Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Дейност/проектна идея*

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативе
Източник на
н бюджет в
финансиране
хил. лева

Срок за
изпълнение

Административн
а структура
(звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

22-27

Общинска
администрация,
Професионални
гимназии, Бизнес
и други
заинтересовани
страни

Приоритет 1: Иновативно, интелигентно и устойчиво икономическо развитие
Цел 1.1: Инвестиции за развитие на човешките ресурси и преодоляване на социалното изключване
Мярка1.1.1: Подобряване на достъп до заетост и намаляване на безработицата;

Приоритет 1

Мярка 1.1.1

П1 Прилагане на активни мерки на
пазара на труда

Осигуряване на възможности за заетост на
безработни неактивни лица

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

2500

ОПРЧР

Цел 1.2: Насърчаване на иновационно и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност, както и подобряване на бизнес инфраструктурата
Мярка 1.2.1: Подкрепа за повишаване на знанията и уменията за развитие на иновативна, интелигетна, свързана с науката и новите технологии индустрия

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.2.1

Мярка 1.2.1

Провеждане на Инициативи и обучения в сферата на
ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени към
квалификация и привличане на специалисти,
съобразени с изискванията на компаниите, за да се
увеличи броя на заетите в сектора
Укрепване на сътрудничеството между
П2 Насърчаване на форми на
образователните институции и местния бизнес с цел
сътрудничество между образование –
увеличаване на възможностите за стаж и придобиване
бизнес за предлагане на възможности
на професионални умения за конкретно работно
за стаж за постигане на по-добра
място, които ще подобрят възможностите за
професионална ориентация и
професионална реализация и ще стимулират бизнеса
раелизация, вкл . ПЧП
да предлага работа.
П1 Инициативи и обучения в сферата
на ИТ и аутсорсинт индустрията

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

300

50

ПРЧР,
ПНИИДИТ

ПО, НПВУ,
ПРЧР, ПКИП и
др.

22-27

Бизнес и други
заинтересовани
страни

22-27

Общинска
администрация,
Професионални
гимназии, Бизнес
и други
заинтересовани
страни

Мярка 1.2.2: Внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги в предприятията, включително и дигитализация на работните процеси

Приоритет 1

Мярка 1.2.2

П1 Насърчаване на разработването и
внедряването на иновации

Внедряване на иновации в предприятията: въвеждане
на продуктова иновация или иновация в бизнес
процесите, вкл. маркетингова и организационна
иновация; създаване на нови и развитие на
иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с
основна дейност във високотехнологичните или
средно-високо технологичните сектори на
преработващата промишленост и интензивните на
знание услуги, които не са свързани с трансфер на
технологии

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

2000

ПКИП

22-27

Бизнес и други
заинтересовани
страни

Приоритет 1

Мярка 1.2.2

П2 Инициативи за провеждане на
активен диалог между бизнеса и
общинската администрация за
подобряване на възможностите за
публично-частно партньорство и др.

Създаване на инициативи за провеждане на активен
диалог между бизнеса и общинска адмнистрация, за
разглеждане на възможности за подобряване на
обслужзването на бизнеса и възможностите за
създаване на ПЧП

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

100

Общински
бюджет;
Частно
финансиране

Общинска
администрация;
Бизнес;
Заинтересовани
страни

22-27

Мярка 1.2.3: Подобряване на бизнес инфраструктурата включително и за насърчаване на икономическата активност преход към кръгова и ниско въглеродна икономика

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.2.3

Мярка 1.2.3

П1 Повишаване на ЕЕ и намаляване на
емисиите от парникови газове на
предприятията и насърчаване на
прехода към кръгова икономика

Въвеждане на мерки за ЕЕ в предприятията и
намаляване на отделяните емисии от дейността им
чрез използване на енергия, произведена от ВЕИ за
собствено потребление

П2 Подкрепа на прехода към кръгова
икономика

Подкрепа на прехода към кръгова икономика
посредством въвеждане на стимули за разработване
на анализи на потоците на предприятията за
отпадъчни и странични материали. Създаване на
Дигитален бизнес форум за осъществяване на
непрекъснат контакт между представителите на
бизнеса за стимулиране на създаване на връзки и
осъществяване на икономическа симбиоза, целяща
увеличаване на количествата повторно използвани
материали, производителността и постигането на
зелен растеж.

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

2000

300

ПРР, ПОС, ФИ,
ЧИ

ПКИП

22-27

Общинска
администрация,
Фирми от частния
сектор на
територията на
Община Горна
Оряховица,
Заинтересовани
страни

22-27

Общинска
администрация,
Фирми от частния
сектор на
територията на
Община Горна
Оряховица,
Заинтересовани
страни

Мярка 1.2.4: Изграждане на нови и благоустрояване на съществуващи бизнес и индустриални зони, включително подобряване достъпа за хора с увреждания

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.2.4

П1 Изграждане на индустриален парк

Изграждането на индустриален парк цели
стимулиране на индустриалните, климатичните и
дигитални инвестиции и създаване на конкурентни
условия за извършване на икономическа дейност и
създаване на работни места. С изграждането на
Индустриална зона
индустриалния парк ще се привличат стратегически
1 (ПЗ1)
инвеститори с акцентиране върху съвременни
високотехнологични производства и такива с висока
добавена стойност, които да допринасят за
реиндустриализацията, климатичен и дигитален
преход на България.

Мярка 1.2.4

С изграждането на нови индустриални зони
(обособяване на нови индустриални зони в близост до
П2 Изграждане на нови индустриални
Зона за инвестиции
бъдещото трасе на автомагистрала "Хемус") ще се
зони (обособяване на нови
и бизнес около
привличат стратегически инвеститори с акцентиране
индустриални зони в близост до
трасетата на
върху съвременни високотехнологични производства
бъдещото трасе на автомагистрала
магистрала "Хемус"
и такива с висока добавена стойност, които да
"Хемус")
и път I-5
допринасят за реиндустриализацията, климатичен и
дигитален преход на България.

10000

НПВУ
ПРР
ФИ

22-27

Общинска
администрация,
Бизнес и други
заинтересовани
страни

2000

НПВУ
ПРР
ФИ

22-27

Бизнес и други
заинтересовани
страни

Приоритет 1

Мярка 1.2.4

С усвояване на възможностите на съществуващи
бизнес и индустриални зони се цели:
инфраструкторно осигуряване и модернизация,
подобряване на достъпността, техническата
П3 Усвояване на възможностите на
осигуреност и цялостното управление на
съществуващи бизнес и индустриални
съществуващите индустриални зони, включително
зони, включително подобряване
обновяване/изграждане на транспортни комуникации
достъпа за хора с увреждания
и техническа инфраструктура, решения за
интелигентно и ресурсно ефективно управление,
тръбно-канална инфраструктура, оптични мрежи,
безжични телекомуникационни мрежи,
дигитализация и озеленяване

Индустриална зона
2 (ПЗ II);
Индустриална зона
3 (ПЗ III);
Индустриална зона
4 (ПЗ IV);
Индустриална зона
5; Индустриална
зона 6;
Индустриална зона
7 (ПЗ VII)

5000

НПВУ
ПРР
ФИ

22-27

Бизнес и други
заинтересовани
страни

Мярка 1.2.5: Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, автомобилен и въздушен транспорт

Приоритет 1

Изготвяне на Идеен проект и Генерален план за
развитие на терминала. Изпълнение на
административно-териториалните процедури,
екологични процедури и др. Изграждане на терминал
Мярка 1.2.5 Изграждане на интермодален терминал
съгласно Генералния план за развитие - техническо
проектиране, изпълнение на СМР, оценка на
съответствието и изпълняване на технически надзор
по ЗУТ и др.

ПЗ1

30000

ОПТП

22-27

Министерство на
транспорта

Цел 1.3: Развитие на селското стопанство
Мярка 1.3.1: Реконструкция/изграждане на градски и селски пазари

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.3.1

Мярка 1.3.1

П1 Реконструкция на общински пазар

Създаване на модерен общински пазар, отговарящ на
съвременните екологични норми и удовлетворяващ Зона с жилищни и
потребностите на гражданите на общината от
публични функции
предлагане на качествена и прясна храна

5000

ПРР, ФИ

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

П2 Изграждане на селски пазари

Зона Урбанизирани
Проектиране и изграждане на пазари в селата на
селищни зони;
Община Горна Оряховица, където местни
Подзона 1 - Зона с
производители ще могат да излагат и продават стока жилищни и
собствено производство
публични функции
в населените места
на общината

1500

ПРР, ФИ

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

22-27

Общинска
Администрация
заедно с МИГ
ЛясковецСтражица и МИГ
ПавликениПолски Тръмбеш

Мярка 1.3.2: Реализиране на ИТИ проекти в областта на селското стопанство

Приоритет 1

Предвижда се включване на Община Горна
Включване на Община Горна
Оряховица като член на МИГ Лясковец-Стражица и
Оряховица като член на МИГ Лясковецкъм МИГ Павликени-Полски Тръмбеш за
Мярка 1.3.2
Стражица и към МИГ Павликениреализиране на проекти за развитието на територии,
Полски Тръмбеш за реализиране на
които граничат с територията на МИГ-овете в
проекти
областта на селското стопанство

Гранични
територии на
Община Горна
Оряховица с
общини: Лясковец,
Стражица, Полски
Тръмбеш

1000

ПРСР

Приоритет 2: Подобряване качеството на живот и развитие на човешкия потенциал чрез: образование, здравеопазване, социален растеж, култура, спорт и туризъм
Цел 2.1: Осигуряване на качествено образование
Мярка 2.1.1: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и обзавеждане и оборудване
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
П1 Модернизация на материалната
предвижданията на енергийния одит) на ПГХТ
база ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“
„Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица, вкл.
гр. Горна Оряховица
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
П2 Модернизация на материалната
предвижданията на енергийния одит) на ОУ "Паисий
база ОУ "Паисий Хилендарски" гр.
Хилендарски" гр. Горна Оряховица (кв. Гарата), вкл.
Горна Оряховица (кв. Гарата)
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността

Зона с жилищни и
публични функции

3100

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
Професионална
гимназия

Зона с жилищни и
публични функции

2500

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ОУ

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции
в населените места
на общината

2000

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ОУ

Зона Урбанизирани
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
селищни зони;
на мерки за енергийна ефективност съгласно
Подзона 1 - Зона с
предвижданията на енергийния одит) на ОУ „Елин
жилищни и
Пелин“ с. Първомайци, вкл. обзавеждане, оборудване,
публични функции
подобряване на достъпността
в населените места
на общината

1500

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ОУ

Зона Урбанизирани
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
селищни зони;
П5 Модернизация на материалната
на мерки за енергийна ефективност съгласно
Подзона 1 - Зона с
база на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ предвижданията на енергийния одит) на ОУ“Св. Св.
жилищни и
с. Поликраище
Кирил и Методий“ с. Поликраище, вкл. обзавеждане,
публични функции
оборудване, подобряване на достъпността
в населените места
на общината

1500

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ОУ

Приоритет 2

Мярка 2.1.1

Приоритет 2

Мярка 2.1.1

Приоритет 2

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
П3 Модернизация на материалната
предвижданията на енергийния одит) на ОУ“Св. Св.
Мярка 2.1.1 база ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр.
Кирил и Методий“ гр. Долна Оряховица, вкл.
Долна Оряховица
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.1.1

Мярка 2.1.1

П4 Модернизация на материалната
база на ОУ „Елин Пелин“ с.
Първомайци

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
П6 Модернизация на материалната
предвижданията на енергийния одит) на СДГ филиал Зона с жилищни и
Мярка 2.1.1
база на СДГ филиал „Детски свят”публични функции
„Детски свят”- град Горна Оряховица, ул.”Пирин”
град Горна Оряховица, ул.”Пирин” №6
№6, вкл. обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността

1400

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
СДГ

П7 Модернизация на материалната
база на ДГ „БОЖУР“ гр. Гона
Оряховица и прилежащото и дворно
пространство. - Приоритетен

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
предвижданията на енергийния одит) на ДГ
„БОЖУР“ гр. Гона Оряховица, ул.”Пирин” №6, вкл.
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността

Зона с жилищни и
публични функции

1400

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ДГ

П8 Модернизация на материалната
база на ДГ „Детска радост“ гр. Долна
Оряховица - Приоритетен

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
предвижданията на енергийния одит) на ДГ „Детска
радост“ гр. Долна Оряховица, вкл. обзавеждане,
оборудване, подобряване на достъпността

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции
в населените места
на общината

1400

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ДГ

Зона Урбанизирани
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
селищни зони;
на мерки за енергийна ефективност съгласно
Подзона 1 - Зона с
предвижданията на енергийния одит) на ДГ „Димитър
жилищни и
Генков“ с. Поликраище, вкл. обзавеждане,
публични функции
оборудване, подобряване на достъпността
в населените места
на общината

1000

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ДГ

Мярка 2.1.1

Зона Урбанизирани
Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
селищни зони;
П10 Модернизация на материалната
на мерки за енергийна ефективност съгласно
Подзона 1 - Зона с
база на ДГ „Здравец“ с. Първомайци - предвижданията на енергийния одит) на ДГ „Здравец“
жилищни и
Приоритетен - Приоритетен
с. Първомайци, вкл. обзавеждане, оборудване,
публични функции
подобряване на достъпността
в населените места
на общината

1400

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
ДГ

Мярка 2.1.1

Зона с жилищни и
публични функции;
Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции
в населените места
на общината

3460

НПВУ

22-27

Училища и
Заинтересовани
страни

Мярка 2.1.1

Мярка 2.1.1

Мярка 2.1.1

П9 Модернизация на материалната
база на ДГ „Димитър Генков“ с.
Поликраище

П11 Изграждане на STEM среда в
училищата на територията на Община
Горна Оряховица

Изграждане на училищна STEM среда, вкл. с
иновативни класни стаи, където да се повишават
дигиталните умения

Мярка 2.1.2: Професионално развитие на педагогическите специалисти

Приоритет 2

Проекта цели повишаване на квалификацията и
професионалното развитие на педагогическите
специалисти и координирани мерки за развитие на
образователния процес от детските градини до
училищата на територията на община Горна
Оряховица.

Мярка 2.1.2

П1 Повишаване на квалификацията и
професионалното развитие на
педагогическите специалисти

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Мярка 2.1.3

Разширяването и осъвременяването на работата на
Центъра за подкрепа на личностното развитие гр.
Горна Оряховица ще спомогне за постигане на Целта
на ЕС, а именно - да се формира ново поколение
П2 Разширяване и осъвременяване на
европейци, които да се справят с обществените
работата на Център за подкрепа на
предизвикателства и недостига на умения, пред които Зона с жилищни и
личностното развитие гр. Горна
е изправена Европа, както и да се смекчат
публични функции
Оряховица.
икономическите и социалните последици от
пандемията от коронавирус и да се повиши
подготвеността на учениците и младежите за
предизвикателствата и възможностите на цифровия
преход.

100

ПО и други
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

2000

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Мярка 2.1.3.Насърчаване ученето през целия живот

Приоритет 2

Цел 2.2: Подобряване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 2.2.1:Обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите от здравната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и
обзавеждане и оборудване

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.2.1

Мярка 2.2.1

Мярка 2.2.1

П1 Модернизация на материалната
база на детски ясли

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
предвижданията на енергийния одит) на Детска ясла
„Зорница“ и Детска Ясла "Еделвайс" гр. Горна
Оряховица, вкл. обзавеждане, оборудване,
подобряване на прилежащите пространства,
подобряване на достъпността

П2 Модернизация на материалната
база на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ и
ДКЦ 1 ЕООД гр. Горна Оряховица

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане
на мерки за енергийна ефективност съгласно
предвижданията на енергийния одит) на МБАЛ
„Св.Иван Рилски“ и ДКЦ 1 ЕООД гр. Горна
Оряховица, вкл. обзавеждане, оборудване,
подобряване на прилежащите пространства,
подобряване на достъпността

Зона с жилищни и
публични функции

2300

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация;
Детски ясли

Зона с жилищни и
публични функции

4500

ПРР

22-27

МБАЛ „Св.Иван
Рилски“; ДКЦ 1
ЕООД гр. Горна
Оряховица;
Общинска
Администрация

Зона Урбанизирани
Изграждане на съвременна материално-техническа
селищни зони;
П3 Изграждане на 2 бр. Амбулатории
база и осигуряване на медицинска апаратура и
Подзона 1 - Зона с
за извънболнична помощ и
обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ
жилищни и
консултативни медико-социални звена
и консултативни медико-социални звена
публични функции
в населените места
на общината

670

НПВУ

22-27

Министерство на
здравеопазването

Мярка 2.2.2.Професионално развитие на здравните специалисти

Приоритет 2

Мярка 2.2.2

П1 Повишаване на квалификацията и
професионалното развитие на
медицинските специалисти

Обучения за повишаване на квалификацията на
медицински кадри. Включване на работещите в
сферата на здравеопазването в обучения, семинари,
форуми за повишаване на квалификацията

Зона с жилищни и
публични функции

200

ОПРЧР

22-27

Заинтересовани
страни

Цел 2.3: Социален растеж и приобщаване
Мярка 2.3.1: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на обектите от социалната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ
и обзавеждане и оборудване

Приоритет 2

Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за
резидентна грижа за пълнолетни лица с физически
увреждания - 5 бр. Предвижда се материалната база
на посочената социална услуга да бъде изградена на
парцел, граничещ с МБАЛ „Свети Иван Рилски“
П1 Изграждане, оборудване и
Горна Оряховица. Създаването на 5 броя социални
обзавеждане на Център за резидентна
Зона с жилищни и
Мярка 2.3.1
услуги резидентна грижа за пълнолетни лица с
грижа за пълнолетни лица с физически
публични функции
физически увреждания с общ капацитет 75 места ще
увреждания
позволи закриването на Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш,
осигуряването на резидентна грижа за всичките му 50
ползватели, а така също и за още 40 нови лица с
физически увреждания.

8000

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

П2 Ремонт в т.ч. и мерки за енергийна
Зона Идеята е да се направи реконструкция на настоящата
ефективност и достъпна среда,
Урбанизирани
материална база на Дом за пълнолетни лица с
оборудване и обзавеждане на
селищни зони;
умствена изостаналост – с. Драганово на двете стари
съществуващи сгради за обособяването
Подзона 1 - Зона с
Мярка 2.3.1
сгради и да се обособят 2 бр. социални услуги с
им в 2 броя социални услуги
жилищни и
капацитет от 15 места- общо 30 лица.
резидентна грижа за пълнолетни лица с
публични функции
интелектуални затруднения, всяка от
в населените места
които с капацитет от 15 места.
на общината

2200

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Зона Изграждане, оборудване и обзавеждане на Центрове
Урбанизирани
П3 Изграждане, оборудване и
за резидентна грижа за пълнолетни лица с
селищни зони;
обзавеждане на 6 бр. Центрове за
интелектуални затруднения, 6 бр, всеки от които с
Подзона 1 - Зона с
Мярка 2.3.1
резидентна грижа за пълнолетни лица с капацитет 15 места или общо 90 места. Предвижда се
жилищни и
интелектуални затруднения
материалната база на посочената социална услуга да публични функции
бъде изградена в нов парцел в с. Драганово.
в населените места
на общината

8000

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Изграждане, оборудване и обзавеждане на 5 броя
центъра за социални услуги резидентна грижа за лица
в надтрудоспособна възраст без увреждания, всяка от
Зона с жилищни и
които с капацитет от 15 места. Предвижда се
публични функции
материалната база на посочените социални услуги да
бъде изградена на парцел, граничещ с МБАЛ „Свети
Иван Рилски“ Горна Оряховица.

7800

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Мярка 2.3.1

П4 Изграждане, оборудване и
обзавеждане на Центрове за
резидентна грижа за лица в
надтрудоспособна възраст без
увреждания.

Приоритет 2

Изграждане, оборудване и обзавеждане на 1 брой
П5 Изграждане, оборудване и
Хоспис - интегрирана здравно-социална услуга за
обзавеждане на Хоспис- интегрирана
резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни
здравно-социална услуга за резидентна увреждания с потребност от постоянни медицински
Мярка 2.3.1
грижа за пълнолетни лица с трайни
грижи, с капацитет 15 места. Предвижда се
увреждания с потребност от постоянни материалната база на посочената социална услуга да
медицински грижи
бъде изградена в парцел на МБАЛ „Свети Иван
Рилски“ Горна Оряховица.

Зона с жилищни и
публични функции

1325

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Изграждане, оборудване и обзавеждане на 1 брой
П6 Изграждане, оборудване и
Хоспис - интегрирана здравно-социална услуга за
обзавеждане Хоспис- интегрирана
резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност
здравно-социална услуга за резидентна
за самообслужване с потребност от постоянни
Зона с жилищни и
Мярка 2.3.1
грижа за възрастни хора в
медицински грижи, с капацитет 15 места. Предвижда публични функции
невъзможност за самообслужване с
се материалната база на посочената социална услуга
потребност от постоянни медицински
да бъде изградена в парцел на МБАЛ „Свети Иван
грижи
Рилски“ Горна Оряховица.

1325

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Реконструкция на съществуваща сграда ( част от
мателиалната база на бивша сграда на СУПЦ)
намираща се в близост до МБАЛ „Свети Иван
Рилски“ Горна Оряховица за обособяване на
материална база за разкриване на социална услуга
Зона с жилищни и
терапия и рехабилитация, с капацитет 65 места,
публични функции
включващ цялостен ремонт на сградата в т.ч. и мерки
за енергийна ефективност и изграждане на достъпна
среда за лица с увреждания, оборудване и
обзавеждане.

5300

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Мярка 2.3.1

Двете услуги са функциониращи, делегирани от
държавата дейности - дневна грижа. Ремонтът и
мерките за енергийна ефективност ще включват:
подмяна на топлоизолация, подмяна на дограма,
П8 Ремонт и мерки за енергийна
подмяна на подови настилки, основен ремонт на
ефективност на сградите на Дневен
котелно помещение, в.ч. подмяна на котел и ремонт
център за пълнолетни лица с
Зона с жилищни и
на инсталация, инсталиране на система за
увреждания – гр. Горна Оряховица и
публични функции
автоматично централизирано, управление на
Дневен център за деца с увреждания –
топлоподаването при локални източници, изграждане
гр. Горна Оряховица
на системи за оползотворяване на енергията от
възобновяеми източници, частичен ремонт на покрив,
подобряване достъпа на лица с увреждания и
оборудване и обзавеждане.

5000

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Мярка 2.3.1

П9 Изграждане, оборудване и
обзавеждане на Общностен център за
ранно детско развитие

Изграждане, оборудване и обзавеждане на 1 брой
Общностен център за ранно детско развитие, с
капацитет 50 места. Предвижда се материалната база Зона с жилищни и
на посочената социална услуга да бъде изградена в публични функции
парцел на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ Горна
Оряховица.

3800

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.3.1

П7 Реконструкция на съществуваща
сграда за обособяване на Център за
терапия и рехабилитация

Приоритет 2

Мярка 2.3.1

П10 Изграждане, оборудване и
обзавеждане на нова материална база
за Домашен социален патронаж – гр.
Горна Оряховица и закупуване на
автомобили за разнос на храна.

Изграждане, оборудване и обзавеждане на нова
материална база за социалната услуга Домашен
социален патронаж – гр. Горна Оряховица (местна
Зона с жилищни и
дейност) и закупуване на автомобили за разнос на
публични функции
храна. Новата база на Домашен социален патронаж –
гр. Горна Оряховица ще спомогне за увеличаване
капацитета на услугата.

1200

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Мярка 2.3.2: Социално включване и равни възможности

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

Мярка 2.3.2

П1 Извършване на социална услуга
Център за резидентна грижа за
пълнолетни лица с физически
увреждания

Създаване на 5 броя социални услуги резидентна
грижа за пълнолетни лица с физически увреждания с Зона с жилищни и
общ капацитет 75 места. /Забележка - Посочената
публични функции
стойност се отнася за една календарна година/

1967

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

П2 Извършване на социална услуга
Център за резидентна грижа за
пълнолетни лица с интелектуални
затруднения (2 броя)

Комплекс от социални услуги на лица с умерена,
Зона тежка или дълбока умствена изостаналост
Урбанизирани
(олигофрении и др.), установена с експертно решение
селищни зони;
на ТЕЛК/НЕЛК. Ще се извършва в 2 бр. Центрове за
Подзона 1 - Зона с
резидентна грижа за пълнолетни лица с
жилищни и
интелектуални затруднения, всеки от които с
публични функции
капацитет 15 места. /*Забележка - Посочената
в населените места
стойност се отнася за издръжката на центровете за
на общината
една календарна година/

748

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Комплекс от социални услуги на лица с умерена,
Зона тежка или дълбока умствена изостаналост
Урбанизирани
(олигофрении и др.), установена с експертно решение
селищни зони;
на ТЕЛК/НЕЛК. Ще се извършва в 6 бр. Центрове за
Подзона 1 - Зона с
резидентна грижа за пълнолетни лица с
жилищни и
интелектуални затруднения, всеки от които с
публични функции
капацитет 15 места. /*Забележка - Посочената
в населените места
стойност се отнася за издръжката на центровете за
на общината
една календарна година/

2244

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

П3 Извършване на социална услуга
Център за резидентна грижа за
пълнолетни лица с интелектуални
затруднения (6 броя)

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

П4 Извършване на социална услуга
Център за резидентна грижа за лица в
надтрудоспособна възраст без
увреждания.

Услугата ще се извършва в 5 броя центъра за
социални услуги резидентна грижа за лица в
надтрудоспособна възраст без увреждания, всяка от
които с капацитет от 15 места.

Зона с жилищни и
публични функции

1743

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Мярка 2.3.2

П5 Извършване на услугата Хосписинтегрирана здравно-социална услуга
за резидентна грижа за пълнолетни
лица с трайни увреждания с
потребност от постоянни медицински
грижи

Услугата ще се извършва в 1 брой Хоспис интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи, с
капацитет 15 места.

Зона с жилищни и
публични функции

627

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

П6 Извършване на услугата Хосписинтегрирана здравно-социална услуга
за резидентна грижа за възрастни хора
в невъзможност за самообслужване с
потребност от постоянни медицински
грижи

Зона с жилищни и
публични функции

542

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

Предоставя следните социални услуги по ЗСУ:
мобилна превантивна общностна работа по чл. 12, ал.
2, т. 2; социалната услуга информиране и
консултиране по чл. 15, т. 1; социалната услуга
П7 Извършване на услугата Център за
застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2;
Зона с жилищни и
терапия и рехабилитация
социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, публични функции
т. 4; социалната услуга обучение за придобиване на
умения по чл. 15, т. 5; социалната услуга подкрепа за
придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6, с
капацитет 65 места

581

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Мярка 2.3.2

П8 Извършване на услугата Общностен Услагата ще се извършва в 1 брой Общностен център Зона с жилищни и
център за ранно детско развитие
за ранно детско развитие, с капацитет 50 места.
публични функции

1192

ОПРЧР

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 2

Услугата ще се извършва в 1 брой Хоспис интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване с потребност от постоянни
медицински грижи, с капацитет 15 места.

Цел 2.4: Развитие на културата и спорта
Мярка 2.4.1: Обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите от културната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ВЕИ и
обзавеждане и оборудване

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.4.1

П1 Модернизация на НЧ "Напредък
1869", гр. Горна Оряховица,
включително въвеждане на мерки за
енергийна ефективност, ВЕИ и
обзавеждане и оборудване

Мярка 2.4.1

П2 Модернизация на НЧ "Развитие
1884", с. Поликраище, включително
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, ВЕИ и обзавеждане и
оборудване

Модернизация на материално-техническата база на
НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица, въвеждане
на мерки за енергийна ефективност, изграждане на
Зона с жилищни и
системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ,
публични функции
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността, въвеждане на дигитални процеси и
дейности

3000

НПВУ
ПРР

22-27

Заинтересовани
страни

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции
в населените места
на общината

2000

НПВУ
ПРР

22-27

Заинтересовани
страни

Модернизация на материално-техническата база на
НЧ "Развитие 1884", с. Поликраище, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, изграждане на
системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ,
обзавеждане, оборудване, подобряване на
достъпността, въвеждане на дигитални процеси и
дейности

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.4.1

Зона Модернизация на материално-техническата база на
Урбанизирани
П3 Модернизация на НЧ "Градина", с.
НЧ "Градина", с. Върбица, въвеждане на мерки за
селищни зони;
Върбица, включително въвеждане на
енергийна ефективност, изграждане на системи за
Подзона 1 - Зона с
мерки за енергийна ефективност, ВЕИ оползотворяване на енергия от ВЕИ, обзавеждане,
жилищни и
и обзавеждане и оборудване
оборудване, подобряване на достъпността, въвеждане публични функции
на дигитални процеси и дейности
в населените места
на общината

1000

НПВУ
ПРР

22-27

Заинтересовани
страни

Мярка 2.4.1

Зона Модернизация на материално-техническата база на
Урбанизирани
П4 Модернизация на НЧ "Христо
НЧ "Христо Козлев - 1883", гр. Долна Оряховица,
селищни зони;
Козлев - 1883", гр. Долна Оряховица,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
Подзона 1 - Зона с
включително въвеждане на мерки за изграждане на системи за оползотворяване на енергия
жилищни и
енергийна ефективност, ВЕИ и
от ВЕИ, обзавеждане, оборудване, подобряване на
публични функции
обзавеждане и оборудване
достъпността, въвеждане на дигитални процеси и
в населените места
дейности
на общината

2000

НПВУ
ПРР

22-27

Заинтересовани
страни

500

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

300

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

300

Общински
бюджет;
Частно
финансиране

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Мярка 2.4.2: Организиране и провеждане на културни събития

Приоритет 2

Приоритет 2

Приоритет 2

Провежда се през месец юни на открита сцена с изяви
на самодейни състави и гост-изпълнители. Празникът
включва игри, кулинарни състезания, творчески
работилници, викторини.
Провежда се ежегодно в рамките на два
Зона с жилищни и
последователни дни.
публични функции
Необходимо е изграждане на инфраструктурата на
мястото на провеждане на празника, материално
обезпечение и закупуване на оборудване.

Мярка 2.4.2

П1 Организиране и провеждане на
Празник на горнооряховския суджук

Мярка 2.4.2

Провежда се през месец май в рамките на два
последователни дни. Целта е да се разпространи и
съхрани българския танцов фолклор от фолклорните
области на България, да се обогати културния живот
П2 Организиране и провеждане на
на местните жители от населените места на Община Цялата територия
Национален фестивал „Пробуждане с Горна Оряховица. Първият ден от фестивала включва на Община Горна
хоро“
дефиле и концертна програма и общо хоро с
Оряховица
участието на всички гостуващи състави. Вторият ден
включва размяна на опит, посещаване на населените
места от Общината и концертна програма, съвместно
с домакините.

Мярка 2.4.2

П3 Организиране и провеждане на
Фестивал на локума и захарта

Провежда се през месец септември в рамките на 1
ден. В парк „Детски кът“, град Горна Оряховица ще
бъдат разположени ателиета „Пътя във времето на
захарта и локума“, „Детска архитектурна
работилница“, „Бисквитена работилница за деца“,
„Кафеджийство“, „Шекерджийство“, „Захаросани
ябълки“, „Бабини хитринки“, „Горнооряховски
локум“, „Ретро фото“, „Захарен памук“, „Музика“,
„Захарни заводи“. Ще има игри и награди

Зона с жилищни и
публични функции

Приоритет 2

Мярка 2.4.2

Провежда се през месец октомври в рамките на 1 ден
на открита сцена. Празникът включва фолклорна
Зона с жилищни и
програма с гост-изпълнители, представяне на рецепти
публични функции
на горнооряховско гърне, дегустация на вина от
региона.

200

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Приоритет 2

Провежда се през месец май в рамките на 1 ден.
П5 Организиране и провеждане на
Изложението включва ревю на народни носии,
Национално изложение – базар „Шеф и
Зона с жилищни и
Мярка 2.4.2
изграждане на следните алеии: „Минало и настояще“,
кройка“ с ръчно изработени плетива,
публични функции
„Алея на твореца“, „Алея ръчни плетива“ „Алея
бродерии, сувенири, облекла и др.
бродерии“, „Алея гоблени“, „Алея сувенири“.

100

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Приоритет 2

Мярка 2.4.2

П6 Фестивал на поп музиката

Фестивал за поп музиката, ще се проведе в грп.Горна
Оряховица. В рамките на два дена в него ще вземат Зона с жилищни и
участие български изпълнители от българска поп и публични функции
рок музика.

500

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Целта е развитие и популяризиране на балетното
изкуство и съдзаване на добри партньорства между
участниците от всички възрастови групи. В рамките Зона с жилищни и
на фестивала посетители, гости и участници ще могат публични функции
да разгледат изложба "Историята на балетното
изкуство в Горна Оряховица"

100

Общински
бюджет и
външни
източници

22-28

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

90

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

П4 Организиране и провеждане на
Празник на горнооряховското гърне

Приоритет 2

Мярка 2.4.2

П7 Фестивал балетно изкуство

Приоритет 2

Мярка 2.4.2

П8 Фестивал на духовата музика

Провежда се през месец септември в рамките на два
последователни дни в НЧ „Братя Грънчарови 2002“,
гр. Горна Оряховица. Във фестивала вземат участие
поканени духови оркестри от цялата страна.

Зона с жилищни и
публични функции

Мярка 2.4.3: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на обектите от спортната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и
обзавеждане и оборудване

Приоритет 2

Мярка 2.4.3

Модернизация и обновяване на спортна зала "Никола
Петров", въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, изграждане на системи за
Зона с жилищни и
оползотворяване на енергия от ВЕИ, обзавеждане, публични функции
оборудване, облагородяване на открити площи,
осигуряване на достъпна среда

2500

НПВУ; ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Модернизация и обновяване на зала по акробатика,
П2 Модернизация на зала по
въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
акробатика, включително въвеждане на
Зона с жилищни и
Мярка 2.4.3
изграждане на системи за оползотворяване на енергия
мерки за енергийна ефективност и
публични функции
от ВЕИ, обзавеждане, оборудване, облагородяване на
ВЕИ и обзавеждане и оборудване
открити площи, осигуряване на достъпна среда

1500

ПРР, ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.4.3

3000

ПРР, ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

П1 Модернизация на спортна зала
"Никола Петров", включително
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и ВЕИ и обзавеждане и
оборудване

П3 Изграждане на спортен комплекс с
плувен басейн

Изграждане на спортен комплекс с плувен басейн,
като се ползва материалната база предназначена, но
незавършена за училище в кв. "Пролет" , гр. Горна
Оряховица

Зона с жилищни и
публични функции

Проектиране и изграждане на нова модерна спортна
зала, с въведени мерки за енергийна ефективност и
ВИЕ, които да водят почти до нулево потребление на Зона с жилищни и
енергия, обзаведена и оборудвана, както и отговаряща публични функции
на всички съвременни изисквания за провеждане на
спортни мероприятия

Приоритет 2

Мярка 2.4.3

П4 Проектиране и изграждане на
изцяло нова спортна зала

Приоритет 2

Мярка 2.4.3

П5 Изграждане на съблекални за
ДЮШ по футбол и клуб по лека
атлетика

Изграждане на модерни съблекални за ДЮШ по
футбол и клуб по-лека атлетика

Приоритет 2

Мярка 2.4.3

П6 Рехабилитация на пистата за лека
атлетика

Премахване на старото и амортизирано покритие на
пистата за лека атлетика на стадион "Локомотив" и
подмяната с ново, отговарящо на съвременните
изисквания за провеждане на спортни мероприятия

18000

ПРР, ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Зона с жилищни и
публични функции

1200

ПРР, ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Зона с жилищни и
публични функции

2000

ПРР, ФИ,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 2.4.4: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П1 "Деца с въдица в ръка"

Провеждане на детски риболовен турнир

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

30

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П2 "Провеждане на народни борби за
всички възрасти"

Състезания по народни борби и демонстрационни
срещи по канадска борба

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

50

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.4.4 П3 Намери ключа на Горна Оряховица

Спортно ориентиране в гората

Зона туризъм и
отдих до гр. Горна
Оряховица

30

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Зона туризъм и
отдих до гр. Горна
Оряховица;
Територията до
хижа "Божур"

50

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Зона с жилищни и
публични функции

50

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П4 Скаутски лагер "Ряховец 2021"

Организиране на походи и лагеруване в гористите
местности на община Горна Оряховица до хижа
"Божур"

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П5 Международен турнир по борба за
деца "Никола Петров"

Провеждане на турнир по борба за деца "Никола
Петров"

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П6 Международен турнир по канадска
борба "Златен лъв"

Провеждане на турнир по канадска борба "Златен
лъв"

Зона с жилищни и
публични функции

50

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.4.4

П7 Международен турнир по хандбал

Провеждане на международен турнир по хандбал

Зона с жилищни и
публични функции

50

Общински
бюджет и
външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Цел 2.5: Насърчаване развитието на интегриран туризъм
Мярка 2.5.1: Развитие на природни, културни и исторически обекти и атракции. Маркетинг на дестинациите
Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

45

Средства от
ЕС; Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Организиране и провеждане на събития и
мероприятия с местно и национално значение, които Цялата територия
представят туристическия и културен потинциал на
на Община Горна
Община Горна Оряховица и допринасят за развитието
Оряховица
на туризма в общината

250

Средства от
ЕС; Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

11100

ПРР; ФИ;
Донорски
програми;
Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

20000

ПРР;
Финансови
инструменти

22-27

Общинска
Администрация

2000

ПРР;
Финансови
инструменти;
Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Организиране и провеждане на мероприятия с цел
рекламно-информационно обезпечаване на
туристическите атракции в Община Горна Оряховица

Мярка 2.5.1

П1 Рекламно -информационно
обезпечаване на туризма

Приоритет 2

Мярка 2.5.1

П2 Представяне на туристическия
потенциал

Приоритет 2

Изграждане на атракциони и инициативи с местно и
Мярка 2.5.1 П3 Развитие на туристически атракции
национално значение, които допринасят за
развитието на туризма в Община Горна Оряховица

Приоритет 2

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Мярка 2.5.2: Изграждане/реконструкция/обновяване на инфраструктурата свързана с туризма

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

Мярка 2.5.2

П1 Развитие на туристически обект
Крепост "Ряховец"

П2 Изграждане/Обновяване на
туристически обекти в т.ч. музеи и
галерии

Консервация и реставрация на крепостта "Ряховец";
развитие на транспортна и туристическа
инфраструктура около обекта и включването и в
Зона с жилищни и
основните туристически дестинации на България.
публични функции
Създаване на "Улица на занаятите"Изграждане на
довеждаща инфраструктура, социализация на крепост
Ряховец, маркетингови дейности
Обновяване на сградите на Исторически музей –
Горна
Оряховица и прилежащия сграден фонд:
ТИЦ, Етнографски музей
– гр.Долна Оряховица , Къща
музей „Асен Разцветников“–с. Драганово,
Художествена галерия
„Недялко Каранешев“включително и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност;

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

П4 "Изграждане на еко
пътека, за крайградски
туризъм „Крепост Ряховец“;

Обособяване на екопътека, изграждане на дървен
парапет в по-стръмните участъци; обособяване на
зони за отдих с дървени пейки и маси; поставяне на
Зона с жилищни и
указателни табели, маркировка, информационни
публични функции
табла и карта с обяснение за обект „Крепост
Ряховец“; монтиране на енергоспестяващи ел. лампи
по трасето /п.1.2/ Програма за туризма

500

ПРР; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Зона с жилищни и
публични функции

50

ПРР; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Изграждане на нови екопътеки и реализиране на
мерки за облагородяване на съществуващите
екопътеки

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

50

ПРР; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

П7 Поставяне на указателни табели
към природни и културни
забележителности

Поставяне на указателни табели към природни и
културни забележителности за упътване и
информация на туристите

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

50

ПРР; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

П8 Изграждане, реставрация на
паметници

Изграждане, реставрация на паметници в Община
Горна Оряховица

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

50

ПРР; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

П5 Облагородяване на местността
"Чуруковец" и пътя към хижа "Божур"

Реализиране на мерки за Облагородяване на
местността "Чуруковец" и пътя към хижа "Божу

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

П6 Изграждане на нови екопътеки и
облагородяване на съществуващите
екопътеки

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

Приоритет 2

Мярка 2.5.2

Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност
Цел 3.1: Развитие на транспортната и цифровата инфраструкутра
Мярка 3.1.1: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между населените места, обходни пътища и пътни връзки свързващи трасето на Автомагистрала „Хемус“

Приоритет 3

Проектът предвижда изграждане на северен обходен
Територията до
път на гр. Горна Оряховица, който ще преминава до населените места:
Мярка 3.1.1 П1 Изграждане на северен обходен път населенитe места: гр. Долна Оряховица, с. Правда и с.
гр. Долна
Янтра, ще се свързва с път III - 5003 между Янтра и
Оряховица, с.
Поликраище и ще излиза на международния път I-5 Правда и с. Янтра

15000

ПРР; НПВУ;
Държавен
бюджет

22-27

АПИ, Община
Горна Оряховица

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.1.2: Благоустрояване на урбанизираните територии и рехабилитация на уличната мрежа

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П1 Изграждане на улична мрежа в
Община Горна Оряховица

Изграждане на улична мрежа в Община Горна
Оряховица за улесняване на предвижването на МПС

Територията на
цялата община

25000

10 000

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
администрация

1 000

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
администрация

Зона с жилищни и
публични функции

1 520

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
администрация

П5 Реконструкция и модернизация
парк Балтейка с. Поликрайще

Превръщане на територията на сегашния
амортизиран парк Балтейка с. Поликрайще в
привлекателно и красиво място за отдих и почивк

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

300

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

П6 Изграждане на парк в гр. Долна
Оряховица

Изграждане на парк в гр. Долна Оряховица и
превръщане на територията в привлекателно и
красиво място за отдих и почивка

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

700

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Изграждане на парк вс. Драганово и превръщане на
територията в привлекателно и красиво място за
отдих и почивка

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

970

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.1.2

П2 Реконструкция и и рехабилитация
на улична мрежа

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П3 Изграждане на "Парк - УПИ I - за
парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица (
Парк на Кауфланд)

Приоритет 3

Превръщане на територията на сегашния
Мярка 3.1.2 П4 Реконструкция парк Никола Петров амортизиран парк "Никола Петров" в привлекателно
и красиво място за отдих и почивка

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

Мярка 3.1.2

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в
незадоволително състояние

Територията на
цялата община

Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр.
Горна Оряховица ( Парк на Кауфланд) и превръщане
Зона с жилищни и
на територията в привлекателно и красиво място за
публични функции
отдих и почивка в непосредствена близсто до
реконструирания площад на гр. Горна Оряховица

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П7 Изграждане на парк в с. Драганово

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П8 Реконструкция на възлови
кръстовища в гр. Горна Оряховица и
светофарни уредби

Реконструкция на възлови кръстовища в гр. Горна
Градска Зона с
Оряховица и привеждане в изправност на светофарни
жилищни и
уредби
публични функции

2000

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П9 Изграждане на паркинги

Изграждане на паркинги за улесняване паркирнето на
Градска Зона с
автомобили и отпушване на улици и места, където
жилищни и
неправилно паркират автомобили
публични функции

2500

Общински
бюджет; ПРР ИТИ, външни
източници

22-27

Общинска
Администрация

Реконструкция и модернизация на общинската
система за външно изкуствено осветление. Целта е да
се повиши енергийната ефективност, намаляване на
разходите на енергия и подобряване на условията на
живот на жителите на Община Горна Оряховица

Територията на
цялата община

1800

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

Проектът предвижда облагородяване на гробищните
паркове на територията на общината

Територията на
цялата община

2000

ПРР,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
администрация

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

2300

НПВУ

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Въвеждане на Интелигентна транспортна система
(ИТС) и изграждане на зарядни станции обслужващи
Цялата територия
превозните средства на обществения транспрот, както
на Община Горна
и внедряване на интегрирани цифрови решения за
Оряховица
подобряване на ефикасността и ефективността на
обществения транспорт

800

НПВУ

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Мярка 3.1.3

Дейността включва изпълнение на мерки за развитие
на пешеходната и велосипедната инфраструктура, в
т.ч.: изграждане на пешеходни надлези; изпълнение
на осветеност на пешеходни пътеки; изграждане на
велосипедна инфраструктура; изпълнение на мерки за Цялата територия
П3 Изпълнение на инфраструктурни
успокояване на движението на входовете на
на Община Горна
мерки за безопасна градска мобилност
населените места – намаляване на скоростта чрез
Оряховица
маркировка, настилка с различен цвят текстура,
осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на
платното за движение, изграждане на разделетилен
остров и комбинация от тях.

700

НПВУ

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.1.3

Разработване на ГПОД като основа за
усъвършенстване на системата за регулиране на
движението в зависимост от интензивността и
характера му, при конкретните особености на
застрояване на населеното място. С ГПОД се
П4 Разработване на генерален план за
предлагат строителни мероприятия за реконструкции
организация на движението
на улици, кръстовища, монтиране на светофарни
уредби, изграждане на пешеходни подлези или
надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие
на велосипедна инфраструктура и други дейности за
подобряване условията на движение.

500

НПВУ

22-27

Общинска
администрация

20000

НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Сдружения на
собственици на
многофамилни
жилищни сгради;
Общинска
администрация

Приоритет 3

П10 Реконструкция и модернизация на
Мярка 3.1.2
енерго-ефективно улично осветление

Приоритет 3

Мярка 3.1.2

П11 Облагородяване на гробищни
паркове

Мярка 3.1.3: Развитие на "Зелена мобилност"
Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.1.3

Мярка 3.1.3

П1 Закупуване на нулевоемисионни
Закупуване на нулевоемесеонни автобуси за градския
автобуси за градския и междуселищен
и междуселищен транспорт
транспорт

П2 Въвеждане на Интелигентна
транспортна система (ИТС) и
изграждане на зарядни станции

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Цел 3.2: Развитие на екологосъобразна инфраструктура
Мярка 3.2.1: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор

Приоритет 3

Мярка 3.2.1

П1 Повишаване на Енергейната
ефективност в многофамилни
жилищни сгради

Въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилни жилищни Зона с жилищни и
сгради
публични функции

Приоритет 3

Мярка 3.2.1

П2 Повишаване на Енергейната
Въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл. ВЕИ в еднофамилни
ефективност в еднофамилни жилищни
жилищни сгради
сгради

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

2000

НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет

Собственици на
еднофамилни
жилищни сгради;
Общинска
Администрация

Мярка 3.2.2: Повишаване на енергийната ефективност в държавни и общински административни сгради

Мярка 3.2.2

П1 Обновяване и модернизация на
сграда Общинска администрация
Горна Оряховица, включително мерки
за енергийна ефективност и ВЕИ

Приоритет 3

Мярка 3.2.2

П2 Обновяване и модернизация на
сграда РУП Гора Оряховица,
включително мерки за енергийна
ефективност и ВЕИ

Модернизация и обновяване на РУП Гора Оряховица,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
Зона с жилищни и
изграждане на системи за оползотворяване на енергия публични функции
от ВЕИ

3 000

Приоритет 3

Мярка 3.2.2

П3 Обновяване и модернизация на
сграда ДБТ Г. Оряховица,
включително мерки за енергийна
ефективност и ВЕИ

Модернизация и обновяване на ДБТ Г. Оряховица,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
Зона с жилищни и
изграждане на системи за оползотворяване на енергия публични функции
от ВЕИ

2 000

Приоритет 3

Мярка 3.2.2

П4 Обновяване и модернизация на
сграда РС ПБЗН Г. Оряховица,
включително мерки за енергийна
ефективност и ВЕИ

Приоритет 3

Модернизация и обновяване на сграда Общинска
администрация, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, изграждане на системи за
оползотворяване на енергия от ВЕИ

Модернизация и обновяване на РС ПБЗН Г.
Оряховица, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, изграждане на системи за
оползотворяване на енергия от ВЕИ

Зона с жилищни и
публични функции

Зона с жилищни и
публични функции

3000

1 500

НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет
НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет
НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет
НПВУ на
Република
България; ПРР ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

22-27

Общинска
Администрация

22-27

Общинска
Администрация

22-27

Общинска
Администрация

Цел 3.3: Подобряване на достъпа на хора с увреждания
Мярка 3.3.1: Изграждане на достъпна среда
Зона с жилищни и
публични функции

100

ПРР - ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

НЧ
"Напредък"Общин
ска
Администрация

П2 Изграждане на достъпна среда
сграда Исторически музей Горна
Оряховица

Изграждане на достъпна среда за хора със затруднено
Зона с жилищни и
предвижване на сграда Исторически музей Горна
публични функции
Оряховица

100

ПРР - ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

П3 Изграждане на достъпна среда
сграда Художествена галерия Горна
Оряховица

Изграждане на достъпна среда за хора със затруднено
Зона с жилищни и
предвижване на сграда Художествена галерия Горна
публични функции
Оряховица

100

ПРР - ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 3

Мярка 3.3.1

П1 Доизграждане на достъпна среда
сграда НЧ "Напредък" Горна
Оряховица

Приоритет 3

Мярка 3.3.1

Приоритет 3

Мярка 3.3.1

Доизграждане на достъпна среда за хора със
затруднено предвижване на сграда НЧ "Напредък"
Горна Оряховица

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.3.1

П4 Изграждане на достъпна среда
сграда Къща музей "Асен
Разцветников" с. Драганово

Зона Урбанизирани
Изграждане на достъпна среда за хора със затруднено
селищни зони;
предвижване на сграда Къща музей "Асен
Подзона 1 - Зона с
Разцветников" с.Драганово
жилищни и
публични функции

100

ПРР - ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.3.1

П5 Изграждане на достъпна среда
сграда Етнографски музей гр. Долна
Оряховица

Зона Урбанизирани
Изграждане на достъпна среда за хора със затруднено
селищни зони;
предвижване на сграда Етнографски музей гр.Долна
Подзона 1 - Зона с
Оряховица
жилищни и
публични функции

100

ПРР - ИТИ;
Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

Цел 3.4: Развитие на ВиК инфраструктурата
Мярка 3.4.1: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.4.1

П1 Изграждане на ПСОВ, напорна
канализация и рехабилитация на
водопроводна мрежа с. Поликрайще

Изграждане на ПСОВ, напорна канализация и
рехабилитация на водопроводна мрежа с.
Поликрайще за изпълнение на екологичните
изисквания към водите и подобряване на качеството
на живот на жителите на населенето място

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

28 574

НПВУ; ОПОС

22-27

ВиК Дружество;
Общинска
Администрация

Мярка 3.4.1

П2 Изграждане на ПСОВ, напорна
канализация и рехабилитация на
водопроводна мрежа с. Драганово

Изграждане на ПСОВ, напорна канализация и
рехабилитация на водопроводна мрежа с. Драганово
за изпълнение на екологичните изисквания към
водите и подобряване на качеството на живот на
жителите на населенето място

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

29 281

НПВУ; ОПОС

22-27

ВиК Дружество;
Общинска
Администрация

Рехабилитация на амортизиран напорен водопровод
с. Писарево

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

1098

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

1 818

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.4.1

П3 Рехабилитация на напорен
водопровод с. Писарево

Мярка 3.4.1

П4 Рехабилитация на напорен
водопровод с. Янтра

Рехабилитация на амортизиран напорен водопровод
с. Янтра

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

Мярка 3.4.1

П5 Рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа с. Върбица

Рехабилитация на амортизирана вътрешна
водопроводна мрежа с. Върбица

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и

4000

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Рехабилитация на амортизирана вътрешна
водопроводна мрежа с. Крушето

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

4000

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.4.1

П6 Рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа с. Крушето

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.4.1

П7 Рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа с. Стрелец

Рехабилитация на амортизирана вътрешна
водопроводна мрежа с. Стрелец

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

Мярка 3.4.1

П8 Основен ремонт тласкателен
водопровод с. Г.Г.Тръмбеш

Основен ремонт тласкателен водопровод с.
Г.Г.Тръмбеш

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и

1 500

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Основен ремонт тласкателен водопровод с. Стрелец

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

1 500

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Зона Урбанизирани
Рехабилитация на амортизирана водопроводна мрежа
селищни зони;
с. Паисий
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

2500

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

4000

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 3.4.1

Мярка 3.4.1

Мярка 3.4.1

П9 Основен ремонт тласкателен
водопровод с. Стрелец

П10 Рехабилитация на водопроводна
мрежа с. Паисий

П11 Рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа с. Правда

Рехабилитация на амортизирана вътрешна
водопроводна мрежа с. Правда

3200

Общински
бюджет,
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4: Зелена и устойчива община
Цел 4.1: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси
Мярка 4.1.1: Развитие на зелената система в общината и подобряване на екологичните условия.

Приоритет 4

Мярка 4.1.1

П1 Благоустройство и озеленяване на
крайпътни и междублокови
пространства

Изпълнение на мерки за благоустройство и
озеленяване на крайпътни и междублокови
пространства

всички населени
места

1500

ПУДООС,
Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
администрация

Приоритет 4

Мярка 4.1.1

П2 Изграждане на Приют за бездомни
кучета

Изграждане на приют за приютяване на бездомни
кучета

Зона с жилищни и
публични функции

700

Общински
бюджет,
Външни
източници

22-27

Общинска
администрация,
Заинтересовани
страни

Мярка 4.1.2: Реализиране на мерки за намаляване на запрашеността на въздуха

Приоритет 4

П1 Подмяна на стационарни
Проектът предвижда подмяна на стационарни
индивидуални и многофамилни
индивидуални и многофамилни горивни устройства
Мярка 4.1.2 горивни устройства на твърдо гориво с
на твърдо гориво с нови отговарящи на изискванията
нови отговарящи на изискванията на
на регламента за екодизайн
регламента за екодизайн;

Територията на
цялата община

Приоритет 4

П2 Насърчаване използването на ВЕИ,
Мярка 4.1.2
водород, други иновационни
алтернативи,

Насърчаване използването на ВЕИ, водород, други
иновационни алтернативи,

Приоритет 4

Мярка 4.1.2

П3 Проучване и поставяне на
индивидуалнти пречиствателни
съоръжения на горвните инсталации в
еднофамилни жилищни сгради

Приоритет 4

П4 Мерки за справяне с вторичното
разпрашаване – зелена инфраструктура
Мярка 4.1.2
в градските зони, вкл. създаване на
„зелени пояси/зони“, машини за
почистване на улици и др.;

Приоритет 4

П1 Изграждане на шумозащитни
Акустично планиране и програмиране на
Цялата територия
екраниращи съоръжения за намаляване урбанизираната територия, изграждане на строителни
Мярка 4.1.3
на Община Горна
на шумовото замърсяване от
съоръжения - шумозащитни екрани, отговарящи на
Оряховица
автомобилния транспорт
изисквания от национално и европейско ниво

30000

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Територията на
цялата община

5000

НПВУ; ПРР;
Финансови
инструменти;
Друго
финнасиране

22-27

Общинска
Администрация

Поставяне на индивидуални пречистващи
съоръжения (филтри) на горивни инсталации, с цел
намаляване на емисиите на ФПЧ

Територията на
цялата община

1000

ОПОС; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Изпълнение на мерки за залесяване, затревяване и
закупуване на машини за почистване на улици

Територията на
цялата община

1000

Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

1500

Средства от
ЕС; Общински
бюджет

22-27

Общинска
Администрация

800

Средства от
ЕС; Общински
бюджет; Друго
финансиране

22-27

Общинска
Администрация

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

120

МОСВ,
ПУДООС,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
администрация

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

150

ПУДООС,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
администрация,
Общинско
предприятие
"ППиО"

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

100

МОСВ,
ПУДООС,
Общински
бюджет

22-27

Общинска
администрация

Мярка 4.1.3: Реализиране на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

Приоритет 4

Мярка 4.1.3

П2 Създаване на необходимата
инфраструктура за използване на
електрически транспорт за лични
нужди - зарядни станции, паркинги за
споделено ползване на електромобили
и др.

Предвижда се изграждане на зарядни станции за
електрически автомобили и необходимата
инфраструктура за използването на този вид
транспорт

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

Мярка 4.1.4: Укрепване и поддържане на природните ресурси

Приоритет 4

Мярка 4.1.4

Приоритет 4

Мярка 4.1.4

Приоритет 4

Мярка 4.1.4

П1 Поддържане и
Опазване на физиологичното състояние на дърветата,
благоустрояване/облагородяване/ на поддържане зоните около тях в добър естетичен вид,
зоните със защитени веквони дървета
затревяване на площите, косене, изграждане на
на територията на Община Горна
огради около дърветата, поставяне на
Оряховица
информационни табели и др.
Поддържане на зелените площи, затревяване на
П2 Залесяване и облагородяване на участъци, косене, засаждане на декоративна, дървесна
терени, предназначени за зелени
и храстова растителност, подходяща за местните
площи
климатични условия, оформяне на цветни фигури и
др.
П3 Изграждане, опазване и
поддържане на растителните видове и
съобщества в защитените природни
местности на територията на Община
Горна Оряховица

Укрепване и поддържане находището на червен
божур в месност "Божур поляна", запазване на
природната даденост на дивата флора в защитени
местности. Опазване обитанието на съществуващите
растителни съобщества, засаждане на типични за
защитената зона растителни видове

Мярка 4.1.5: Защита от наводнения и свлачища

Приоритет 4

Мярка 4.1.5

П1 Укрепване на свлачище по път
VTR2050 Горски долен ТръмбешВърбица

Укрепване на свлачище по път VTR 2050 Горски
долен Тръмбеш-Върбица

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

1200

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

1500

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.1.5

П2 Укрепване на свлачище по
ул."Опълченска", гр.Долна Оряховица

Укрепване на свлачище по ул."Опълченска", гр.
Долна Оряховица

Зона Урбанизирани
селищни зони;
Подзона 1 - Зона с
жилищни и
публични функции

Приоритет 4

Мярка 4.1.5

П3 Укрепване на свлачище по
ул."Варненска" гр.Горна Оряховица

Укрепване на свлачище по ул."Варненска" гр. Горна
Оряховица

Зона с жилищни и
публични функции

960

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.1.5

П4 Укрепване на свлачишще на по
ул."Македония", участъка по подхода
към складова база до СБА

Укрепване на свлачишще на по ул."Македония",
участъка по подхода към складова база до СБА, гр.
Горна Оряховица

Зона с жилищни и
публични функции

800

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.1.5

П5 Почистване и укрепване на
бреговете на дере по ул.Македония,
гр.Горна Оряховица

Почистване от саморасла растителност и укрепване
на бреговете на дере по ул. Македония, гр. Горна
Оряховица

Зона с жилищни и
публични функции

5000

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

376

ОПОС

20-22

Общинска
Администрация

22-27

Регионално
сдружение за
управление на
отпадъци;
Общинска
Администрация

Цел 4.2: Община Горна Оряховица с нулеви отпадъци
Мярка 4.2.1.Подобряване управлението на отпадъците

П1 Община Горна Оряховица работи
за общество с нулеви отпадъци

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

Приоритет 4

П2 Изграждане на допълнителни
Мярка 4.2.1 клетки и довеждаща инфраструктура на
Регионалното депо

Въвеждане на добри практики за управление на
битови отпадъци в следните три направления:
Цялата територия
увеличаване количествата разделно събирани
на Община Горна
отпадъци; предотвратяване образуването на отпадъци
Оряховица
от пластмасови изделия и подготовка за повторна
употреба на отпадъци от облекла

Изграждане на допълнителни клетки и довеждаща
инфраструктура на Регионалното депо

Зона с жилищни и
публични функции

3000

ОПОС

Регионално
сдружение за
управление на
отпадъци;
Общинска
Администрация
Регионално
сдружение за
управление на
отпадъци;
Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

П3 Закриване и рекултивация на клетка
№1 на Регионално депо

Закриване и рекултивация на клетка № 1, част от
Регионалната с-ма за управление на отпадъците в
регион В. Търново

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

П4 Изграждане на инсталазция за
третиране на биоразградими отпадъци
на Регионално депо

Изграждане на инсталация за третиране на
биоразградими отпадъци, във връзка със
задължението за разделно събиране на хранителни
отпадъци

шест общини

4000

ОПОС;
ПУДООС

22-27

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

П5 Изграждане на площадка за
безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата в
т.ч едрогабаритни отпадъци и др.
разделно събрани

Изграждане на общински площадки за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата в т.ч едрогабаритни отпадъци и др.
разделно събрани

Зона с жилищни и
публични функции

1000

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

П6 Мерки за насъпрчаване на
рециклрирането на отпадъците

Реализиране на демонстрационни проекти за
насърчаване на рециклирането на отпадъци

Цялата територия
на Община Горна
Оряховица

1000

ОПОС

22-27

Общинска
Администрация

Приоритет 4

Мярка 4.2.1

Изграждане на инсталация за рециклиране и
Цялата територия
П7 Изграждане на инсталация за
обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна
на Община Горна
рециклиране на строителни отпадъци дейност, образувани от домакинствата на територията
Оряховица
на община Горна Оряховица

5000

ОПОС;
ПУДООС

22-27

Общинска
Администрация

Мярка 4.2.1

П8 Изграждане на инсталазция за
рециклирпане на битови отпадъци на
Регионално депо

22-27

Регионално
сдружение за
управление на
отпадъци;
Общинска
Администрация

2022г.-2027г.

Секретар,
Директор
дирекция "Обща
администрация" и
IT специалисти

Приоритет 4

Изграждане на инсталазция за рециклирпане на
битови отпадъци на Регионално депо

шест общини

5000

ОПОС

22-27

шест общини

5000

ОПОС;
ПУДООС

Приоритет 5: Партньорство, цифрова трансформация и дигитална свързаност в полза на обществото
Цел 5.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на институционалния капацитет
Мярка 5.1.1: Дигитализация в услуга на гражданите и бизнеса

Приоритет 5 Мярка 5.1.1.1

П1 Дигитализация на актовете за
гражданско състояние в общината

В процеса по дигитализация ще се извършат дейности
като идентифициране и подготовка на съответните
документи и физическото им сканиране на място.
Чрез Доставка и внедряване на платформа за
автоматизиране на процесите по дигитализация и
последваща обработка, съхранение и управление на
Общинска
дигитализирана информация ще се осигури
администрация
възможности за последващо машинно разпознаване, Горна Оряховица
съхранение на сканираното съдържание , въвеждане
на метаданни и данни в съответния регистър.
Платформата ще осигури възможност за последващо
съхраниние, достъп и удостоверяване по електронен
път, автоматизирано или чрез участие на служител.

300

НПВУ

Приоритет 5 Мярка 5.1.1.1

П2 Дигитализация на
документооборота в отделите на
общината

Общинска
Периодично дигитализиране (сканиране) на
администрация
документацията на съответния отдел.Необходим е
Горна Оряховица и
софтуер, с който лесно ще се архивират, съхраняват и
второстепеннити
намират наличните масиви. Предвижда се сканиране
разпоредители с
и дигитализиране на наличните документи в архива.
бюджет

Приоритет 5 Мярка 5.1.1.1

П3 Присъединяване към облачна
инфраструктура на държавната
администрация

Общинска
Присъединяването ще доведе до възможност за
администрация
използване на облачни услуги (Инфраструктура като Горна Оряховица и
услуга (IaaS), Платформа като услуга (PaaS) и
второстепеннити
Софтуер като услуга (SaaS).
разпоредители с
бюджет

Приоритет 5 Мярка 5.1.1.1

П4 Интеграция с други публични
облаци и Европейска облачна
инфраструктура

Използване на налични високотехнологични
продукти и услуги.

Общинска
администрация
Горна Оряховица и
второстепеннити
разпоредители с
бюджет

Приоритет 5 Мярка 5.1.1.1

П5 Подобряване на мрежовата
информационна сигурност

Доизграждане на хардуерна и софтуерна защита.

Община Горна
Оряховица

2022г.-2027г.

Секретар,
Директор
дирекция "Обща
администрация" и
IT специалисти

2022г.-2027г.

Секретар,
Директор
дирекция "Обща
администрация" и
IT специалисти

2022г.-2027г.

Секретар,
Директор
дирекция "Обща
администрация" и
IT специалисти

ПНИИДИТ

2022г.-2027г.

Секретар,
Директор
дирекция "Обща
администрация" и
IT специалисти

400

ОПЕУТП;
ПНИИДИТ

400

ОПЕУТП;
ПНИИДИТ

300

ОПЕУТП;
ПНИИДИТ

100 000 лева

Мярка 5.1.2: Подобряване на административния капацитет и партньорства

Приоритет 5

П1 Организиране и провеждане на
обучения на администрацията за
Мярка 5.1.2
повишаване на квалификацията и
уменията

Приоритет 5

Мярка 5.1.2

П2 Развитие на транснационално и
трансгранично сътрудничество

Повишаване капацитета на общинските служители,
във връзка с непрекъснато променящата се
Общинска
нормативна уредба и електронно управление.
администрация
Провеждане на обучения за придобиване и развитие
Горна Оряховица
на технически умения за работа в условията на опасна
и недостатъчно надеждна кибер сигурност.

400

ОПЕУТП

2022г.-2027г.

Секретар и
Директор
дирекция "Обща
администрация"

Общинска
администрация
Горна Оряховица

900

ОПЕУТП

2022г.-2027г.

Секретар и
Директор
дирекция "Обща
администрация"

Обмяна на опит и добри практики в
административната дейност

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки,
които се осъществяват чрез повече от една дейност.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън
зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само
наименование/номер на зоната

