на голяма част от инфраструктурата
влияе върху допустимите максимални скорости, времепътуванията и качеството на
предлаганите услуги, което от своя страна намалява интереса към този вид транспорт и
повишава експлоатационните разходи за влаковото движение. С предвидения за
изграждане Итермодален трминал в гр. Горна Оряховица се планира увеличаване на
използването на жп транспорт. Нужно е от страна на жп компаниите да увеличат
инвестициите в модернизирането на жп инфраструктурата, изискваща превоз на големи
обеми товари. Състоянието на инфраструктурата на българската железопътна мрежа все
още не отговаря на съвременните изисквания за комбиниран транспорт. Липса на
достатъчно пътни връзки с предвидения Интермодален терминал
Въздушен транспорт
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Летището не работи с пълния си потенциал.Реконструкция, рехабилитация и
готовност на Летище Горна Оряховица за превозване на големи обеми товари.
Географското разположение на гр. Горна Оряховица като транспортен център обуславя
едно динамично движение на хора и товари към всяка точка в страната и чужбина,
превръщайки града в благоприятна за инвестиции зона. Има възможност за бърза смяна
на един вид транспорт с друг, с цел по-бързото им и ефективно използване.
Развитие на комуникационно-транспортната система - проектно решение
Пътна мрежа и автомобилен транспорт
Развитието на комуникационно-транспортната система в общината до голяма
степен е свързано с предстоящото изграждане на магистралните пътища до АМ „Хемус“
– София- Варна и Русе – Велико Търново. Реализирането на проектите ще генерира
редица ползи, които ще окажат съществено влияние върху икономическото и
пространствено развитие на община Горна Оряховица, увеличавайки транспортната и
свързаност неколкократно.
Проектът предлага частично изграждане на нова пътна връзка до
АМ”Хемус”.Съществуващото трасе от пътен възел “Честово” в посока гр.Д.Оряховица
на север от гр.Г.Оряховица и с.Правда, да се изгради нов участък до съществуващия път
за с. Правда.Заобикаляне на селото от запад в посока по съществуващо трасе до
с.Янтра.Нова връзка на юг от с.Янтра, която да се свърже със съществуващия път на
запад до І-5 на РПМ, който се свързва с пътния възел на АМ “Хемус”.Този алтернативен
вариант ще обслужи общините Горна Оряховица и Лясковец.С проекта е предвидено и
реализирането на ново трасе на север от общинския център, с обход на с.Първомайци и
с. Поликраище,което трасе се свързва с първокласния пъс І-5 на РПМ в посока
АМ”Хемус”. Тези нови обходни трасета, не преминават през населените места, с цел
транзитно преминаване на товарните потоци и избягване на транспортните
произшествия.На първи етап местата, където пътищата пресичат жп. линиите за София,
Варна и Русе, ще са на жп.прелез, като в следващ етап тези пътни връзки ще се изпълнат
на нива.
Развитието на комуникационно-транспортната система в общината е свързана
също и с реконструкцията на третокласната пътна мрежа и на общинските пътища,
осъществяващи важни транспортни връзки.
В схемата Комуникация и транспорт са отразени съществуващите и
новопредвидени трасета на комуникационната млежа.
-обходни трасета на РПМ през селата:Първомайци, Поликраище на ІІ-53 и І-5
на РПМ;Новите трасета са съгласно Наредба №8 и са сигнирани в пунктир, а
съществуващите в строителните граници на населените места са плътна линия(на
чертежите са изразени в легендата).
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-третокласните пътища в селата: Драганово, Горски Горен Тръмбеш и Янтра,
са означени , като съществуващи т.е. с плътна линия и за тях не се предлагат обходни
трасета.
- проектът предлага пътищата от РПМ - І и ІІкл., в населените места,да
станат общински, след изграждане на новите обходни трасета, които ще станат
пътища от РПМ.(собственост на АПИ)
-през Новия програмен период 2021-2027 г. по План за Възстановяване и
устойчивост на Репубика България е предвиден проект за изграждане на модерен
индермодален терминал на територията на гр. Горна Оряховица. Изграждането
на терминала е предпоставка за увеличаване на товарооборота превозван от
трите вида транспорт – автомобилен, жп и въздушен;
- Предвид предстоящото изграждане на АМ”ХЕМУС” северно от гр. Горна
Оряховица, преминавайки през северната част на територията на общината,
отчитайки настоящата и в перспектива транспортна ситуация, касаеща града и
общината, правиме предложение да се предвиди и изгради трасе на Северен обходен
път на гр. Горна Оряховица.
- северният обходен път да бъде с габарит „ Г 10,5“ с преобладаващо таварно
движение,като се проектира и изгради допълнителна трета лента в участъците,
където е допустимо по норматив, по Наредба №РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за
проектиране на пътища, като се съблюдава следното трасе:
○ северно от град «Горна Оряховица» /респективно – северно от летище то
и югозападно от гр. „Долна Оряховица”/ от транспортен възел «Честово» / път ІІІ514 се предлага да се изгради ново трасе. Това трасе преминава северно от с. Правда
и се включва в съществуващия общински път, който е необходимо да бъде
рекунстуиран /доизграден/.
○ Предвижда се трасето да продължи на север, по съществуващ общински
път /към с. Янтра/, който трябва да се разшири в участък с ориентировъчна
дължина – 3078 метра.
○ Южно от с. Янтра, западно от общинския път, се предлага изграждане на
ново трасе /до включването му в път ІІІ- 5003, с ориентировъчна дължина – 1 655
метра.
След изграждане и/или реконструкция на гореописаните участъци,
транспортните средства ще имат достъп до АМ”Хемус” по трасета от
републиканската пътна мрежа – път ІІІ-5003 и І-5 /в северна посока/.
Този обход ще се впише в създаващата се кофигурация на основните
транспортни оси на Р България,ще обслужва бъдещия интермодален ЖП-терминал
Горна Оряховица и бъдещото логистично развитие на града, без да притеснява и
нарушава екологията на урбанизираната среда на града. Това трасе ще обслужва и
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транзитното движение, което ще възникне отнаправлениетокъмгр.Лясковец, въз
основа наконкурентните времена за пътуване по АМ „Хемус” в сравнение с главните
пътища, които като резход на времепъгуване и ресурси са в полза на магистралата.

Железопътната - транспортната система
В ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) се подготвя
проект „Техническа помощ за подготовка на проект“Развитие на железопътни възли
Русе, Горна Оряховица и Варна“, като се предвижда модернизацията да се осъществи
без напускане на имотната граница на НКЖИ, с изключение на зони за пресичанена
железопътната инфраструктура с общинската и републиканската пътна мрежа за
изграждане на пресичания на две нива.Според инвестиционните проекти на ДП НКЖИ
от плана на РБългария,на територията на община Горна Оряховица попада
инвестиционно предложение „Преустройство и рехабилитации на ключови гарови
комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица.“Проекта
ще се реализира на два етапа – подготовка на проекта 2921-2022г. и изпълнение 20222025.
Горна Оряховица е най-големият ЖП възел в северна България, за подобен тип
съоръжения със стратигическо местоположение в основните транспортни коридори,
определящо развитието на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания
в Северен централен район.В обхвата на разработката са включени всички дейности за
подготовката и изграждането на железопътен интермодален терминал (ИМТ) в района
на общината.
Основните цели и ползи от изграздането на ИМТ за общината са следните:
- изпълнение на насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт и балансиране на
видовете транспорт,в полза на ЖП, чрез привличане натовари от автомобилния към ЖП
транспорта;
- подобряване на интермодалността в Северен – централен район и привличане на
повече потребители и оператори,което ще доведе до увеличаване на интермодалните
превози;
- подобряване качеството на ЖП услугите, чрез увеличаване на националния и
международен трафик на комбинирани превози;
- подобряване на социално – икономическите условия в региона;
Специфични цели от изграждането на ИТМ Горна Оряховица:
-разширяване на националната мрежа от ИВТ-ли,повишаване на качеството на
товарните транспортни услуги и ефективността при превоз и обработка на големи
обеми и товари;
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-подобряване условията и повишаване на ръста за развитие на итермодалното
сътрудничество и превози, чрез подобряване капацитета за обработка на товарите;
Основните икономически ползи от реализацията на проекта са:
-икономии от експлотационните разходи, намаляване на броя инциденти, и замърсяване
на въздуха и шума;
- намаляване на въздействията върху промените на климата;
Ползите от намалени разходи се акумолират от разходите за превоз на контейнери с
тежкотоварни автомобили и ЖП транспорта.Ползите от намаляване на замърсяванията
на въздуха и намаляване на шума, се акумулират от прехвърляне на превоза на
контейнери от автомобилен към ЖП.транспорт. Проектът ще допринесе до намаляване
трафика по пътищата, създаване на работни места, увеличаване прихода в местния
бюджет,повишаване атрактивността на терените и стандарта на живот.В предвид
значимостта на проекта ОУП на общината предлага нови терени за транспортна
обезпеченост,чрез промяна вида на териториите на имотите засягащи изграздането на
ИМТ.Проектът ще допринесе за социално-икономическо развитие, чрез:
- създаване на условия за търговско-логистичен комплекс и развитие на услугите
свързани с него;
- подобряване на екологичната обстановка и стандарта на живота;
- намаляване на трафика по пътищата и ПТП от пренасочване на товарите и създаване
на нови работни места;
- повишаване на атрактивността на терените;
За пидготовка и изпълнението на ИМТ - Г.Оряховица, дейностите включват два
основни етапа:
Подготовка - включва извършването на предпроектни проучвания, измор на
местоположение,изготвяне на идеен проект, генерален план за развитие,
адм.териториални процедури по отчуждаване, екологични и др. Процедури.
Изграждане – включва всички процедури по ЗУТ обвързани с програмите на ЕС и
техническа помощ за управление на проекта.
1. Проектът предлага изработване на ИМТ с минимум 5 коловоза, включващи:
-изтеглителен коловоз с полезна дължина 400-600м.

1бр.

-приемно-отправен коловоз за влакове с полезна площ дължина 750м.

1б

-проходен коловоз с полезна дължина 733м.

1бр.
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-товаро-разтоварен коловоз с полезна дължина 794м.

2бр.

-предпазен коловоз/парче с полезна дължина 30м.

1бр.

-възможност за бъдещо допълнително изграждане на товаро-разтоварен коловоз с
полезна дължина 745м.

1бр.

3. Обработване на влакови съставки с дължина 740м. И постигане на оперативна
съвместимост, съгласно Регламент (ЕС)№1299/2014г.
Всичко казано до тук по отношение на транспортната инфраструктура в община
Горна Оряховица, се дава предпоставка за бъдещо развитие, на всички изброени
транспортни връзки - пътни, въздушни и железопътни.Проектът се явява един
инструмент на общинска админестрация за развитие на общината, както в икономическо
така и в транспортно обслужване. Осъществяването и реализирането им, може да бъде
осъществено чрез използването на средства от програми на ЕС.Общината става една
агломерация за международен транспортен възел и развитие на икономическия
потенциал на тази територия и региона.
Въздушен транспорт
Летището е специализирано за карго полети и има потенциални възможности за
увеличаване обема на своята дейност чрез привличане и осигуряване вноса и износа на
суровини и готова продукция. Явява се основен пункт за износ на бързоразваляеми
селскостопански продукти, живи животни и охладено месо от Северна България за
Европейския съюз, Русия и страните от Близкия и Далечния Изток.
Летището попада в направлението на основната ТEN-T мрежа на територията на
страната - София-Г.Оряховица/В. Търново-Русе-Букурещ, и е част от широкообхватната
ТEN-T мрежа. Предвидения за изграждане Интермодален терминал – Горна Оряховица
е предпоставка за увеличаване на товарооборота на Летище Горна Оряховица.
Вследствие на тези прогнозни увеличения на товарите е нужно да се планира оптималния
капацитет и технически възможности за тяхното поемане и транспортиране. Други
възможности са обслужване на по-голям брой пътници и възстановяване на въздушни
линии, както до големите административни центрове в страната (София, Варна, Пловдив,
Бургас), така и възстановяване на международни полети.
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11 Инженерна инфраструктура
11.1
Електроснабдяване и съобщения
1. Преносна мрежа
Основен източник на захранване на Община Горна Оряховица са
електропроводи 110 кV до откритите разпределителни уредби - ОРУ 110 kV на
подстанции ”Горна Оряховица” и подстанция ”Горна Оряховица - изток”. От тези
подстанции излизат въздушни и кабелни електропроводи 20 кV до трансформаторните
постове СрН. Съществуващи електропроводи са в добро техническо състояние,с добри
преносни възможности и висока механическа устойчивост. През територията на Община
Горна Оряховица преминават и въздешни електропроводи 220 кV и 400 кV, които са
част от националната електропреносна мрежа. Има изградени 2 подстанции, собственост
на НЕК ЕАД.
На територията на Община Горна Оряховица има няколко големи източници за
производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични
електроцентрали.
Източниците на електрическа енергия за задоволяване потребностите на Община
Горна Оряховица са трансформаторната подстанция ”Горна Оряховица - изток”
110kV/20kV и възловите подстанции 20kV.
Има изградена и Тягова подстанция, собственост на железопътна инфраструктура, която
няма пряко отношение към електрозахранването на община Горна Оряховица.
Прогнозите за развитие на електропреносната мрежа и изграждането на нови
подстанции 110/20 kV се обосновава на развитието на жилищните райони и
промишлените зони. Като се има в предвид прогнозата за демографското и
икономическото развитие на Община Горна Оряховица за прогнозния период се вижда,
че не се налага разширение на преносната мрежа, осигуряваща електрозахранването на
града.
2. Разпределителна мрежа средно напрежение
2.1 Електропроводи средно напрежение
Електроснабдителната мрежа 20 kV е кабелна в селищните граници и смесена –
20 кV кабелна и въздушна в част от града и в производствените зони. В Община Горна
Оряховица има в експлоатация следните основни електроразпределителни съоръжения
средно напрежение:
- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела САХЕкТ 3х1х185 мм2
- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела АОСБ 3х185 мм2
- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела NA2XS(F)2Y 3х1х185 мм2
- сечение на кабелите 185 мм2
2.2 Трансформаторни постове СрН/НН
- Трансформаторните постове са 20/0,4 кВ.
При това състояние на нещата проекта дава следното решение:
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- В съществуващите подстанции на града има достатъчно инсталирана
трансформаторна мощност за да се поеме бъдещо увеличаване на електрическите товари
в града.
- Електропроводите 110 кВ захранващи града са в добро техническо състояние
с добри преносни възможности
В изграждането на разпределителната мрежа средно напрежение не се
предвиждат съществени промени. И тук има достатъчно инсталирана транс-форматорна
мощност. Нови трафопостове ще се изграждат само при необходи- мост в конкретни
случаи. Предлагаме новите трансформаторни постове да бъдат с трансформаторни килии
за 800 кВА и трафомашини с подходяща мощност за всеки конкретен случай. При
повишаване на необходимата мощност ще се подменя трансформаторната машина до
максималната. Може да се приеме оптимална схема 2х800 кВА за комунално-битови
нужди, с което ще се задоволят нуждите на консуматорите към края на експлоатационния
период.
Разпределителна мрежа СрН ще бъде 20 kV и ще бъде изпълнена с кабели тип
САХЕкТ 185 мм2 или NA2XS(F)2Y положени преимуществено в изкоп в земята. При
възможност въздушните електропроводи 20 кВ ще се подменят с кабелни. При ново
строителство се предвижда изграждането на технически инженерни съоръжения
(колектори или канални мрежи) за полагане на кабелни електропроводи с достатъчен
запас от свободни тръби.

Съобщителна
БТК
БТК предлага фиксирани телефонни услуги при 100% цифровизация на територията на
цялата Община Горна Оряховица, както и осигурява GSM покритие и мобилен достъп до
интернет на територията на Общината.
На територията на Община Горна Оряховица, БТК предоставя достъп до фиксиран
високоскоростен интернет.
БТК предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV(DTH TV) на
територията на цялата Община Горна Оряховица.
А1
„А1 България" ЕАД има изградена линейна инфраструктура (оптични кабелни трасета)
и обекти на наземната мобилна мрежа на територията на Община Горна Оряховица.
Към момента операторът има изграждани 5 Базови станции от наземната мобилна мрежа.
Теленор
На територията на Община Горна Оряховица „Теленор България" ЕАД разполага с
подземна съобщителна оптично-кабелна инфраструктура.
На територията на Община Горна Оряховица „Теленор България" ЕАД разполага с 8
/осем/ броя Базови Станции:
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ДАЕУ
През територията на общината преминава подземна оптична кабелна линия на
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ).
Кабелната линия с направление Русе - Велико Търново е изградена с оптичен
кабел в защитна HDPE ф40 - една от пет броя тръби в общо трасе разположена в
сервитутната ивица на път I - 5 „Русе - Велико Търново". Оптичната кабелната линия е
въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-602/29.12.2004 г. на
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и са издадени удостоверения №
564/16.07.2004'. и № 386/21.07.2004г. от Община Горна Оряховица и Министерство на
земеделието и горите - Горна Оряховица за отразяване на обекта по изискванията на чл.
54а от ЗКИР.
ДАЕУ изгражда, поддържа, развива и управлява Единната електронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност, чрез която се осигурява свързаност между структурите на
държавната администрация на територията на Република България и предоставяне на
електронни съобщения.
Към настоящия момент в ЕЕСМ са включени всички областни администрации,
част от общинските администрации и част от разположени на териториите на областните
градове и общински центрове други администрации.
С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ се
предвижда изграждане и електронни съобщителни мрежи и съоръжения за свързаност
към ЕЕСМ на общинските администрации и на разположените на територията на
общината администрации на другите държавни органи и техни структури.

11.2

Водоснабдяване и канализация

Стратегическите цели на разработката са, както следва: (1) подобряване
надеждността и качеството на водоподаването към избраните населени места на
територията на проекта; (2) да подпомане водния оператор на района на община Горна
Оряховица и отделните кметства за подобряване капацитета им за планиране на
инвестициите.
Основната цел на настоящата разработка е да се направи преглед на
съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура на общината,
налични пречиствателни станции и на тази база да се предвидят нови или обновяване на
съществуващите елементи от инфраструктурата, така че всички абонати на територията
на общината да бъдат обхванати от тази инфраструктурата и да получат максимално ниво
на обслужвана от страна на оператора. Същевременно се цели подобряване на
екологичната обстановка в района като в бъдеще време се планират и изградят
канализационни мрежи във всички населени места. Всички нерегламентирани
заустявания в открити приемници и дерета, попивни и септични ями да се премахнат и
отпадъчните води от населените места се отведат до пречиствателни станции
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(съоръжения) където след съответното пречистване се заустят в регламентирани
приемници.
Община Горна Оряховица се състои 14 населени места – два града – Долна и
Горна Оряховица и дванадесет села. Селищата в общината са водоснабдени почти на
100%. Основен водоизточник на питейна вода е Водоснабдителна система Йовковци.
Част от селата (Стрелец, Пайсии, Горски долен Тръмбеш) се снабдяват и от собствени
водоизточници.
С централни канализации в общината разполагат Горна и Долна Оряховица.
Останалите населени места нямат законно изградена и функциониращи канализации. В
общината има изградена една пречиствателна станция за отпадъчните води (ПСОВ), в
която постъпват водите от Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец.

-

СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМИ
Направена е оценка за нуждите на питейна вода, от развитие на населението с
основна хипотеза, че при домакинствата индивидуалното потребление на вода ще се
придържа към стандартната стойност 120/л/ч/ден.
Селищата в община Горна Оряховица са почти изцяло захранени с вода от
„Водоснабдителна система Йовковци“. Водоснабдителната система доставя вода на 10
града и 61 населени маста. Тя снабдява 12 от 13 населени места, чието население е над 2
000 жители. Населените места са разположени по цялата територия на ВиК Йовковци
ООД, освен в общините Павликени и Сухиндол. Тя включва 1 основна водоснабдителна
зона като взима вода от Язовир Йовковци (ВСЗ 1: „Водоснабдителна система Йовковци“)
и 16 взаимосвързани локални водоснабдителни зони от подземни води. Част от тези
водоснабдителни зони с течение на времето са отпаднали от експлоатация.
За по-добро разбиране основната водоснабдителна мрежа е разделена на 10 части
(клонове на мрежата). Съоръженията могат да бъдат обобщени както следва:
един повърхностен водоизточник – яз. Йовковци с капацитет 66 000 000 м3;
пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ), с годишен капацитет 33 100 000 м3;
помпени станции – две на кл. Елена, две на кл. Маноя, две на клон Долна Оряховица,
една на кл. Полски Тръмбеш, четири на кл. Велико Търново, пет на кл. Ново село;
обща дължина на водопроводите 270 км, изградени с различни материали –
стоманобетон, азбестоцимент, стомана , чугун, полиетилен;
общо резервоари – 77 бр.
Недостатъци на системата:
обща амортизация на тръбите;
лошо състояние и липса на капацитет в резервоарите;
енергоемки и амортизирани помпени станции;
големи загуби на вода в системата около 60%;
риск от авария във водоснабдяването на някои места.
Схема на „Водоснабдителна система Йовковци“:
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Фигура № 8.
Горна Оряховица се снабдява с вода от общо 5 резервоара, три разположени във
височина западно от града, а другите два в източната част. Резервоарите се захранват от
ВС Йовковци, с изключение на североизточния резервоар захранван от ПС Долна
Оряховица.
За водоснабдяването на Долна Оряховица са изградени 7 бр. тръбни сондажа и с
помощта на ПС водата се качва в резервоар 800 м3, от където снабдява града и постъпва
в резервоара (150 м3) на с. Писарево. Този резервоар (на гр. Долна Оряховица) има
директно захранване и от ВС Йовковци.
Между селата Поликрайще и Янтра има изградени 13 бр. шахтови кладенци,
които са подавали вода към ВС Йовковци. По данни на ВиК оператора в момента те са
изведени от експлоатация. Село Поликрайще се захранва директно от ВС Йовкавци, а с.
Янтра с помощта на резервоар.
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Селата Горски долен и горен Тръмбеш и с. Върбица са имали собствени
водоизточници, ПС и резервоари. По настоящем с. Горен Тръмбеш се захранва от ПС на
с. Сушица, от община Стражица, а с. Върбица от ПС на с. Джулюница, също от община
Стражица.
Град Долна Оряховица също се е снабдявал с вода от 7 бр. шахтови кладенци,
които в настоящия момент са изведени от експлоатация и към града се подава вода от
„Водоснабдителна система Йовковци“.
Недостатъците на общинската водоснабдителна система са основно свързани с
липсата на инвестиции за подмяна на силно амортизираните мрежи и оборудване в
помпените станции, както и резервоари нуждаещи се от ремонтни работи, в следствие на
което се дължат и големите загуби на вода. Амортизирана мрежа е причина и за чести
аварии, спиране на водоподаването, а оттам и до влошаване на услугата водоснабдяване
ползвана от населението. Старото оборудване в ПС пък води до завишена енергоемкост
на помпените агрегати.
В краткосрочен план инвестициите трябва да са насочени към:
реконструкция на 2,4 км. външни водопроводи;
подмяна на 58,11 км. вътрешни водопроводни мрежи;
пречистване на нитрати в питейната вода на с. Стрелец;
подмяна на водопр. мрежа в с. Поликрайще;
направа на напорен водоем 300 м3;
подмяна на външен водопровод 1,8 км с. Поликрайще
В бъдеще време основната задача на общината е осигуряване на инвестиции за
подобряване качеството на водоснабдителната система и повишаване на нейната
ефективност. Само по този начин ще се подобрят услугата водоснабдяване, предоставяна
на населението както и финансовите резултати на дружеството.
СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА
Канализационната инфраструктура в община Горна Оряховица е слабо развита. С
канализация разполагат само градовете Горна и Долна Оряховица, останалите населени
места нямат изградени канализационни мрежи или имат частични клонове, включващи
се в откритите приемници. Отпадъчните води от Горна и Долна Оряховица и Лясковец
постъпват за пречистване в Регионална пречиствателна станция (РПСОВ).
Станцията е пусната в експлоатация през 07.2007 год., като първоначално е
въведена в експлоатация без анаеробна стабилизация на утайките (метантанк), а на
следващата година (2008) и анаеробното стъпало е въведено в експлоатация. Станцията
е проектирана за 102 550 екв. жит., Q ср. ден. = 16 028 м3/ден, Q max ч =2 565 м3/ч.
Приемник на отпадъчните води е река Янтра - приемник втора категория, чувствителна
зона.
Основни елементи от технологичната схема на пречиствателната станция са:
резервоар за дъждовни води, физико-механично стъпало с пясъкозадържател и първични
утаители, биологическо пречистване в биобасейн с отстраняване на азот и фосфор,
утайково стопанство с вторични утаители, ПС за рециркулираща утайка и калово
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стопанство състоящо се от анаеробна сталбилизация на утайката, утайкоуплътнители и
обезводняване на утайката с помощта на филтърпреса.
В момента станцията работи под проектния си капацитет. Съществуващите
възможности за пълно използване капацитета на станцията са:
включване на водите от с. Първомайци и пълно покритие с канализация на територията
на Горна и Долна Оряховица;
включване на производствените отпадъчни води от „Захарни заводи“ – сериозен
замърсител. Това може да стане след сериозни изследвания.
включване на отпадъчни води от други населени, може да стане също след сериозен
анализ за капацитета на станцията.
РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИФРАСТРУКТУРА
С настоящата разработка се дават насоки за третиране на отпадъчните води от
всички населени места на територията на община Горна Оряховица.
Търсят се възможности за групиране на селищата, така че с минимални
инвестиции и експлоатационни разходи да се реши въпроса с пречистване на
отпадъчните води. Винаги е за предпочитане вариант с гравитачно или помпено
довеждане на отпадъчните води до районна ПСОВ, в която те да се пречистват.
Предимствата на групирането на отпадъчните води от няколко населени мести и
общото им пречистване са:
- несравнимо по-малки инвестиции за изграждане на помпени съоръжения и къси
канални участъци в сравнение с направа на ПСОВ или пречиствателно съоръжение;
- по-ниски експлоатационни разходи – персонал, реагенти, ел. енергия ;
- по-добър ефект на пречистване на водите в голяма ПСОВ от колкото в малка;
- по-добро и рационално третиране и оползотворяване на утайките от голяма ПСОВ
в сравнение с малка;
- по-лесно управление на системата.
Като недостатък може да се посочи:
- сравнително големи инвестиции за изграждане на по-дълги канални линии и
свързаните с тях процедури по осигуряване на трасетата им.
Крайното решение, за това дали да се търси групиране на населените места и общо
третиране на отпадъчните води или изграждане на локална ПСОВ (или пречиствателно
съоръжение), трябва да стане след изготвяне на технико-икономически анализи, в които
се сравняват конкурентни предложения.
В настоящия проект е предложено групиране на населените места както
следва:
- с. Поликрайще, с. Драганово, с. Крушето и с. Янтра с обща ПСОВ в близост до с
Драганово. Отпадъчните води от с. Крушето и с. Поликрайще ще постъпват гравитачно
до с. Янтра от където с КПС ще се препомпват до ПСОВ на с. Драганово. Детайлният
проект може да наложи и допълнителни съоръжения.
- отпадъчните води от с. Писрево, с. Върбица и Полски долен Тръмбеш се насочват
към мрежата на Долна Оряховица, от където по съществуваща инфраструктура
постъпват за пречистване на РПСОВ Горна Оряховица. Предвидени са две КПС за
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отпадъчните води на Полски долен Тръмбеш, а след това и на с. Върбица. Трябва да се
направи анализ за капацитетните възможности на РПСОВ Горна Оряховица и при
необходимост да се предвиди разширение. Детайлния проект може да наложи и
допълнителни съоръжения.
- поради теренните особености с. Полски горен Тръмбеш трябва да има
самостоятелно пречиствателно съоръжение.
- за с. Стрелец и с. Паисий се предвижда общо пречиствателно съоръжение
разположено до с. Паисий. Каналът от с. Стрелец до с. Паисий е гравитачен.
Тоест за района на община Горна Оряховица предвиждаме да има две нови ПСОВ
и две пречиствателни съоръжения.
Основна задача на Общината и водния оператор в настоящия етап е подготовката
на мотивирани и рационални проектни предложения за развитие на ВиК
инфраструктурата с помощта, на които да се кандидатства за осигуряване средства за
поетапно, приоритетно извършване на ремонтни работи, обновяване и развитие на
мрежата и съоръженията на територията на общината.
Канализационната инфраструктура е слабо развита. С канализационна система
разполагат само градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и село Първомайци.
Останалите населени места на общината нямат изградени канализационни мрежи или
имат частични клонове, включващи се в откритите приемници. Отпадъчните води от
Горна Оряховица, село Първомайци, Долна Оряховица и Лясковец постъпват за
пречистване в Регионална пречиствателна станция за отпадни води (РПСОВ).
Канализационната мрежа в град Горна Оряховица е с обща дължина 85,9
км. Канализационната система е смесена за битови и дъждовни води. Мрежата е изцяло
гравитачна. Главните колектори са с обща дължина 19,4 км. Изградена е от кръгли
бетонови, стоманобетонови и гофрирани РЕ тръби.
Канализационната мрежа в град Долна Оряховица е от смесен тип с общата
дължина на изградената второстепенна мрежа 22,1 км и обща дължина на главните
колектори 10,7 м, Отпадните води чрез препомпване през река Янтра се довеждат до
РПСОВ. Канализацията е изпълнена предимно от кръгли бетонови тръби и гофрирани
РЕ тръби.
Канализационната система на село Първомайци е изцяло изградена и е с обща
дължина 37,24 км. Канализацията е от смесен тип. Изградена е от РР тръби.
В останалите населени места няма канализационна система. Домакинствата са на
септични ями. На места са изградени отводнителни канали, които са заустени в близки
водоеми.
За село Драганово по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. е изготвен „Интегриран
работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на
водопроводна мрежа в село Драганово”. Поради неосигурено финансиране проектът не
е приложен.
За село Поликраище по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. е изготвен „Интегриран
работнен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на
водопроводна мрежа в село Поликраище”. Поради неосигурено финансиране проектът
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Проблеми:
Амортизирана улични канализации в град Горна Оряховица – участъци с
лошо изпълнена мрежа, участъци с остаряла мрежа, участъци с малък диаметър,
участъци с малък наклон;
Недоизградена улична канализация в град Долна Оряховица; участъци от
колекторите с неподходящ диаметър и малък наклон;
Заустване на битови и промишлени води без пречистване директно в река
Янтра и река Росица;
Замърсяване на околната среда от септични ями в малките населени места;

РПСОВ за градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец и
с.Първомайци
Проектирана е да пречиства канализационни отпадъчни води от трите града Горна
Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с 102 000 ЕЖ със средноденонощен дебит 16 028
м³ за денонощие. В редовна експлоатация е от 21.12.2007год.
Отпадъчните битови и промишлени води от Горна Оряховица и Лясковец се събират
от смесена канализационна система и се довеждат до площадката на РПСОВ по колектори,
а от Долна Оряховица и село Първомайци по напорни тръбопроводи.
Отпадъчните води се пречистват до показатели, отговарящи на емисионните
ограничения, съгласно Разрешително № 13140131/ 06.07.2009год. за заустване в
„чувствителна” зона на водоприемник от ІІ категория - р.Янтра.
Основни технологични методи и съоръжения по пътя на водата:
І.Механично пречистване
Механични решетки – Суровите отпадъчни води от канализацията на градовете
Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица се прецеждат през 3бр.фини решетки с
размер на отворите - 6mm.
Аериран пясъко–масло-задържател – Предназначен за утаяване и задържане на
минералните примеси с едрина >0,2 mm - пясък, стъкло, въглищен прах, сгурия и др., както
и на голяма част от плаващите субстанции в отпадъчните води.
Първични (2бр.) и вторични (2бр.) радиални утаители – утаявяне на неразтворени
примеси под действието на гравитационни сили. Получената първична утайка след пясъкозадържателя или вторична утайка след биобасейна се изпуска до помпена станция за
първични или вторични утайки.
ІІ.Биологично пречистване
Биобасейн - При изкуствено създадени условия на постоянна аерация органичният
азот от амониева форма се трансформира чрез процеса нитрификация до нитрати от
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нитрифициращи бактерии, разграждащи органичните замърсители във водата в присъствие
на свободен кислород.
ІІІ.Допречистване
Съгласно определените индивидуални емисионни ограничения при заустване в
чувствителна зона на р.Янтра, се налагат завишени изисквания към качествата на
пречистените води по отношение съдържание на биогенните елементи азот и фосфор. За
целта към технологичната схема на пречистване са включени допълнителни съоръжения за
допречистване :
Отстраняване на фосфор – утаяване вследствие дозирано прибавяне на железен
трихлорид в биологичното стъпало.
Отстраняване на азот – чрез денитрификация.
Основни методи и съоръжения за третиране на утайките:
Уплътняване на първична, вторична и стабилизирана утайка
Преобразуване на утайката в устойчиво към изгниване състояние по биологичен път
при анаеробни условия и мезофилен температурен режим(32ºС-35º) след 15-20 дневен
престой в метантанк. Метанът, получен в резултат на изгниване на утайките, се съхранява в
газхолдер - за регулиране на газовото налягане и изравняване неравномерността в
количеството му.
Ко-генериращ газов блок, в който полученият биогаз се оползотворява в следните
насоки:
– за загряване на утайката на вход в метантанка;
– за задоволяване нуждите на станцията от отопление;
– за покриване на част от разхода на ел.енергия за работа на хидро-техническите
съоръжения.
Механично обезводняване на утайката – в лентови филтър-преси.
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11.3
Газоснабдяване
„Булгартрансгаз" ЕАД
В землището на община Горна Оряховица (землищата на с. Стрелец и с. Паисий
от община) попадат следните съорожения част от газопреносната инфраструктура на
„Булгаргрансгаз” ЕАД:
1. Действащи (сьществуващи) съорьжения част от газопреносната
инфраструктура на „Булгаргрансгаз” ЕАД.
На територията на Община Горнаа Оряховица (землищата на с. Стрелец) попада
участък с дължина около 300 метра от Магистрален газопровод - север (МГ), условен
диаметър Ду 700, работно налягане 5,4 МРа и оптичен кабел в сервитута на
съществуващия газопровод.
Основните ограничения за ползването на терените, налокени от съществуващия
греносен газопровод са:
•
Съгласно „Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите ла енергийните
обекти", Приложение № З, се определят минималните размери на сервитутните зони на
газопроводи и на съоръжения кън тях, като за преносни газопроводи с диаметър до Ду
1000 са ивици с широчина по 15 м от двете страни на газопровода.
•
Зона за превантивна устройствена защита, съгласно “Наредба №
6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и
ползване на обектите и съоръженията за пренос, охранение, разпределение и досавка на
природен газ“. Съгласно § 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби,
минималните разстояния, на които се застрояват нови сгради съоръжения и проводи, от
оста на съществуващи преносни газопроводи, изградени преди 16.11.2002г. (каквито са
и конкретните газопроводи), се определят съгласно изискванията, посочени в
приложението - Таблица №2, като за преносни газопроводи и отклонения с условен
диаметър от Ду 600 до Ду 800 мм (колона 4) - ивици с широнина по 200 м от двете страни
на газопровода.
2. Проект в процес на реализация и бъдещи инвестициионни намерения част от
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД
„Булгартрансгаз" ЕАД е в процес на реализация на проект „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", част от който попада в
землищата на с. Стрелец и с. Паисий, сбщ. Горна Оряховица. За трасето е одобрен
Подробен устройствен план - Парделарен план със Заповед № РД-02-15- 58/12.03.2019г.
на Зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Трасето на газопровода, преминаващ през територията на община Горна
Оряховица се състои от две тръби DN 1400 (основна и лупинг). Заедно с газопровода е
предвидено и изграждане на оптична кабелна линия, попадаща в сервитута на
газопровода, технологична съоръжения и ел. захранващи и анодни кабели.
Сервитутите на трасето са както следва:
•
2 тръби - в земи с неселскостопанско предназначение и негодни за селско
стопанско производство и земи от държавния горски фонд при диаметър над DN 1000:
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две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина
по 17 м. Минималното разстояние между тръбите е 18 м. Обща минимална ширина на
сервитутната ивица - 52 м.
2 тръби - в земи със селсксстопанско предназначение (при отнемане и
възстановяване на плодородния почвен слой) при диаметър над DN 1000: две външни
за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17 м.
Минималното разстояние между тръбите е 32 м. Обща минимална ширина на
сервитутнгта ивица - 66 м.
•

Зоната за превантивна устройствена защита на газопроводите е ивица с широчина
по 200м от двете страни на газопровода. В тази зона ce oграничава застрояването
съгласно „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен
газ".
Към настоящия момент е стартирало изграждането на основната тръба по трасето
на газопровода, но с по-малък диаметър от предвидения в ПУП - DN 1200, за който е
учреден сервитут с Заповед № 1536/28.05.2019г. на Кмета на Община Горна Оряховица.
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12 Обемно пространствено решение
Общият устройствен план на Община Горна Оряховица (ОУПО) е най-важният
документ, който обвързва предвижданията на стратегическите документи за развитие с
устройството на територията и създава условия за реализирането на техните идеи за
постигане на устойчиво пространствено развитие на основата на местните ресурси.
ОУПО е основен управленчески инструмент на общинска администрация и ще бъде
задължително условие за реализиране на инвестиционните намерения на общината, на
собствениците на земи и имоти и на частни инвеститори.
Основните цели и задачи при изготването на ОУПО Горна Оряховица, включва
основните тенденции за социално-икономическо, инфраструктурно и устройствено
планиране на общината. Проектът е използвал за сценарии изготвеното Планово задание
от една страна и проследяване на досегашното развитие на разглежданата територия от
друга.
Териториално-устройствените намеси се състоят в определяне на строителни зони,
режими и параметри на застрояване за обитаване,труд, отдих, зелени зони, зони за
атракции и смесени зони. Предвидени са и терени с допустима промяна на
предназначението в извънселищните територии при възникване на инвестиционни
намерения от собствениците на земята, предимно разположени по основните
комуникационни направления и в близост до компактната селищна територия.
Главната цел на ОУП на общината е създаване на оптимална
пространствена и функционална структура на развитие, водещадо хармонично
единство на урбанизирани и природни територии.
ОУП от гледна точка на устройство на територията съдържа решение за:
• оразмеряване и съхраняване на територията;
• повишаване комфорта и средата за обитаване;
• структурата на територията за обитаване, за производство, за рекреация и
отдих, за комуникация и инфраструктура;
• строителните граници (в това число и терени за ново развитие), ограничители и
стимулатори за териториално развитие;
• устройствени зони, защитени местности, недвижими културни ценности;
• обекти на отделните подсистеми: образование, здравеопазване, култура,
обществено обслужване;
• екологически мероприятия, изисквания за подобряване качествата на околната
среда;
• трасета и съоръжения на техническата инфраструктура.
ОУП на община Горна Оряховица отчита предвижданията на плана за периода до
2040 г.
Пространствена концепция за развитие
ОУП на община Горна Оряховица предлага модел за развитие чрез формиране на
три териториални зони:
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ЗОНА «СЕВЕР»
Тази зона обхваща територията на север от АМ -“Хемус”.Територията според
релефните дадености е хълмиста. Населените места са дисперсно разположени и с нисък
демографски прираст селата: Паисий, Стрелец и на юг от автомагистралата с.Крушето.
Тази зона е подходяща за развитие на земеделие, тъй като преобладават земеделските
земи от висока категория, които са подходящи за развитие на зърнени култури и трайни
насаждения. Тук може да се предложи внедряване на нови технологии за отглеждане на
селскостопанска продукция. Животновъдството е втори основен отрасъл на селското
стопанство в общината, в която производителите могат да се обединят в сдружения, с
цел увеличаване на елитните животни и създаване на различни форми за организация на
производството. В първите две села нови територии не се предлагат с изключение на
бивщите стомански дворове,които в момента са усвоени терени за производствено
складови дейности.Същите се предлагат да влезнат в новите регулационни граници на
селата. На север от с.Крушето в съседство със съществуващи производствени терени се
предлага нова територия за усвояване с допустима смяна за производствени – сладови
дейности (Пп). В повечето села има нужда от уплътняване на терените в урбанизираните
територрии за зони за обитаване и производство. Селата ще променят своите строителни
граници, като се присъединяват вече усвоени жилищни или производствени терени, без
да се сменя тяхното съществуващо функционално предназначение.
ЗОНА «ЦЕНТРАЛНА» на юг от АМ ” Хемус ”
Тази зона обхваща селата в средната част на общината, а именно:Поликраище,
Янтра, Драганово, Горски Горен и Гопски Долен Тръмбеш и Върбица. Тези населени
места са разположени линеарно и се захранват от общински път ІІІ-5003.През
с.Поликраище преминава първокласен път І-5(Е-85), Вл.Търново - Русе.С проекта се
предлага от запад на с.Поликраище изграждането на обходно трасе, с цел подобряване
на микро климата в населеното място.
Тази зона е подходяща за развитие на земеделие, тъй като преобладават
земеделските земи, които са подходящи за развитие на зърнени култури и трайни
насаждения. Тук също може да се предложи внедряване на нови технологии за
отглеждане на селскостопанска продукция. Животновъдството е втори основен отрасъл
на селското стопанство в общината, в която производителите могат да се обединят в
сдружения, с цел увеличаване на елитните животни и създаване на различни форми за
организация на произвотството.
ЗОНА « ЮГ»
Тази зона обхваща общинския център - гр.Горна Оряховица и стига до
подножието на Арбанашкото плато.Тук на запад общината граничи с планински релеф и
климат. Същата има потенциал за обособяване на терени за рекреационни дейности,
включващи: вилни зони, бившите земи по “Параграф 4” и изграждането на туристически
еко пътеки към местност “Камъка” и съществуващите почивни бази.. С това се гарантира
запазване на собствеността им и в същото време организиране на седмичният отдих на
населението в екологосъобразна среда.(хижа “Божур”, манастира “Св. Илия” и др.)
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Територията е подходяща за развитие на туристически маршрути и излети, има
условия за създаване на хобитуризъм. Тази част на общината е подходяща за развитие на
ежедневен отдих, оформяне на места за пикник сред природата и туристически обиколки
до обектите с културно наследство.
Тук се съвместяват функции обитаване, труд, отдих и територии за рекреации и
вилен отдих.С одобреният ОУП на гр.Горна Оряховица и прилежащите населени места
гр.Долна Оряховица, селата Първомайци и Правда са предложени територии за
разширение на строителните граници на последните,касаещи системите обитаване, труд,
обществено обслужване и транспорт.Западно от общинския център се предлага обход на
града, който обхваща и южната част на гр.Горна Оряховица и се свързва с обходното
трасе на община Лясковец. Оставалите села на север от града и гр.Долна Оряховица се
предлагат нови и съществуващи урбанизирани територии, за включване в строитерните
граници на населените места. В източната част на тази територия се предвижда
изграждането на железопътен интермодален терминал (ИМТ), т.е.супер модерен
диспечерски център, причината за която е съчетанието на трите вида транспортжелезопътен, товарен и въздушен. Теренът върху, който ще бъде изграден терминала е
предвиден в ОУП на общината за транспорт.Предвидени са и нови обходни трасета на
север от града в посока първокласен път І-5 в посока АМ“Хемус“. С проекта са
създадени предпоставки на условия за търговско-логистичен комплекс и развитие на
услугите свързани с него. Дейносттите за изграждане на ИМТ включва два основни
етапа: подготовка-предпроектни проучвания и изграждане на терминала съгласно
Генерален план за развитие и проекти съгласно ЗУТ.
Устройствени зони и параметри на застрояване
Всички параметри свързани с устройствените зони на територията на общината
се подчиняват на действащите устройствени планове на населените места, като се
съобразяват с типа и характера на застрояването.
Терените за обитаване, във всички села са в устройствена жилищна зона с малка
височина на застрояване (Жм). В общинския център преобладават следните
устройствени зони: жилищна зона (Жм, Жс) –малка, средна височина на застрояване в
жилищните комплекси на града е устройствена жилищна зона (Жк) – комплексно
застрояване с голяма височина в северните територии на гр. Горна Оряховица (район
“Север”).
ОУП на общината предлага доусвояване и уплътняване на незастроените терени
в регулация, отредени за обитаване и производствено-складови дейности в селата и
общинският център. Населените места запазват своя облик, като в някои от тези селища
в частни домове и ферми може да се развива селски туризъм.
В селищната територия на селата са обособени нови територии с локализации
на обекти и терени за производствено-складови дейности (Пп), смесеномногофункционални зони (Смф), линеарно структурирани по основните транспортни
комуникации.
В североизточната част на общинския център и терените около летището всички
новопредложени територии са с допустима промяна на предназначението се обособяват,
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като зони за смесени и производствено - складови дейности, според инвестиционните
намерения на собствениците и потенциалните инвеститорите (Смф) и (Пп);
Терените за обществено обслужване са подчининени на три основни
постановки:
▪ изцяло запазване на съществуващата центрова система в границите на населените
места (Оо).
▪ В общината има изявен един главен център – гр. Горна Оряховица, в който
попадат основните обекти на административно-деловите, културните и
образователните функции. В централната част на града са локализирани обектите
на ежедневните търговски услуги и обслужване. Има и обособени вторични и
специализирани обслужващи центрове при формиране на полифункционална
обслужваща система. Малките населени места имат моноцентрична обслужваща
система с един център, формиран около площадно пространство с
административно-делови, културни и търговски функции.
Озеленените територии, означени (Оз зона за озеленяване) в населените места,
в селищните и извън селищни територии се определят в зависимост от природните и
климатични условия, екологичните изисквания и формират зелената система в
общината. Допълнителни зелени площи в зелената система са:
- озеленени площи за обществено ползване, които обхващат всички озеленени
площи в жилищните, производствените, вилните, обществени и други терени и са
места извън или в регулация.Стопанисват се и се поддържат, като елементи на
зелената система със специлно предназначение и мемориален характер;
спортът и отдиха се реализират главно чрез елементите на зелената система.
Зоните за спорт се устройват със спортни съоръжения – открити игрища, атлетически
писти, велописти, сгради за спортни занимания и др. Параметрите на тази
устройствена зона е подчинена на Наредба №7 от ЗУТ ;
- гробищни паркове – разположени в непосредствена близост до населените места
извън регулация.Стопанисват се и се поддържат, като елементи на зелената система
със специлно предназначение и мемориален характер.
Териториите за рекреация и отдих на общината (Ов), са разположени в
подножието на арбанашкото плато на юг от общинския център и южно от
с.Първомайци и обхващат земите по “Параграф 4” Те имат потенциал за обособяване
на терени за рекреационни дейности, включващи: вилни зони, и селски туризъм,
организиране на туристически маршрути и излети, условия за създаване на
хобитуризъм.
Устройствени зони и параметри на застрояване:
• зони за обитаване (Жм, Жс, Жк);
за Жм - плътност на застрояване (Пз) от 20% до 60%;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 0,5 до 1,2;
- мин. озеленена площ (Позел.) от 40% до 60%;
- максимална височина на застр. и “Н” до 10,0м.
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за Жс - плътност на застрояване (Пз) от 25% до 70%;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 1,0 до 2,0;
- мин. озеленена площ (Позел.) от 30% до 50%;
- максимална височина на застр и “Н” до 15,0м.
за Жк - плътност на застрояване (Пз) от 20% до 50%;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 0,6 до 2,0;
- мин. озеленена площ (Позел.) от 40% до 60%;
•

•

промишлено-складови зони (Пп)
за Пп - плътност на застрояване (Пз) от 40% до 80%;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 1,0 до 2,5;
- мин. озеленена площ (Позел.) от 20% до 40%;
смесена централна зони - Ц;
за Ц - пл. на застр. от 30% до 60%;
- интензивност на застр. (КИНТ) от 1,5 до 2,5;
- озеленена площ от 30% до 50%;

•

смесено-многофункционални зони (Смф);
за Смф - плътност на застрояване (Пз) от 40% до 60%;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 1,0 до 2,5;
- мин. озеленена площ (Позел.) от 20% до 40%;

•

зони за обществено обслужване (Оо);
за Оо - плътност на застрояване(Пз) от 30%, до 50% ;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 1,0 до 2,5;
- озеленена площ ( П озел.) мин. 30%

•

зони за озеленяване (Оз);
за Оз - Параметрите на тази устройствена зона е подчинена на Наредба №7 от
ЗУТ,чл.30 (1) и (2); за озеленените територии в това число :обществени озеленени
площи, паркове в селищните и извън селищните територии и др; чл.31 и чл.32 в
парковете и градините без промяна на предназначението, чл.33.терени за спорт и
развлечения, като при тях мин. озеленена площ е 20% от площа на урегулираните
имоти.
• зони за рекреационни дейности (Ов);
за Ов - плътност на застрояване(Пз) от 20% ,мак.40% ;
- интензивност на застр.(КИНТ) от 0,6 до 0,8;
- озеленена площ ( Позел.) мин. 50%;
- макс. височина на застр. к.к. от 6,0 м. до 7,0 м. и било до 10м.
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С тези устройствени параметри на застрояване ще се запази облика, както на
населените места, така също запазнане на защитените територии, културното наследство
и озеленените терени.
Транспортно-комуникационна обвързаност
Комуникационната обвързаност на община Горна Оряховица третира пътищата на
републиканската и общинската пътна мрежа.
С цел подобряване на комуникационната обвързаност на населените места в
направлението север от общинския център е необходимо рехабиллитация на общинските
и местни пътища. Проектът предлага частично изграждане на нова пътва връзка до
АМ”Хемус”.Съществуващото трасе от пътен възел “Честово” в посока гр.Д.Оряховица
на север от гр.Г.Оряховица и с.Правда да се изгради нов участък до съществуващия път
за с. Правда.Заобикаляне на селото от запад в посока по съществуващо трасе до
с.Янтра.Нова връзка на юг от с.Янтра, която да се свърже със съществуващия път на
запад до І-5 на РПМ, който се свързва с пътния възел на АМ “Хемус”.Този алтернативен
вариант ще обслужи общините Горна Оряховица и Лясковец.С проекта е предвидено и
реализирането на ново трасе на север от общинския център, с обход на с.Първомайци и
с. Поликраище,което трасе се свързва с първокласния пъс І-5 на РПМ в посока
АМ”Хемус”.
След изготвянето на плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО), в него ще
залегнат инвестиционните намеререния на община Г.Оряховица, които са обвързани с
реализирането на транспортната инфраструктура на общината и общинския център.
Железопътен транспорт.
Съчетанието на трите вида транспорт ЖП., авто-магистрала и летище престои
изграждането на интермодален-железопътен терминал в най-големия жп.възел в Северна
България. Престои рехабилитация и преустройство на гарови комплекси,разположени по
основата и широко обхватната TЕN-T мрежа.Това ще подобри жп.транспорта за сметка
на автомобилния транспорт,което ще подобри факторите на околната сгреда.
Общината може да помисли изграждане на вело-трасе от гр.Г.Оряховица до следните
населени места: в посока гр.Д.Оряховица, с.Правда, с.Първомайци и гр.Лясковец. Велоалеите могат да се изградят по етапно, тъй като теренните условия в тези участъци на
общината го позволяват. Тази мярка може да бъде проучена в следващи фази на
проектиране (транспортни схеми и подробни разработки).
Обвързване на ОУП на община Горва Оряховица с План за интегрирано
развитие на общината (ПИРО) на града, 2020 -2025 г.,определя визията, като
конкурентна община, с балансирано развитие на територията, икономиката,
хармонична околна среда и висок жизнен стандарт.
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13 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица
ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, т. 15,
буква з от Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ
Чл. 1. Предмет и цел на правилата и нормативите
(1) Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Горна Оряховица
са неразделна част от плана.
(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно
следните изисквания:
• Здравословни условия на обитаване и труд, както и сигурност на населението;
• Задоволяване жилищните нужди на населението;
• Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, оформяне
на облика и хинтерланда им.
• Икономично използване на теренните ресурси.
• Опазване на културно-историческото наследство
(3) Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на община Горна
Оряховица са:
• Общински органи на управление;
• Органи на експертиза;
• Органи на контрол;
• Физически и юридически лица.
Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на община Горна
Оряховица са законово определени и всички последващи действия се съобразяват с това.
ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА
ТЕРИТОРИЯТА
РАЗДЕЛ I – ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ
Чл. 2. С одобряването на ОУП на община Горна Оряховица и правилата и
нормите към него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към
съответните зони, стават задължителни по отношение прилагането му.
(1) При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделни
населени места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране,
залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, предвидени в
ОУПО.
Чл. 3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от
специфичното си предназначение биват:
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(1) Устройствена жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със
съответните норми:
Разновидност на
Плътност на
Интензивност на
Необходима озеленена
устройствена зона
застрояване
застрояване
площ
П- заст. в %
Кинт.
П-озел. в %
Жм
от 20 до 60
от 0,5 до 1,2
от 40 до 60
Жс
от 25 до 70
от 1,0 до 2,0
от 30 до 50
Жк
от 20 до 50
от 0,6 до 2,0
от 40 до 60
(2) Територии от разновидност “смесена централна зона” – Ц
Разновидност на
Плътност на
Интензивност на
Необходима озеленена
устройствена зона
застрояване
застрояване
площ
П-заст. в %
Кинт.
Позел. в %
Ц
от 30 до 60
от 1,0 до 2,0
от 30 до 50

(3) Производствени територии – П с разновидност Пп ”предимно производствена
зона”
Разновидност на
устройствена зона
Пп

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %
от 40 до 80

Интензивност на
застрояване
Кинт.
от 1,0 до 2,5

Необходима озеленена
площ
Позел. в %
от 20 до 40

(4) Устройство на озеленени територии – Оз – оразмеряват се съгласно
предвижданията на Наредба №7, като се съблюдават дейностите и площите им,
допустими съгласно нея. (паркове и градини в населените места и гр. Горна Оряховица)
(5) Територии със смесено предназначение – Смф
Разновидност на
Плътност на
Интензивност на Необходима озеленена
устройствена зона
застрояване
застрояване
площ
П-заст. в %
Кинт.
Позел. в %
Смф
от 40 до 60
от 1,0 до 2,5
от 20 до 40
(6) Устройство на територии за спорт и развлечения - оразмеряват се съгласно
предвижданията на Наредба №7, като се съблюдават дейностите и площите им,
допустими съгласно нея.
(7) Територии за рекреационни дейности –вилни зони (Ов)
Плътност на
Интензивност на Необходима озеленена
Разновидност на
застрояване
застрояване
площ
устройствена зона
Пзаст. в %
Кинт.
Позел. в %
Ов
от 20 до 40
от 0,6 до 0,8
мин. 50
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(8) Териториите с конкретно предназначение се параметрират с подробни
устройствени планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово
задание и се съобразяват с предвижданията на ОУПО.
(9) Териториите, с право на промяна на предназначението, се урбанизират след
доказана необходимост и инициатива на собствениците и осигуряване на достъп и
инфраструктура.
(10) Територии за обслужващи дейности, определени като Оо
Разновидност на
Плътност на
Интензивност
Необходима озеленена
устройствена зона
застрояване
на застрояване
площ
Пзаст. в %
Кинт.
Позел. в %
Оо
от 30 до 60
от 1,0 до 2,5
мин. 30
Универсални за обществено обслужване зони – Оо, включващи следните
разновидности със съответните параметри, касаещи обекти на обслужването в
устройствените зони съгласно чл. 19, от Наредба №7 от ЗУТ в подробните устройствени
планове. Параметрите не касаят обектите от чл. 40 до чл. 44 от Наредбата.
Забележка: В границите на населените места важат действащите устройствени
зони и режими на застрояване от влезлите в сила планове от по-ниско ниво (ОУП на
гр.Горна Оряховица и ПУП на селата)
Чл. 4. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии,
територии за водни площи и течения, за транспорт и комуникации и техническа
инфраструктура.
(1) Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне поземлени
имоти, държавна и частна собственост.
(2) Земеделските територии са териториите съгласно КК и КВС.
(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от
републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за
устройство на територията, Закон за пътищата, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на различните видове територии, Наредба №1 за проектиране на пътищата и
Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
(4) Водни територии са съществуващите водни течения и площи.
(5) Територии за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях
за разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване, за газоснабдяване, за сметосъбиране, за въжен
транспорт и станциите към него.
(6) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни
устройствени планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово
задание и се съобразяват с предвижданията на ОУПО.
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(7) Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди
се допуска в земи от пета до десета категория без такива, представляващи трайни
насаждения, като местата им са указани в Плана, както и евентуалната им бъдеща
функция и се параметрират с подробни устройствени планове, разработени за тях.
Последните се изготвят на базата на планово задание и се съобразяват с параметрите
заложени в ОУПО за съответния вид устройствена зона.
Чл. 5. Терени със самостоятелен устройствен режим – устройват се съобразно
предвижданията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Чл. 6. Терени за обекти на недвижимото културно наследство се устройват
съобразно изискванията определени от ЗКН (обн. ДВ бр. 19/2009 г.), и при спазване
изискванията на чл. 34 и чл. 35 на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.) и с подробни
устройствени планове, съгласувани с НИНКН при МК.
(1) В последващи планове – ОУП и ПУП, във видовете устройствени зони е
уместно въвеждане на специфичен индекс към съответния устройствен режим,
отразяващ приоритетността на въздействието на КН в режимите за устройственото им
развитие включително и за териториите за превантивна устройствена защита по чл. 7 /ал.
2/, чл. 8 /т. 4/, чл. 13. /ал. З/ от ЗУТ. В тях е подходящо определяне на територии и терени,
за които не се допускат, или се допускат ограничени устройствени промени. В тях могат
и трябва да се въведат специфични правила и нормативи за устройство на територии с
културно наследство във връзка с чл. 13, ал. 2 и условията по ал. 6 от ЗУТ и по реда на
уредбата по опазване в ЗКН.
(2) Археологическите културни ценности се устройват съгласно разпоредбите на
чл. 35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
(3) В терени за обслужване на НКЦ могат да се изграждат само туристически
информационни центрове и места за паркиране.
Чл. 7. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти на
територията на ОУПО Горна Оряховица, за които е необходимо провеждане на
процедура по ОВОС/ЕО (по реда на Глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на
въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР), да се
одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за
съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките
от извършените оценки, с поставените условия и мерки в съответния акт.
Чл.8. Територии с мерки и условия за предотвратяване, намаляване и
отстраняване на неблагоприятни последствия от прилагането на ОУП на община Горна
Оряховица.
Чл. 9. Защитените местности и територии се устройват и управляват съгласно
изготвен План за управление.
Чл. 10. Териториите с риск от наводнения се управляват съгласно Общинския
план за бедствия и аварии.
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Чл. 11. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се
подчиняват на ЗУТ и наредбите на МРРБ, МК и МЗ.
Чл.12. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване и отстраняване на
неблагоприятни последствия от Становището по ЕО, част I, буква „А“ - Общи, буква
„Б “- отразяване и буква„В“- при прилагането на ОУП на община Горна
Оряховица.
(1) Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от
ОУПО, за които се изисква процедура по ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на
околната среда) и/или процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на
опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие), да се
одобряват, в това число и по реда на съответния специален закон, само след произнасяне
с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с
препоръките от извършените оценки, както и с условията и мерките в съответния акт.
(2) Инвестиционни предложения, предвиждащи изграждане на нови
предприятия и/или съоръжения, попадащи в обхвата на Глава Седма от Закона за
опазване на околната среда, да се одобряват по реда на съответния специален закон само
след съгласуване с РИОСВ – Велико Търново.
(3) Измененията на контура на площите в защитени зони и територии, СОЗ около
водоизточниците, както и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. При
реализация на планове и проекти да се спазват мерките в ПУРБ и ПУРН в Дунавски
район, мерките от екологичната оценка на плановете за управление, включително да се
съобразява режима на експлоатация в зоните на приложенията на Наредба
№3/16.10.2000г.
(4) Да не се допуска промяна на предназначението на ПИ, представляващи водни
обекти, застрояване до хидротехническите съоръжения, съгласно ЗВ и урбанизиране на
територии край реки, дерета и долове. При урбанизиране на територии около водни
обекти, с подробните планове да се подсигури достъп за почистване и укрепване на
речното корито.
Чл. 13. При прилагането на ОУПО Г. Оряховица , проектът е съобразен със
следните мерки и условия.
(1) По т. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;8;9 ;10; 11; 12; 13; 14; и 15 ,съгласно изискванията на
Наредба №12/03.07.2001г.,касаеща свлачищните райони, наредба №1/2007г. и
Наредба №3/16.10.20016г., касаещи СОЗ на водоизточниците, изискванията на
ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, принципите за запазване на съществуващата
дървесна радтителност, устройствени зони между производствени и жилищни
територии, буферни зони, запазване на почвите при строителство от
замърсяване и спазване на условията на Наредба № 6/2006г.за шум и
дисконфорт при новотроектираните устройствени зони.
(2) При бъдещи действия засягащи горските територии, опазване на КИН,
строителство в заливните зони, обезпечаване на новите земеделски и горски
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територии с инженерна инфраструктура, промените, касаещи нови улици,
пътища и подобни съоръжения.
(3) Общи мерки за биологично разнонобразие.
(4) Общи мерки за всички защитени зони и защитени територии, включващи
строителство на преместваеми обекти в ЗТ по смисъла на ЗЗТ, одобряване на
проекти за озеленяване, устройствени параметри на застрояване до 40% Пл.
КИНТ 1,0, к.к.7м (2ет.), изграждането и проектиране на пътища по
възможност но съществуващи трасета, трайна промяна на ланшафта в предвид
опазване на местообитанията, да се спазва 30 м. зона от двете страни на
р.Янтра и да се има в предвид Плановете за управление на ЗЗ.
Чл. 14. При прилагането на ОУПО Г. Оряховица да се съобразяват следните
мерки за защитена зона BG0000610 „Река Янтра”:
(1) Спазване на 100м. ивица от двете страни на р.Янтра и 50 м. от старите
корита на реката.
(2) Поземлените имоти в з-щето на с. Поликраище с идентификатори
57217.57.2, 57217.58.3; 57217.60.2, 57217.60.157; 57217.315.467 и
57217.315.468, запазват предназначението си, като земеделска земя.
(3) Поземлен имот в з-щето на с.Крушето с идентификатор 40172.310.291 по
КК е терен отреден за Пп. В проектът имота запазва предназначението си,
като земеделска земя, но остава с функция за производствено-складови
дейности, а имоти с идентификатори 40172.3.201, 40172.3.808, 40172.3.809,
запазват предназначението си, като земеделска земя.
(4) Поземлени имоти в з-щето
на с. Драганово с идентификатори
23100.217.362 и 23100.223.902, по КК е терен отреден за Пп, а ПИ с
идентификатор 23100.223.386, проектирането на нови сгради от тези имоти
да е на 50м. от старото корито на р. Янтра
(5) Поземлен имот в з-щето на с.Янтра с идентификатор 87453.90.43, по КК
е терен отреден за Пп, да запази функцията си , но запазва земеделското си
предназначение.
(6) Поземлени имоти в з-щето на гр.Горна Оряховица отредени с допустима
смяна на предназначение за Пп и Смф с идентификатори 16359.10.45,
16359.10.73, 16359.10.74, 16359.10.75, 16359.10.76, 16359.10.77, 16359.10.78; и
16359.33.131, попадащи в 100м.ивица на р.Янтра се редуцират и отпадат от
обхвата за урбанизирани терени; Имот с идентификатор 16359.33.125 по КК и
КР в същото землище запазва терена с устройствена зона за Пп, но запазва
предназначението, като земеделска земя.
(7) Поземлен имот в з-щето на гр.Долна Оряховица с идентификатор
22232.103.11, по КК е терен отреден за Пп, да запази функцията си , но
не се допуска строителство в незастроената част, тъй като попада в 100
метровата ивица до р. Янтра и в територии с риск от наводнения.
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РАЗДЕЛ II - ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 15. Общият устройствен план на общитата се прилага чрез разработване на
цялостни подробни устройствени планове (ПУП) за територията на разработката.
Чл. 16. В урбанизирани територии застрояване, попадащо в защитени зони за
опазване на културното наследство се доказва съгласно изискванията на чл. 113, ал. 6 от
ЗУТ.
Чл. 17. В случаите, когато към подробния устройствен план за територия или за
част от територия на културното наследство няма съгласуван работен устройствен план,
се представя обемно устройствено проучване, което обхваща имота - обект на
проектиране, и непосредствено съседните му имоти, съгласно чл.83, ал.4 от ЗКН.
Чл. 18. В последващи планове – ПУП, във видовете устройствени зони е уместно
въвеждане на специфичен индекс към съответния устройствен режим, отразяващ
приоритетността на въздействието на КН в режимите за устройственото им развитие
включително и за териториите за превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от
ЗУТ. В тях е подходящо определяне на територии и терени, за които не се допускат, или
се допускат ограничени устройствени промени. В тях могат и трябва да се въведат
специфични правила и нормативи за устройство на територии с културно наследство във
връзка с чл. 13, ал. 2 и ал. 6 от ЗУТ и по реда на уредбата по опазване в ЗКН.
Чл. 19. В жилищните комплекси и квартали, на гр.Горна Оряховица новото
застрояване се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл.110, ал.4 за
преструктуриране на жил. комплекс, най-малко на един квартал с комплексно
застрояване.
(1) Ново строителство в съществуващите комплекси се осъществява на база
подробен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс, който се
изработва в съответствие с изискванията на чл. 22 от ЗУТ и чл. 21 от Наредба № 7 от
ЗУТ.
(2) С плановете по чл.3, ал.3 могат да бъдат образувани УПИ за ново застрояване
с обекти по чл.17 от Наредба №7 от ЗУТ, както и за жилищно застрояване при условията
на ал. 8.
(3) В новообразуваните УПИ с плановете по чл.3, ал.3 се осигуряват нормативно
необходимите места за паркиране и гариране съгласно Наредба № РД-02-20-2/2017 г. на
МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии.
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(4) С плановете по чл.3, ал. 3 чрез регулационни отреждания се предвиждат
обществени озеленени площи по смисъла на чл. 22, ал. 7 от ЗУТ, като обхватът им не
може да бъде по-малко от 15 на сто от планираната територия. В обхвата по предходното
изречение не се включват площите на игрищата и площадките за спорт, за които се
отреждат самостоятелни УПИ.
(5) С плановете по чл.3, ал. 3 не може да се променя предназначението и/или да
се намалява площта на терените на съществуващите детски заведения и на училища,
както и на УПИ на нереализирани детски заведения или училища.
(6) Не се допуска допълнително жилищно застрояване в зоните по чл.3. ал. 1,
освен в следните случаи:
1. Жилищното застрояване, предвидено в подробния устройствен план, по който
комплексът е създаден, не е реализирано изцяло. В тези случаи се допуска допълнително
жилищно застрояване, без да се надвишават показателите за разгъната застроена
жилищна площ, определени с плана по предходното изречение;
2. В границите на устройствената зона Жк попадат поземлени имоти – частна
собственост. В тези случаи с ПУП се предвиждат обекти за обществено обслужващи
дейности по чл. 17 от Наредба № 7 на МРРБ, като се допуска и изграждане жилище(а) на
собственика(ците) на поземления имот, като част от сграда от основното застрояване. Не
се допуска изграждане на самостоятелни жилищни сгради, освен при условията на т. 1.
Чл. 20. Ако в новопредвидените територии за разширяване на строителните
граници на общината попадат обекти НКЦ, изработваните Подробни устройствени
планове задължително се съгласуват с НИНКН.
Чл.21. Подробните устройствени планове, които се изработват за територии
включващи или граничещи с водни площи (реки, езера и дерета) задължително да се
придружават с подробни геоложки и хидрогеоложки проучвания и да се спазват СОЗ и
отстоянията според Наредба №7 от ЗУТ.
Чл.22. Подробните устройствени планове, одобрени, или допуснати за
изработване до приемане от ЕСУТ на Предварителният проект на Общия устройствен
план на общината запазват действието си, или се приключва процедурата по тяхното
одобряване по реда на допускането им.
Чл.23. В процеса на изработване на общият устройствен план на общината, след
разглеждането на проекта от експертния съвет към община Горна Оряховица може да
се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове,
съгласно чл.133, ал.7 от ЗУТ.
Чл. 24. С влизане в сила на общия устройствен план на общината се спира
прилагането на заварените подробни устройствени планове, за които в ОУПО се
предвижда изграждането на съоръжения публична общинска или публична държавна
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собственост. В 6-месечен срок компетентните органи по реда на чл.135, ал.1 ЗУТ, издават
предписание за служебно изменение на подробния устройствен план по реда на чл. 134,
ал. 2 ЗУТ, вр. чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Чл. 25. При изработването на ПУП или изменение на ПУП, при неприложима или
липсваща първа регулация, задължително се прилагат чл.16, чл.17 и чл.15 от ЗУТ.
Чл. 26. Визите за проектиране по реда на чл. 140, ал. 1 ЗУТ, издадени до влизане
в сила на ОУПО, запазват действието си.

РАЗДЕЛ IIІ – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. Общината може да придобива имоти – собственост на физически и
юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУП на община Горна Оряховица
при наличие на ОУП или подробни устройствени планове, разработен в съответствие с
ОУП на община Горна Оряховица.
(1) Придобиването на имоти става в съответствие чл. 205 от ЗУТ.
Чл. 28. За реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, засягащи
земеделски земи в обхвата на Общия устройствен план, с които са осигурени
териториални резерви за бъдещо развитие, следва да се проведат процедурите по Закона
за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му на основание
на разработени ПУП. В това число да се имат предвид и съществуващите урбанизирани
територии (земи по §4 от ПЗР за ЗСПЗЗ), за които няма действащи ПУП, както и
земеделски земи (застроени и незастроени), включени в строителните граници на
населените места и други селищни образувания, определени със застроителен и
регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени по отменения Закон за
териториално и селищно устройство след 1 юли 1973 г.
Чл. 29. Съгласно чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ за земите, върху които са изградени
сгради и съоръжения от трудовокооперативните земеделски стопанства, земеделските
кооперации и организациите, прекратени по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и за незаети
със сгради и съоръжения площи, но негодни за земеделско ползване и възстановяване,
разположени в границите на бившите им стопански дворове не се прилагат разпоредбите
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, т.е. счита се, че те са с променено предназначение и същите не
представляват земеделски земи.
Чл. 30. Строителството в земеделски земи без промяна на предназначението им
може да се извършва за оранжерии, а за обекти чиито функции са свързани със
земеделското предназначение на земята – при условия и по ред, определени с Наредба
№ 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им.
Чл. 31. Следващите фази на устройственото планиране, засягащи горските
територии се процедират съгласно Закона за горите.
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Чл. 32. За могилите и техните охранителни зони, дефинирани с писмо на НИПК
№ 545/27.02.2001 г., в следващите фази на устройствено планиране се изисква създаване
на имот в обхвата на защитената зона.
Чл. 33. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната
територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и работни
проекти и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на община Горна
Оряховица.
Чл. 34. Общият устройствен план на община Горна Оряховица може да бъде
изменен само в случаите, предвидени в чл.134 ал.1 от ЗУТ.
Чл. 36. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната
територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и работни
проекти и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на община Горна
Оряховица.
РАЗДЕЛ ІV – НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО
Чл. 37. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване на
реализацията/прилагането на Общия устройствен план на общината, специализираната
(техническата) служба на общинската администрация отразява върху дежурна карта
(копие от плана или дигитално изображение) и документира по подходящ начин:
1. всички заявени от собственици и предприемачи (физически и
юридически лица) инвестиционни инициативи, изискващи или не промяна на
предназначението на земеделски земи или гори;
2. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни
устройствени планове, вкл. за обекти на техническата инфраструктура и за
паркоустройство;
3. всички влезли в сила подробни устройствени планове, в т.ч. за обекти на
техническата инфраструктура и за паркоустройство или изменения на такива
планове, вкл. свързаните с промяна на конкретното предназначение;
4. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или
гори;
5. всички одобрени планове за управление на защитени територии по
Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие, респ. определените в тях режими;
6. режимите за опазване на недвижими културни ценности (граници,
охранителни зони, предписания за опазване), определени от компетентния орган
по реда, определен в Закона за културното наследство.
(2) Специализираната (техническата) служба на общинската администрация
периодично (всеки шест месеца) анализира посочените в т. 1 до 6. резултати и
информира в писмен вид Кмета и Главния архитект на общината за изводите,
произтичащи от анализа.
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Чл. 38. Контролът по изпълнението на ОУП на община Горна Оряховица се
осъществява от кмета и главния архитект на общината в съответствие с изискванията на
чл. 5 и чл. 127 ал. 9 на ЗУТ.

РАЗДЕЛ V – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. Всички предвиждания на плана имат задължителен характер за
устройството на територията. Промени могат да бъдат извършени съгласно чл. 25.
Чл. 40. (1) Общият устройствен план на община Троян може да бъде изменен само
в случаите, предвидени в чл.134 (1) на ЗУТ.
(2) Изработването на подробни устройствени планове за поземлени
имоти, извън границите на урбатинизираните територии по чл. 7 ал. 1, т. 3, чл.
8, ал. 2, чл. 9, ал. 3 не се считат за изменение на ОУП и не подлежат на
процедури по реда на чл. 136 от ЗУТ.
Чл.41. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Горна
Оряховица не отменят действащите общи нормативни актове в областта на устройството
на територията и други такива, свързани с тази материя.
Чл.42. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с
устройството и застрояването на територията на община Горна Оряховица, се прилагат
разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната
среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за
културното наследство, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други
относими нормативни актове.
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14 Баланс на територията

Наименование на териториалния елемент

Площ на
съществуващи
елементи
в ха

Площ на проектни
елементи

в%

в ха

в%

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции

2801,70

8,73

2969,45

9,25

17,40

0,05

21,18

0,07

3. Производствени дейности

434,87

1,35

604,89

1,88

4. Складови дейности

133,28

0,42

176,30

0,55

2,30

0,01

174,08

0,54

6. Озеленяване, паркове и градини

60,15

0,19

119,82

0,37

7. Спорт и атракции

32,93

0,10

32,93

0,10

8. Комунално обслужване и стопанство

13,28

0,04

14,05

0,04

9. Земеделски територии, в т.ч.:

23822,80

74,21

23039,06

71,77

9.1. обработваеми земи - ниви

20775,28

64,71

20498,91

63,85

1535,55

4,78

1520,30

4,74

9.3. необработваеми земи

192,08

0,60

103,21

0,32

9.4. зем. земи, придобили характеристиката на гора

881,60

2,75

865,40

2,70

9.5. др. земи

438,29

1,37

51,24

0,16

10. Горски територии, в т.ч.:

3355,20

10,45

3355,20

10,45

10.1. гори

3350,20

10,44

3350,20

10,44

5,00

0,02

5,00

0,02

11. Водни площи

914,00

2,85

914,00

2,85

12. Транспорт и комуникации

507,70

1,58

673,74

2,10

13. Техническа инфраструктура

3,16

0,01

3,22

0,01

14. Територии за добив на полезни изкопаеми

4,43

0,01

0,02

100,00

5,28
32
103,20

100,00

4 506,31

14,04

4 506,31

14,04

91,01

0,28

91,01

0,28

174,42

0,54

174,42

0,54

40,00

0,12

0

0,00

2,18

0,01

2,18

0,01

0

0,00

0

0,00

42,18

0,13

2,18

0,01

2. Обществено-обслужващи функции

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения

10.2. др. горски

ОБЩА ПЛОЩ:

32 103,20

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А. Територии за природозащита
Б. Защитени територии за опазване на КИН
В. Територии с особена териториалноустройствена защита
Г. Територии за възстановяване и рекултивация
Д. Територии с активни и потенциални свлачища и
срутища
Е. Други нарушени територии
Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на
припокриването:
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15 Приложения
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