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Въведение 

 
Финалният доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Горна Оряховица за периода 2014-2020г. е 

изготвен в изпълнение на т.5.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувано на 14.03.2019 г., 

одобрено със Заповед №РД-02-36-340 на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, през втората половина на 2020 г. Финалният доклад – отчет се одобрява 

от Кмета на общината и се представя за информация пред Общински съвет – Горна 

Оряховица. 

 
 
Цели  

Изготвянето на финалния доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на град Горна 

Оряховица е ориентирано към постигането на следните цели:  
(1) Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ИПГВР в периода 

2014-2020 г.;  
(2) Включване в матрицата-бюджет на други нови проекти/ проектни идеи, които са 

идентифицирани след одобрението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които 

допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР;  
(3) Актуализиране на матрицата-бюджет;  
(4) Идентифициране на проблемни области и ограничители на развитието на местно 

ниво;  
(5) Препоръки за следващия програмен период.  

 

Обект  
Финалният доклад-отчет разглежда устойчивото и интегрирано развитие на град Горна 

Оряховица, фокусирано в три типа целеви зони за въздействие, в чиито обхват е включена 

над 65% от територията на града.  
 

Предмет  
Предмет на разработката е интегрираното развитие на град Горна Оряховица, 

свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията, приоритетите 

и целите на ИПГВР. В доклада са разгледани направените инвестициите по зони за 

въздействие, както и постигнатите резултати по приоритетни области: икономическо 

развитие; социална интеграция; качествена градска среда; околна среда; достъпност и 

самоуправление.  
 

Отчетен период  
Финалният доклад-отчет обхваща периода от 2014г. до края на 2020г. За целите на 

оценката на степента на изпълнение са определени две основни групи: проекти, за които не 

е отчетен напредък в изпълнението и за които не се предвижда реализация до края на 2023г. 

и проекти, за които е отчетено изпълнение, като в тях са включени следните категории: 

„Приключени в периода 2014-2020г.“; „В процес на изпълнение“ и ,„Очакващи финансиране 

до 2023г.“.  

Включването на проекти, които са в изпълнение и за които се очаква финансиране в 

групата на изпълнените проекти е обусловено от факта, че основният инструмент за 

реализация на ИПГВР е Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в 
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растеж“ 2014-2020, която по своята същност представлява средносрочен документ за 

реализация на планираните проекти по зони за въздействие и е със срок на усвояване на 

планираните средства до 2023г. В отчета са включени и проекти или части от тях, които са 

реализирани след 2014г., независимо, че са финансирани в предходния програмен период.  
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Структура на финалния доклад-отчет  

Финалният доклад – отчет за изпълнението на ИПГВР на град Горна Оряховица за 

периода 2014-2020г. включва петте елемента, дефинирани в т.5.2. на Методическите насоки 

за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, 

публикувани на 14.03.2019г., одобрени със Заповед №РД-02-36-340 на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 (1) Актуализирана матрица-бюджет, в която са включени изискуемите проекти в 

резултат на извършен преглед на проектите, включени в зоните за въздействие на ИПГВР и 

идентифицирани други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на 

ИПГВР;  

(2) Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и 

информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;  

(3) Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и 

информацията за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;  

(4) Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на 

развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;  

(5) Основни изводи и препоръки за следващия период.  
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Актуализирана матрица - бюджет 
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Преглед на  постигнатия напредък  

 

І.Обща информация 
 

Изготвянето на Финалния доклад-отчет на Интегрираният план за градско възстановяване 

и развитие (ИПГВР се базира на указанията и насоките в Методическите насоки. За 

Разработването на документа е използвана следната последователност:  

 Документално проучване, набиране и селектиране на данни и информация за 

целите на оценката.  

 Обработване, обобщение, анализ и оценка на количествени и качествени 

данни;  

 Изготвяне на Финалния доклад-отчет на ИПГВР 2014-2020 на град Горна 

Оряховица.  

 

ИПГВР на град Горна Оряховица  е разработен в рамките на проект BG161PO001/5-

03/2013/006 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна 

Оряховица”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013”.  

 

ИПГВР е основен документ за развитието на град Горна Оряховица , е стратегически 

документ за пространствена и времева координация, стратегически цели, приоритети, 

конкретни мерки и проекти, насочени към подобряване условията на живот и икономическа 

среда на територията на града.  ИПГВР на гр. Горна Оряховица е органична част на 

Общинския план за развитие (ОПР) на Горна Оряховица 2014-2020 г. и доразвива в детайли 

стратегията на общинския план. Нещо повече, той може да бъде възприет като инструмент 

за реализация на общинския план, т.е. като средство за постигане на общинските цели и 

приоритети. Това се дължи на факта, че ИПГВР представлява инструмент за участие на 

общината в разпределението на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.  

 

1.1. Зони за въздействие  

 

С ИПГВР на град Горна Оряховица са определени три вида зони за въздействие, включващи 

признаците за интегрираност, които трябва да ги характеризират и в които са обследвани 

проблемите за развитие на съответните територии.  

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие, издадени от МРРБ през 2010 г., зоната за въздействие 

представлява „обособена градска територия с определено основно функционално 

предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и 

етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. 

Различават се три вида – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за 

икономическо развитие и зона на публична функция с висока обществена значимост. В тези 

зони ще се съсредоточат наличните ресурси през периода до 2020 г., като се счита, че 

„енергията на развитие“, генерирана в тях, ще се разпространи и ще спомогне за развитието 

и на съседните градски територии, като дори ще окаже благоприятно влияние върху цялата 

община. Концентрацията на ресурси и активности в добре проучени и аргументирани зони 

за въздействие е гаранция за мултиплициране на положителния ефект от интервенциите. 



ПРЕГЛЕД НА  ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК 

6 

Това обуславя важността на оптималния избор на трите зони за въздействие на гр. Горна 

Оряховица. 

 

 Зона с преобладаващ социален характер – основно зоната е разположена в кв 

”Пролет”,  като към зоната е приобщена територия, разположена източно от ул. „Цар 

Освободител“ и заключена между нея и ул. „Стоил Войвода“. Съгласно действащия 

ОУП заема площ от 100, 535ха  

 
 Зона с публични функции с обществена значимост – основно обхваща централна 

градска част, района на болницата, на запад обхваща и района на стадиона. Съгласно 

действащия ОУП заема  площ от 94, 356ха  
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 Зона с потенциал за икономическо развитие –включва предприятията по 

протежение на ул. „Иван Момчилов“ и граничи на запад с р-н Север (ул. „Цар 

Освободител), на югозапад с ЦГЧ, а на изток с ж.п. линията Горна Оряховица – 

Лясковец - Елена. Съгласно действащия ОУП заема площ от 217, 570 - 535ха  
 

 

 

зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 
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1.2. Стратегическа рамка за развитието на град Горна Оряховица 

 

За периода на действие на Плана, Община Горна Оряховица насочва усилията си с цел 

постигане на определената визия чрез мерки и проекти за осъществяване на цялостната 

стратегическа рамка на ИПГВР.  

Заложената Визия в ИПГВР е „Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна 

европейска община, основана на балансирано развитие на територията, икономика на 

знанието и иновациите, чиста и хармонична околна среда, сигурност и висок жизнен 

стандарт.“ 

Стратегическите цели на ИПГВР са изведени в контекста на действащия ОПР Горна 

Оряховица 2014-2020, като са доразвити и модифицирани съобразно ограничения обхват и 

спецификата на обекта – 3 зони за въздействие. 

- П 1: Постигане на икономически растеж основан на знание и заетост; 

- П 2: Инфраструктурно развитие; 

- П 3: Повишаване на качеството на живот; 

- П 4: Околна среда; 

- П 5: Добро управление и достъп до обществени услуги. 

Запазвайки структурата и предметната насоченост на стратегическия пакет от общинския 

план за развитие, към реализацията на визията на ИПГВР се насочват следните стратегически 

цели: 

- СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над 

националния; 

- СЦ 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда; 
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- СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за 

всички; 

- СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие. 

Тези стратегически цели, освен че са обвързани с приоритетните сфери на ОПР Горна 

Оряховица, подпомагат постигането на визията за развитие на града до 2020 г.  

 

Стратегията на ИПГВР, адресирана по зони на въздействие, може да се артикулира в 

специфични за всяка от зоните приоритетни намеси. Осъществяването на тези намеси ще 

подпомогне постигането на напредък в някоя от 4-те приоритетни области, което, от своя 

страна, ще насърчи реализацията на стратегическите цели на ИПГВР. Тази обвързаност е 

показана на фигурите по долу. 
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Преглед на  постигнатия напредък  

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

2.1. Инвестиционна програма по Ос 1 на ОПРР 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица е 

основен документ за развитие на града за периода до 2020 г., който в значителна степен 

осигурява възможност за финансиране със средства от Оперативните програми и други 

финансови инструменти. Източниците за финансиране на проектите, определени в ИПГВР 

на град Горна Оряховица са следните: Инвестиционна програма по Ос 1 на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020;Собствени средства за съфинансиране; Изцяло 

собствени средства; Републикански бюджет; Национални фондове; Други инвестиционни 

фондове; Частни инвеститори; Дарения. 

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е средносрочен документ за 

реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)на гр. Горна 

Оряховица разработен за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма е 

насочена към реализиране на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

на Оперативан програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестиционната програма на гр. 

Горна Оряховица следва заложените Визия и Цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица за 

превръщане на град Горна Оряховица в привлекателен и проспериращ град, базиран на: 

икономически растеж, здравословна екологична среда, висок жизнен стандарт, качествени 

услуги, осигуряване на равни възможности за всички, приобщаваща среда и автентичен 

образ. 

Основната цел на програмата е повишаване на качеството на живот и растеж основан 

на концентрация и ефективно използване на ресурсите, развитие и модернизация на 

инфраструктурата, опазване на околната среда и социално приобщаване. 

Инвестиционната програма включва списък от осем индикативни основни проекта и 

пет индикативни резервни проекта, които са предвидени да бъдат реализирани в трите зони 

за развитие на гр. Горна Оряховица, определени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица: Зона с 

публични функции с висока обществена значимост; Зона с преобладаващ социален характер 

и икономическа зона. Проектите включени в програмата са насочени към подобряване на 

енергийната ефективност в административни и жилищни сгради, подобряване на градската 

среда, подобряване на образователната инфраструктура, изграждане на социална 

инфраструктура, обновяване и модернизация на културна инфраструктура, подобряване на 

условията за икономическото развитие. 

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е одобрена от Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 г. през месец февруари 2016 г. На 01.03.2016 г. Между Община 

Горна Оряховица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се сключи 

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“, част 

от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0001-С01 на обща стойност 20 056 

027,24 лв., и срок на изпълнение до 2023 г Общият размер на безвъзмездната финансова 

помощ за Община Горна Оряховица за изпълнение на индикативния списък с основните 
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проекти, съгласно Приложение №1 от Инвестиционната програма, представлява следната 

индикативна максимална сума: 19 046 218,72лв., разпределен по приоритети както следва: 

 

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група 

дейности 

Финансов 

ресурс от 

ЕФРР 

(85%) , в 

лв. 

Национално 

участие 

(15%), в лв. 

Обща 

индикативна 

стойност на 

БФП, в лв. 

Тематична цел 4, в т.ч.: 

Подпомагане на 

преминаването към 

нисковъглеродна икономика 

във всички сектори 

2 097 074.30 370 071.93 2 467 146.23 

Инвестиционен  приоритет 

4в 

Предоставяне на подкрепа за 

енергийната ефективност, за 

интелигентното енергийно 

управление и за използването 

на възобновяема енергия в 

публичната инфраструктура, 

включително в обществените 

сгради, и в жилищния сектор 

2 097 074.30 370 071.93 2 467 146.23 

Инвестиционен  приоритет 

4д 

Насърчаване на стратегии за 

нисковъглеродно развитие във 

всички видове територии, по-

специално градските райони, 

включително насърчаването 

на устойчива мултимодална 

градска мобилност и мерки за 

приспособяване и смекчаване, 

свързани с изменението на 

климата 

0.00 0.00 0.00 

Тематична цел 6, в т.ч.:  

Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване 

на ресурсната ефективност 

6 164 058.11 1 087 774.96 7 251 833.07 

Инвестиционен приоритет 

6е, в т.ч.: 

Предприемане на действия за 

подобряване на градската 

околна среда, за съживяване 

на градовете, за възобновяване 

и обеззаразяване на терените 

за вторично застрояване 

(включително преструктури-

раните зони), намаляване на 

замърсяването на въздуха и 

насърчаване на мерките за 

намаляване на шума 

6 164 058.11 1 087 774.96 7 251 833.07 

Група дейности  Градска среда 4 789 157.47 845 145.44 5 634 302.91 

Група дейности 
Зони с потенциал за 

икономическо развитие 
1 374 900.64 242 629.52 1 617 530.16 

Тематична цел 9, в т.ч.: 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, борба с 

бедността и всяка форма на 

дискриминация 

5 455 391.31 962 716.11 6 418 107.42 
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Инвестиционен приоритет 

9а, в т.ч.: 

Инвестиране в здравна и 

социална инфраструктура, 

която допринася за 

националното, регионалното и 

местното развитие, 

понижаване на 

неравнопоставеността по 

отношение на здравния статус, 

насърчаване на социалното 

приобщаване чрез 

подобряване на достъпа до 

обществени, културни и 

развлекателни услуги и 

преминаването от служби на 

институционално равнище 

към служби на местно 

равнище 

5 455 391.31 962 716.11 6 418 107.42 

Група дейности  Социална инфраструктура 2 387 410.77 421 307.78 2 808 718.55 

Група дейности  Културна инфраструктура 3 067 980.54 541 408.33 3 609 388.87 

Тематична цел 10, в т. ч.: 

Инвестиции в образованието, 

обучението, включително 

професионално обучение за 

придобиване на умения и 

ученето през целия живот 

2 472 762.20 436 369.80 2 909 132.00 

Инвестиционен приоритет 

10а 

Инвестиции в образованието, 

обучението, включително 

професионалното обучение за 

придобиване на умения и 

ученето през целия живот 

посредством изграждането на 

образователна 

инфраструктура и на 

инфраструктура за обучение 

2 472 762.20 436 369.80 2 909 132.00 

 

Към отчетния период, изпълнени, приключени и отчетени са следните проектни 

предложения: 

1. Договор № BG16RFOP001-1.027-0001-C01, за изпълнение на проект 

„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, като проекта обхваща обекти 

в обществена и социална зона. Съгласно матрицата бюджет това са О-1 Основен 

ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо 

дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий”, гр. 

Горна Оряховица,   О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица, С - 1 Основен 

ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо 

дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. 

Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП.  

2 Договор № BG16RFOP001-1.027-0002-C01, за изпълнение на проект Изграждане на 

приют в гр.Горна Оряховица .Проекта се реализира в социална зона.В матрицага бюджет е 

под номер С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с 
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капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.. Проектът е от основния списък с обекти 

Приложение №1 към ИП; 

3. Договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01, за  изпълнение на проект „ Обновяване 

на градската среда в гр.Горна Оряховица“ . Проекта обхваща обекти от обществената зона..В 

матрицата бюджет  същите са под номера О - 12 Реконструкция на площад "Георги 

Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК 

мрежата и О - 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица. 

Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП; 

4. Договор № BG16RFOP001-1.027-0004-C02,  за  изпълнение на проект „Подобряване 

на условията за икономическо развитие“обхваща обект от икономическата зона - Проект И-

6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-

о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар 

Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП), като е изпълнена, 

частта касаеща ул.”Ив.Момчилов”.Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 

към ИП; 

5. Договор №BG16RFOP001-1.027-0005-C02, за изпълнение на проект Енергийна 

ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна 

Оряховица, като обхваща обект от обществената зона - Проект О-5  Основен 

ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително  достъпна 

среда на сграда на  на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с 

обекти Приложение №1 към ИП; 

6. Договор №BG16RFOP001-1.027-0006-C01, за изпълнение на проект Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица,. като обхваща обекти 

от обществената зона О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I /ул. "Росица" № 2-4-6-8,/ и  O - 33 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради Квартал 255, УПИ I /изпълнен ул. "Камчия" № 4-6-8,  / от основния списък с обекти 

Приложение №1 към ИП; и от Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната 

програма по Ос 1, Списък с нови проектни идеи/ обекти, подбрани в съответствие с 

процедурата от Фаза 1 на приложение П от настоящите изменени Насоки за кандидатстване. 

във  Функционални връзки - Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – 

гр.Горна Оряховица, ул. „Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 

6/8“  

 

В процес на изпълнение са следните проектни предложения: 

1.Договор №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“ като 

обхваща обект от обществената зона O - 45 Преустройство и промяна на предназначението на 

съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център" за 

жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна 

Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП; 

2.Договор №BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в гр.Горна 

Оряховица“ Проект - О 16  Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. 

Горна Оряховица , като обхваща обект от обществената зона - О 16  Реконструкция и 

модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.Проектът е от основния 

списък с обекти Приложение №1 към ИП; 
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Проект, който ще стартира 2021 и ще бъде приключен  до 2023 година. 

Проект Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица 

обхваща обект от обществената зона , О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ 

"Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти 

Приложение №1 към ИП; КЪм края на отчетния период/31.12.2020, проектът е с одобрен, в 

подготовка за сключване на договор за БФП и ФИ/ 

 

Прекратена работа по проект: .  

Изграждане на социални жилища в, гр.Горна Оряховица, - същия попада в Социална 

зона, в матрицата -бюджет   С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за 

лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица  - Проектът е от 

основния списък с обекти Приложение №1 към ИП Проекта прекратен в етап на подготовка 

на проектно предложение, поради възникнала силна обществена нетърпимост и неприемане 

на проекта 

 

В Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица са заложени следните 

индикатори за изпълнение: 

 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Междинна 

цел 2018 г. 

Крайна цел 

2023 г. 

Постигнато 

към 

31.12.2020 

Понижаване на годишното 

потребление на първична 

енергия от обществените 

сгради 

kWh/годишно   451177.91 317 990 

Незастроени площи, 

създадени или 

рехабилитирани в градските 

райони 

квадратни 

метри 
53000 72800 

72 285.62 

30 470⃰   

Капацитет на подпомогнатите 

детски заведения или 

образователна 

инфраструктура 

лица 123 786 790 

Рехабилитирани жилища в 

градски райони 
жилища   30 

 

Население, ползващо  

подобрените социални услуги 
лица 0 300 

94 

300⃰ 

Обществени или търговски 

сгради, построени или 

обновени в градските райони 

квадратни 

метри 
  2168.15 3 703.41 
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В Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица за междинна цел в 

индикаторите за изпълнение са заложени за постигане до края на 2018 г. следните 

индикатори: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 53 000 

кв. м. и Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура – 

123 лица. И по двата индикатора Община Горна Оряховица е изпълнила своите цели и е 

постигнала заложените показатели. 

По отношение на крайната цел на индикаторите е видно, че при индикатори: 

Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Капацитет на 

подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура, Население, ползващо  

подобрените социални услуги и Обществени или търговски сгради, построени или обновени 

в градските райони ще имаме преизпълнение на заложените стойности. 

Забележка: Относно постигането на индикаторите към 31.12.2020 г. със звездичка са 

отбелязани стойност на индикатори на проекти, които са в изпълнение към момента на 

изготвяне на доклада. Проектите са: „Реконструкция и модернизация на парк "Градска 

градина", гр. Горна Оряховица със заложен индикатор за Незастроени площи, създадени или 

рехабилитирани в градските райони – 30 470 кв. м и „Създаване на Кризисен център, град 

Горна Оряховица“ със заложен индикатор за Население, ползващо  подобрените социални 

услуги – 300 лица и двата индикатора ще спомогнат за преизпълнение на заложените крайни 

цели 

Единствено неизпълнение ще бъде отчетено при индикатор Реабилитирани жилища в 

градски райони, поради невъзможност за реализация на проекта. 

 

2.2. Напредък по изпълнението на проектите по зони на въздействие 

Обектите включени в ИПГВР на град Горна Оряховица съгласно матрицата бюджет  , 

са разпределени по зони, както следва: 

1. Зона с публични функции с обществена значимост  - Обществена зона 

Проект О-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ОУ „Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица  

Проект О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица  

Проект О-3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително достъпна среда на сграда РУП на МВР, гр. Горна Оряховица  
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Проект О-4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително  достъпна среда на сграда на общинска администрация, гр. Горна 

Оряховица  

Проект О-5  Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително  достъпна среда на сграда на  на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица

  

Проект О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 

2002", гр. Горна Оряховица. 

Проект О- 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица  

Проект О- 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ 

гр. Горна Оряховица  

Проект О- 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на Исторически музей, гр. Горна Оряховица  

Проект О-10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на Художествена галерия, гр. Горна Оряховица  

Проект О -11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица  

Проект- О12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична 

регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата  

Проект - О 13 Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително 

изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица.  

Проект - О 14 Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица.  

Проект - О 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна 

Оряховица  

Проект - О 16  Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна 

Оряховица 
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Проект - О 17 Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване 

и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна 

Оряховица 

Проект - О 18  Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и 

облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна 

Оряховица 

Проект – О 19 Изграждане на на обслужваща многофункционална сграда към спортен 

комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица  

Проект - О 20 Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ І, кв. 199 – Горна Оряховица и 

прилежаща инфраструктура 

Проект - О 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 65, УПИ XIII"  

Проект - О 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII  

"Проект О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I"  

Проект О-24 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I  

Проект О-25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ I  

Проект О-26 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I  

Проект О-27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ IV  

Проект O - 28 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ IV  

"Проект O - 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 783, УПИ I"  

Проект O - 30 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 783, УПИ I  

Проект O - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ I  

Проект O - 32 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 250, УПИ I  

Проект O - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I  

Проект O - 34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 255, УПИ I  

Проект O - 35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ III  
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Проект O - 36 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ III  

Проект O - 37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ II  

Проект O - 38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ II  

Проект O - 39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ XIV  

Проект O - 40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ XIV  

Проект O - 41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 130, УПИ VII  

Проект O - 42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 130, УПИ VII  

Проект O - 43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 240, УПИ III 

Проект O - 44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 240, УПИ III  

Проект O - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден 

фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център"" за жертви на 

насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна 

Оряховица.  

Проект O -46 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) о.т.502-о.т.503-

о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501)    

Проект O-47 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) о.т.303-

о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609)   

Проект O-48 Рехабилитация на ул. "Георги Измирлиев" (1) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-

о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Бунар Хисар" (2) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и 

ул. "Въстаническа" (3) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677)  

Проект O - 49 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-

о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407)  

Проект O - 50 Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-

о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер 

Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-

о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум 

(4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-

о.т.262)  

Проект O - 51 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) 

(о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395)                                                      
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Проект O - 52 Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица  

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1   

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. 

„Отец Паисий“ № 34 с регистрирано СС “Прогрес 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Иван Вазов“ №5 с регистрирано СС „Раховец 85  

Рехабилитирани улици, посочени в индикативния списък с проекти в ИПГВР, но 

липсващи в матрица-бюджет  

ул. "Хаджи димитър", гр. Горна Оряховица от о. Т. 328 до о. Т. 392  

Изграждане на кръгово кръстовище на улици "Княз Борис I" и "Цар Освободител"  

ул. "Патриарх Евтимий", гр. Горна Оряховица 

ул. "Янко Боянов", гр. Горна Оряховица 

 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната: 

 Реализирани проекти:   

Проект О-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ 

„Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица 

Проект О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ 

"Бодра смяна", гр. Горна Оряховица; 

Проект О-5  Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително  достъпна среда на сграда на  на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица 

Проект О -11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица 

Проект- О12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична 

регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата 

Проект - О 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна 

Оряховица 

Проект - О 18  Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и 

облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна 

Оряховица 
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"Проект О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност  на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I"/ гр.Горна Оряховица, ул. "Росица" № 

2-4-6-8,/ 

Проект O - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ I изпълнен; гр.Горна Оряховица, ул. 

"Отец Паисий"   63, 

Проект O - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I изпълнен  гр.Горна Оряховица, ул. 

"Камчия" № 4-6-8,; 

Проект O - 50 Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-

о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер 

Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-

о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум 

(4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-

о.т.262) - ул. "Сидер Войвода" - частично изпълненя  и ул. "Хан Крум" - частично изпълнена 

от о. т. 262 до о. Т. 195 и от о. Т. 568 до о. Т. 185 

Проект O - 51 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) 

(о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395)                                                     

Рехабилитирани улици посочени в индикативния списък с проекти в ИПГВР, но 

липсващи в матрицата бюджет  
ул. "Хаджи димитър", гр. Горна Оряховица от о. Т. 328 до о. Т. 392 

Изграждане на кръгово кръстовище на улици "Княз Борис I" и "Цар Освободител"  

ул. "Патриарх Евтимий", гр. Горна Оряховица  

ул. "Янко Боянов", гр. Горна Оряховица 

 

 Проекти в процес на реализация  

Проект - О 16  Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна 

Оряховица 

"Проект O - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден 

фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център"" за жертви на 

насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна 

Оряховица.  

 Одобрен проект  с бъдеща  реализация.  

Проект О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и 
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изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. 

Горна Оряховица. 

 

В зоната са посочени  общо 58 обекта, от тях  19 са финансирани в.т.ч. 16 реализирани, 

2 в процес на реализация и 1 с предстояща реализация. Физическото изпълнение е 32,75%. 

Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 59,44%,  

Собствени средства за съфинансиране 5,66% ,Изцяло собствени средства 2,16%, 

Републикански бюджет 23,32% , Национални програми 7,49%, Други инвест. Фондове 1,93  

,Частни инвеститори  0% Други донори % , Дарения 0% 

Общия размер на инвестициите в зоната е 22 095 хил лв. 

 

2. Зона с преобладаващ социален характер -  Социална зона.  

Проект С - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица 

Проект С - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ПТГ "Васил Левски", гр. Горна Оряховица 

Проект С - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица 

Проект С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. 

УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица. 

Проект С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бедомни лица 

с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица. 

Проект С - 6 Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИI, квартал 49 по 

ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен 

фитнес и места за паркиране - УПИI за ЖС и УПИII - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район 

"Север" на гр. Горна Оряховица 

Проект С - 7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 20, УПИ I 

Проект С - 8 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 20, УПИ I 

Проект С - 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 2, УПИ II 
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Проект С - 10 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 2, УПИ II 

Проект С - 11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 23, УПИ I 

Проект С - 12 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 23, УПИ I 

Проект С - 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 45, УПИ I 

Проект С - 14 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 45, УПИ I 

Проект С - 15 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 26, УПИ I 

Проект С - 16 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 26, УПИ I 

Проект С - 17 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 22, УПИ II 

Проект С - 18 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 22, УПИ II 

Проект С - 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 61, УПИ I 

Проект С - 20 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 61, УПИ I 

Проект С - 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ III 

Проект С - 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ III 

Проект С - 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ IV 

Проект С - 24 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ IV 

Проект С - 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 43, УПИ I 

Проект С - 26 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 43, УПИ I 

 Проект С - 27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сградиКвартал 27, УПИ II 

Проект С - 28 Обновяванена дворно пространство и паркинг Квартал 27, УПИ II 

Проект С-29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 28, УПИ II 

Проект С - 30 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 28, УПИ II 
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Проект С - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 64, УПИ II 

Проект С -32 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 64, УПИ II 

 Проект С -33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ II 

Проект С -34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 35, УПИ II 

Проект С -35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ XXIII 

Проект С -36 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и 

паркинг Квартал 35, УПИ XXIII 

Проект С -37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ VIII 

Проект С -38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ VIII 

Проект С -39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ III 

Проект С -40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ III 

Проект С -41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 70, УПИ III 

Проект С -42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 70, УПИ III 

Проект С -43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 72, УПИ I 

Проект С -44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 72, УПИ I 

Проект С -45 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 69, УПИ I 

Проект С -46 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 69, УПИ I 

Проект С -47 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ V 

Проект С -48 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ V 

Проект С -49 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ III 

Проект С -50 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ III 
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Проект С -51 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ IV 

Проект С -52 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ IV 

Проект С -53 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 56, УПИ I 

Проект С -54 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 56, УПИ I 

Проект С -55 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 7, УПИ I 

Проект С -56 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 7, УПИ I 

Проект С -57 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 8, УПИ I 

Проект С -58 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 8, УПИ I 

Проект С -59 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 59, УПИ I 

Проект С -60 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 59, УПИ I 

Проект С -61 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 60, УПИ I 

Проект С -62 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 60, УПИ I 

Проект С -63 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 13, УПИ I 

Проект С -64 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 13, УПИ I 

Проект С -65 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ V 

Проект С -66 Обновяване  на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ V 

Проект С -67 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ III 

Проект С -68 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ III 

Проект С -69 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ I  

Проект С -70 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ I  

Проект С -71 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-

о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19)                                                                                    
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Проект С -72 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Акация" (1) (о.т.29-о.т.28-о.т.27-

о.т.26-о.т.25) 

Проект С -73 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Дружба" (о.т.136-о.т.156) 

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1   

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. 

„Борима“№ 19  с регистрирано СС „Божура 19“ 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Славянска“ №22 и 24 с регистрирано СС „Изгрев“ 

Реализирани проекти в зоната извън матрицата-бюджет 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

"Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

"Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, гр. 

Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI  

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III 

Рехабилитация на ул. "Славянска" 

Рехабилитация ул. "Раховец" 

Рехабилитация  на ул. "Априлско въстание" 

 Рехабилитация на ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. т. 

95 и между о. т. 542 и о. т.  859 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната: 

 Реализирани проекти:   

Проект С - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица; 

Проект С - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица 
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Проект С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица 

с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица. 

Проект С - 6 Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИI, квартал 49 по 

ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен 

фитнес и места за паркиране - УПИI за ЖС и УПИII - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район 

"Север" на гр. Горна Оряховица 

Проект С - 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 2, УПИ II /гр.Горна Оряховица/ ул. "Юрий Гагарин" 

№45-47, 

Проект С - 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 45, УПИ I /гр.Горна Оряховица, ул. "П. Р. 

Славейков" № 26/, 

Проект С - 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 61, УПИ I / гр.Горна Оряховица, ул. "Славянска" № 

18 -20/, 

Проект С - 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 43, УПИ I /гр.Горна Оряховица, ул. "Славянска" № 

23/, 

Проект С -65 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ V /гр.Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 

12/, 

Проект С -67 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ III / гр.Горна Оряховица, ул. "П. Р. 

Славейков" № 17, 19/, 

Проект С -71 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-

о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19)  

Реализирани проекти в зоната извън матрицата-бюджет 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

"Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

"Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, гр. 

Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI  

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III 
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Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III 

Рехабилитация на ул. "Славянска" 

Рехабилитация ул. "Раховец" 

Рехабилитация ул. "Априлско въстание" 

 Рехабилитация та ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. т. 

95 и между о. т. 542 и о. т.  859 

С прекратено изпълнение 

Проект С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. 

УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица  - Проекта прекратен в етап на 

подготовка на проектно предложение, поради възникнала силна обществена нетърпимост и 

неприемане на проекта 

В зоната са заложени  общо 84  обекта, от тях  20 са финансирани  и реализирани. 

Физическото изпълнение е 23,81% . Структурата на финансирането по източници е: Други 

средства от СФ, КФ – 6,60%,  Собствени средства за съфинансиране 0,90% ,Изцяло собствени 

средства 0%, Републикански бюджет 2,36% , Национални програми 90,13%, Други инвест. 

Фондове 0%  ,Частни инвеститори  0% Други донори % , Дарения 0%. Видно от структурата 

на източниците на финансиране е, че с най-голямо влияние в зоната е Националната програма 

за енергийна ефективност. 

Общия размер на инвестициите в зоната е 15 329 хил лв. 

 

3. Зона с потенциал за икономическо развитие  - Икономическа зона 

Проект И - 1 Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна 

Оряховица" (ВиК, улици, ограда) 

Проект И -2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ПГХТ "Асен Златаров", Горна Оряховица 

Проект И - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ПГЛПИ "Атанас Буров", Горна Оряховица   

Проект И-4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. 

"Св.Княз Борис І" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица. 
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Проект И-5 Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 -о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - 

о.т. 209 - о.т. 823  (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресечката с ул. "Княз Борис 

I")  

Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-

о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) 

и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП) 

Проект И-7 Изграждане на улица с о.т. 886 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 

890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИПЗ 

Проект И-8 Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 

845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 

835 - о.т. 834   

Проект И-9 Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона 

(бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и 

квартали 63 и 69  

Проект И-10 Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 

66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69 

 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната: 

 Реализирани проекти:   

Проект И -2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ПГХТ "Асен Златаров", Горна Оряховица 

Проект И - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване  на ПГЛПИ "Атанас Буров", Горна Оряховица   

Проект И-4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. 

"Св.Княз Борис І" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица. 

Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-

о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП 

на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП) 

В зоната са заложени  общо 10  обекта, от тях  4 са финансирани  и реализирани. 

Физическото изпълнение е 40% . Структурата на финансирането по източници е: Други 

средства от СФ, КФ – 61,73%,  Собствени средства за съфинансиране 3,81% ,Изцяло 

собствени средства 0%, Републикански бюджет 19,90% , Национални програми 10,29%, 

Други инвест. Фондове 0%  ,Частни инвеститори  4,28% Други донори % , Дарения 0%. 
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Видно от структурата на източниците на финансиране е, че с най-голямо влияние в зоната е 

финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 

4.Група проекти: Функционални връзки 

Проект ФВ - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица 

Проект ФВ - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на Детска ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица 

Проект ФВ - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ЦДГ "Детска радост", Долна Оряховица 

Проект ФВ - 4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ЦДГ "Димитър Генков", село Поликраище 

Проект ФВ - 5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ЦДГ ""Асен Разцветников"", село Драганово 

Проект ФВ - 6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ЦДГ ""Слънчице"", село Върбица 

Проект ФВ - 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Кирил и Методий"", гр. Долна Оряховица 

Проект ФВ - 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Климент Охридски"", с. Драганово 

Проект ФВ - 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Елин Пелин"", село Първомайци 

Проект ФВ - 10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Отец Паисий"", село Писарево 
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Проект ФВ - 11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Васил Левски"", село Върбица 

Проект ФВ - 12 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ОУ ""Кирил и Методий"", село Поликраище 

Проект ФВ - 13 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ПГЕЕ ""М. В. Ломоносов"", гр. Горна Оряховица 

Проект ФВ - 14 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване,  на ПГЖПТ ""Н. Й. Вапцаров"", гр. Горна Оряховица 

Проект ФВ - 15 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ОДЗ ""Божур"", кв. ""Гарата"", гр. Горна Оряховица. 

Проект ФВ - 16 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ОУ „Паисий Хилендарски”, кв. ""Гарата"", гр. Горна Оряховица. 

Проект ФВ - 17 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на СДГ ""Детски свят"", кв. ""Калтинец"", гр. Горна Оряховица. 

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1   

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. 

„Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 6/8“  

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. 

„Никола Петров“ № 75 с регистрирано СС „Никола Петров 75“” 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Бузлуджа“ №5 с регистрирано СС „Ракета 3“ 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Иван Вазов“ №7 и 9 с регистрирано СС „Единство“ 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Козлодуй“ №48 с регистрирано СС „Яйманови“ 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. 

„Струма“ №2 с регистрирано СС „Струма 2 - 2018“ 
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Проект с издадено становище от МЗ за проверка на съответствие на проектното 

предложение с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Горна 

Оряховица 

"Рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на 

енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни 

източници 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в група Функционални връзки: 

 Реализирани проекти:   

Проект ФВ - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 

оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица 

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. 

„Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 6/8“  

"Рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на 

енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни 

източници 

 

В група проекти „Функционални връзки” са заложени  общо 24  обекта, от тях  3 са 

финансирани  и реализирани. Физическото изпълнение е 12,5% .Структурата на 

финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 3,72%,  Собствени средства за 

съфинансиране 1,47% ,Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 1,57% , 

Национални програми 0%, Други инвест. Фондове 93,24%  ,Частни инвеститори  0% Други 

донори % , Дарения 0%. Видно от структурата на източниците на финансиране е, че с най-

голямо влияние в зоната е финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 

5.Група проекти: Интегриран градски транспорт 

Проект ИГТ - 1 Изграждане на светофарна уредба - кръстовище ул. "В. Левски"- 

ул."Славянска" - ул. "П. Р. Славейков", гр. Горна Оряховица 

Проект ИГТ - 2 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Априлов" (о.т.6-о.т.119-

о.т.118-о.т.117-о.т.116 - о.т. 165 - о.т. 164 - о.т. 163 - о.т. 162 - о.т. 161 - о.т. 160 - о.т. 159 - о.т. 

о.т. 154 - о.т. 155 - о.т. о.т. 192 - о.т. 193 - о.т. 206 - о.т. 205 - о.т. 204 - о.т. 203 - о.т.225 - о.т. 227 

- о.т. 232 - о.т. 233) 

Проект ИГТ - 3 Рехабилитация/ реконструкция на ул."Св. Княз Борис І" (о.т.901 - о.т. 

1014 - о.т. 907 - о.т. 834 - о.т. 833 - о.т. 981 - о.т. 832 - о.т. 983 - о.т. 831 - о.т. 830 - о.т. 987 - о.т. 
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990 - о.т. 829 - о.т. 933 - о.т. 828 - о.т. 996 - о.т. 827 - о.т. 826 - о.т.825 - о.т. 824 - о.т. 815 - о.т. 

813 - о.т.813 - о.т.816 - о.т.817 - о.т. 819 - о.т. 820 - о.т.821 - о.т.822 - о.т.823) 

Проект ИГТ - 4 Рехабилитация/реконструкция на ул."Антон Страшимиров" ( о.т.2-

о.т.13-о.т.99-о.т.119-о.т.226), гр. Горна Оряховица 

Проект ИГТ - 5 Реконструкция на ул. "Съединение" в участъка ул. "Панайот Цвикев" до 

ул. "Цар Освободител"  

Проект ИГТ - 6 Рехабилитация/реконструкция на кръстовище "Св. Княз Борис І" - "19-

ти февруари" гр. Горна Оряховица  

Проект ИГТ - 7 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" с  

кръстовището на  ул. "Васил Левски" и ул. "Иван Момчилов" 

Проект ИГТ - 8 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" до 

ул. "Крайбрежна" 

Проект ИГТ - 9 Изграждане пешеходна и вело връзка от пл. Георги Измирлиев на запад 

към спортен комплекс Никола Петров. Изграждане на подлез за преминаване на ул. "Васил 

Априлов". 

Проект ИГТ - 10 Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки, вкл. 

понижени тротоари до спирките, специална настилка 

Проект ИГТ - 11 Изработване на проект за интегриран градски транспорт на град Горна 

Оряховица 

 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите: 

 Реализирани проекти:   

Поради ограничения финансов ресурс и липсата на проектсна готовност отпадна 

включването на проект Интегриран градски транспонрт в Инвестиционната програма по Ос 

1 на ОПРР.  

 

Проект ИГТ - 2 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Априлов" (о.т.6-о.т.119-

о.т.118-о.т.117-о.т.116 - о.т. 165 - о.т. 164 - о.т. 163 - о.т. 162 - о.т. 161 - о.т. 160 - о.т. 159 - о.т. 

о.т. 154 - о.т. 155 - о.т. о.т. 192 - о.т. 193 - о.т. 206 - о.т. 205 - о.т. 204 - о.т. 203 - о.т.225 - о.т. 227 

- о.т. 232 - о.т. 233) 

В група проекти „Интегриран градски транспорт” са заложени  общо 11  обекта, от тях  

1 е финансиран   и реализиран . Физическото изпълнение е 9 % . Структурата на 

финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 0%,  Собствени средства за 

съфинансиране 0% ,Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 100% , 
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Национални програми 0%, Други инвест. Фондове 0%  ,Частни инвеститори  0% Други 

донори % , Дарения 0%.  

 

6.Група проекти: Меки мерки 

Проект ММ - 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от 

резидентен тип „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места.  

Проект ММ - 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип 

"Приют" с капацитет 15 места.  

Проект ММ - 3 Обучения на служителите от администрацията на община Горна 

Оряховица. 

Проект ММ - 4 Въвеждане на комплексно административно обслужване на община 

Горна Оряховица.  

Проект ММ - 5 Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна 

Оряховица.  

Проект ММ - 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова 

музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица.  

Проект ММ - 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", 

гр. Горна Оряховица.  

Проект ММ - 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна 

Оряховица.  

Проект ММ - 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица. Проект ММ - 

10 Информационна кампания за насърчаване на колоезденето.  

Проект ММ - 11 Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица.  

Проект ММ- 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване.  

Проект ММ - 13 Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори 

в областта на хранителната индустрия.   

Проект ММ - 14 Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в 

следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до 

образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната 

общност и преодоляване на негативните стереотипи.  

Проект ММ - 15 Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите 

училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система. 
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Проект ММ - 16 Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот 

за всички възрастови групи  и насърчаване на гъвкави начини за учене  

Проект ММ - 17 Програма за активно приобщаване иподобряване пригодността  за 

заетост. 

Постигнат напредък по изпълнение на проектите: 

 Реализирани проекти:   

Проект ММ - 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип 

"Приют" с капацитет 15 места. 

Проект ММ - 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова 

музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица. 

Проект ММ - 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", 

гр. Горна Оряховица. 

Проект ММ - 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна 

Оряховица. 

Проект ММ - 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица. 

Проект ММ- 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване. 

 

 Одобрен проект  с бъдеща  реализация. 

Проект ММ - 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от 

резидентен тип „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места Одобрен, с 

подписан договор за финансиране предстои реализация 

В група проекти „Меки мерки” са заложени  общо 17  обекта, от тях  7 са финансирани, 

в т.ч 6 от тях са реализирани и 1 е с осигурено финансиране и предстояща реализация   и 

реализиран . Физическото изпълнение е 41,17  % Структурата на финансирането по 

източници е: Други средства от СФ, КФ – 32,17%,  Собствени средства за съфинансиране 0% 

,Изцяло собствени средства 20,20%, Републикански бюджет 47,62% , Национални програми 

0%, Други инвест. Фондове 0%  ,Частни инвеститори  0% Други донори % , Дарения 0%. 
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Отчитане на индикатори  

Индикаторите за оценка и наблюдение са неотменна част от ИПГВР и дават 

възможност да се наблюдават промените, настъпващи в пространството на реализираните 

проекти - одобрените зони за въздействие. Те са част от плана за партньорство, публичност 

и прозрачност и са общоприет и задължителен инструмент на интегрираното градско 

планиране. Предложената система от индикатори покрива всички видове зони за въздействие 

и съответства на заложените мерки и проекти, които могат да бъдат финансирани по 

различните оперативни програми през следващия програмен период. 

. Същите са диференцирани в няколко групи съобразно областта на интервенциите и 

типа на индикатори:  

- Индикатори за продукт, които са пряко свързани с проектите и дейностите, 

след реализацията на които се създава определен продукт; 

- Индикатори за резултати - с тях ще се измерват положителните изменения в 

градската среда с пряк принос за повишавате качеството на живот (измерват ползите за 

съответната целева сфера и тематична област). 

При избора на индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР са спазени основните 

изисквания за яснота при формулирането им, възможност за отчитане на промените и 

наличие на информация, която да позволява тяхното прилагане. Те следват следните области 

на въздействие/инвестиционни приоритети и проекти на ИПГВР: 

- Техническа инфраструктура; 

- Зелена система, спорт и други публични пространства; 

- Социална инфраструктура и административни сгради; 

- Обитаване и жилищна среда; 

- Функционални връзки с общинската територия . 

Основните източници на данни за определяне на стойностите на индикаторите са 

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и конкретната информация 

на ниво „проект”. Показателите за въздействие ще се осигуряват с информация от НСИ, 

проучвания и др. специализирана информация. 

 

Система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР Горна Оряховица 2014-2020 

Тематична 

област 

Категори

я 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Зона/си

стема 

Целева 

стойност 

Стойност 

към 

31.12.2020 

% на 

изпълне

ние 

Те
х

н
и

ч
е

с
к
а

 

и
н

ф
р

а
с

т
р

у
к
т
у

р
а

 

продукт 
Рехабилитац

ия на улици 
м О, С 5 786 3 955 

68,34 

продукт 

Реконструкц

ия и 

изграждане 

на улици 

м И 6 920 1 156 

16,70% 

продукт 

Обновяване 

на 

централния 

градски 

площад 

бр. О 1 1 

100 

продукт 
Изграждане 

на 
бр. И 1 0 

0 
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индустриале

н парк 

продукт 
Изграждане 

на паркинги 
бр. И, С 3 2 

66,66% 

резултат 

Облагодетел

ствани от 

обновена 

градска 

среда 

бр. О, С, И 30 000 30 000 

100% 

З
е

л
е

н
а

 с
и

с
т
е

м
а

, 

с
п

о
р

т
 и

 д
р

у
ги

 

п
у

б
л
и

ч
н

и
 

п
р

о
с

т
р

а
н

с
т
в
а

 продукт 
Обновяване 

на 3 парка 
Бр. О 3 2* 

66,66% 

продукт 

Изграждане 

на спортни 

площадки 

бр. О, С 3 1 

33,33% 

продукт 

Изграждане 

на спортен 

комплекс  

бр. О 1 0 

0 

С
о

ц
и

а
л
н

а
 и

н
ф

р
а

с
т
р

у
к
т
у

р
а

 и
 а

д
м

и
н

и
с

т
р

а
т
и

в
н

и
 с

гр
а

д
и

 

продукт 

Обновени 

детски 

градини в 

зоните за 

въздействие 

бр. С, О 3 3 

100,00 

продукт 

Обновени 

училища в 

зоните за 

въздействие 

бр. И, С, О 4 1 

25,00% 

продукт 

Обновени 

културни 

сгради 

бр. О 5 1* 

20,00% 

продукт 

Обновени 

администра

тивни сгради 

бр. О 3 1 

33,33% 

продукт 

Обновени 

обекти на 

здравеопазв

ането 

бр. О 1 1* 

 

продукт 

Новосъздаде

ни социални 

услуги и 

съответна 

инфраструк

тура - 

капацитет 

лица С, О 100 15 

15% 

О
б

и
т
а

в
а

н
е

 и
 ж

и
л
и

щ
н

а
 с

р
е

д
а

 

продукт 

Обновени 

жилища в 

многофами

лни сгради 

бр. С, О 3 450 1 061 

30,75% 

резултат 

Намалено 

потреблени

е на енергия 

в 

обновените 

жилища 

kWh/г. С,О ххх 10 094 291 

- 

резултат 

Обитатели с 

подобрена 

жилищна 

среда 

бр. С 
7 600 

 
2 122 

27,92% 
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Ф
у

н
к
ц

и
о

н
а

л
н

и
 в

р
ъ

зк
и

 с
 о

б
щ

и
н

с
к
а

т
а

 т
е

р
и

т
о

р
и

я
 

продукт 

Обновени 

детски 

градини и 

ясли извън 

зоните за 

въздействие, 

но в гр. 

Горна 

Оряховица 

бр. ФВ 4 1 

25% 

продукт 

Обновени 

училища 

извън зоните 

за 

въздействие, 

но в гр. 

Горна 

Оряховица 

бр. ФВ 3 0 

- 

продукт 

Обновени 

детски 

градини 

извън зоните 

за 

въздействие 

бр. ФВ 4 0 

  

продукт 

Обновени 

училища 

извън зоните 

за 

въздействие 

бр. ФВ 6 0 

  

резултат 

Брой 

образовател

ни обекти с 

подобрено 

качество на 

услугите в 

резултат на 

обновяване 

и 

обзавеждан

е 

бр. ФВ 17 1 

5,88% 

резултат 

Брой 

деца/учениц

и, 

облагодетел

ствани от 

обновените 

обекти 

бр. С, О, ФВ 5 500 1 036 

19% 
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Информация за идентифицирани проблемни области и 
ограничители на развитието на местно ниво, попречили 
на изпълнението на ИПГВР 

 

В настоящият раздел е систематизирана информацията за идентифицираните проблемни 

области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на 

ИПГВР. Като цяло причините са комплексни и включват съчетанието от няколко компонента, 

но за целите на идентифицирането на проблемните области е изведена водеща причина. 

Причините за неизпълнението на проектите, които са включени в ИПГВР са свързани с 

няколко основни причини, включващи: 

 Заложени голям брой обекти за изпълнение; 

 Липса на обществена подкрепа на етап реализация на проект за социални жилища; 

 Недостатъчно финансова обезпеченост  за изпълнение на ИПГВР – ограничен ресурс 

на ИП; 

 Недостатъчно собствени средства; 

 Занижен интерес от страна на частни субекти при стартиране на програми за 

енергийна ефективност на многофамилни сгради; 

 Дълги процедура за обжалване при национална програма за обновяване на  

многофамилни сгради в следствие на което малък брой сгради са санирани . 

В изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са изпълнени 

други проекти, които не са включени в ИПГВР 
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Основни изводи и препоръки за следващия период 

Изводи: 

ИПГВР Горна Оряховица е разработен за периода от 2014 г. до 2020 г. С него са 

определени средносрочните цели и приоритети за развитие на града, при отчитане на 

специфичните му характеристики и потенциал. Паралелно са взети предвид и 

стратегическите насоки за развитие на град Горна Оряховица съдържащи се в Общинския 

план за развитие на общината. 

ИПГВР – гр. Горна Оряховица  отразява общия европейски контекст на политиката за 

полицентрично управление и концентриране на помощта за развитие на градовете като 

двигатели за устойчивото развитие на регионите. Най-общо, стратегическите цели на тази 

политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториални 

различия  и подобряване на жизнения стандарт. 

Всички изпълнени проекти отговарят на критериите за допустимост, посочени в т.4.4. 

от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

развитие: 

 Реализирани са на територията на общината и по-точно на територията на град 

Горна Оряховица в зоните или във допустимите функционални връзки; 

  Допринасят за подобряване на функционалните връзки и пространствените връзки, 

в социален, икономически и териториален контекст на града с неговата периферия 

(зона на влияние) в рамките на град Горна Оряховица.  

  Съответстват на Общинския план за развитие на Община  Горна Оряовица 2014-

2020 г.  

 

Препоръки: 

Могат да бъдат направени следните препоръки за следващия програмен период: 

 В определяне на бъдещи проекти, с приоритет да бъдат тези, които са в напреднал 

етап на проектна готовност;  

 При стартиране разработката на проекти, същите да имат широка обществена 

подкрепа  

 Да се презицира системата от индикатори на ПИРО 2120-2027, като се обърне 

внимание на измерването и базовите стойности; 

 Да се приложи ефективна система за управление, наблюдение и оценка, като се 

отчита напредъка на ПИРО; 

 Да има възможност за актуализация на стратегическия документ, съобразен с 

мерките, дейностите, проектите, източниците на финансиране.  
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Актуализирана матрица към финален доклад-отчет 2020 


