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Годишният доклад е изготвен  на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите 

приоритетни области  и  изпълнените приоритети, заложени в Общински план за 

развитие 2014 – 2020 г. и посочените индикатори за наблюдението и оценката на 

плана. 

Изпълнението на приоритетите  през 2015 г. по планираните приоритетни 

области, заложени в Общинския план за развитие  2014 – 2020 е следното:  

Приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, основан на 
знание и заетост; 

Специфична цел 1.1: Инвестиции в човешки ресурси и преодоляване на 
социалното изключване 

Мярка1.1.1: Подобряване на достъпа до заетост и намаляване на 
безработицата; 

П 1.1.1.1: Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване и 
стажуване  

През 2015 г. са реализирани 6 различни програми за осигуряване на заетост на 38 
лица  на обща стойност  72 361,87 лв осигурени от Републикански бюджет, както 
следва: 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ – осигурена заетост на 10 
лица, осигурени средства 4324,88 лв.; 

НП „Старт на кариерата“ –осигурена заетост на 5 лица, 21827,13 лв; 
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 5 лица, 16429,08 лв.; 
Регионална програма – 5 бица, 13617,81 лв,; 
Проект „Шанс за работа-2015“ 12 лица, 14916,49 лв; 
НП“Активиране на неаткивни лица“ – 1 лице, 1246,48 лв; 
 
 
Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината. 
Мярка1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество  
П 1.2.1.2: Сътрудничество, обмяна на опит и добри практики между 

градовете в рамките на съществуващи и/или нови побратимявания 
През 2015г. Община Горна Оряховица подготви три проекта за кандидатстване по 

първата покана за набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния – 

България 2014-2020:  

По Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” е подготвено проектно предложение 

"Подобряване на транс-граничната транспортна инфраструктура за свързване на хора 

и стоки между третични и вторични транспортни възли и инфраструктурата на ТEN-T 

мрежата", за финансирането на което Община Горна Оряховица кандидатства в 

партньорство с Чуперчений Ной (Ciupercenii Noi), Румъния. Проектът предвижда  

реконструкция и модернизиране на пътен участък от Републикански път III-514 (ул. Св. 

Княз Борис І), който свързва Летище Горна Оряховица с Икономическата зона и 

Централната градска част. Общият бюджет на проектното предложение е 6 275 074,20 

евро, от които 3 395 070,96 евро са за Община Горна Оряховица. През 2016 г. се 

очакват резултати по проектите. 
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По Приоритетна ос 2 „Зелен Регион” е подготвено проектно предложение 

„Устойчиво сътрудничество между Горна Оряховица и Рошиори де Веде чрез 

капитализиране на нематериалното и материално културно наследство“, който 

предвижда реконструкция, преустройство и модернизация на Младежкия дом в 

културен център, музей и галерия. Общината разработи проектното предложение в 

партньорство с Рошиори де Веде, Румъния. Общият бюджет на проектното 

предложение е 3 898 367,93 евро, от които 2 849 122,50 евро са за Община Горна 

Оряховица. През 2016 г. се очакват резултати по проектите. 

По Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, Община Горна Оряховица, в 

партньорство с "Асоциация за предоставяне на комунални услуги на територията на 

област Олт", Румъния е изготвила проектно предложение "Подобряване на капацитета 

на институциите в случай на интервенция при извънредни ситуации в граничния район 

Олт - Горна Оряховица (ІІCES)", което включва изграждане на Интегрирана система за 

мониторинг на околната среда, ранно откриване и превенция от природни бедствия. 

Общият бюджет на проектното предложение е 5 937 440,51 евро, от които 2 987 925,09 

евро са за Община Горна Оряховица. През 2016 г. се очакват резултати по проектите. 

 

Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата 
Мярка 1.3.1. : Обособяване/Изграждане на нови бизнес и индустриални зони 
П 1.3.1.2: Обособяване на нови индустриални зони и бизнес зони /бивши 

военни поделения/ 
 
През 2014 г.  е сключен договор за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна-

държавна собственост  - от Министерството на отбраната на Община Горна 
Оряховица. Прехвърлени са имоти, заедно с прилежащите към тях сгради. Имотите се 
намират в близост до летище Горна Оряховица. Извършено е приемане и предаване 
на имотите, а собствеността им се променя и от частна държавна собственост става 
частна общинска собственост.  

-През 2015 г. е изменен Общия устройствен план, съгласно долуописаните имоти 
влизат в регулация на град Горна Оряховица и за тях се определя смесена 
многофункционална устройствена зона (СМФ). Имоте са следните:  

Поземлен имот № 234001 с площ от 22 114 кв.м., застроен с 2 сгради с обща 
застроена площ 2 278 кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС № 3287 / 25.02.2015г.; 

- Поземлен имот № 234002 с площ от 52 217 кв.м., застроен с 7 сгради с обща 
застроена площ 6602 кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС № 3288 / 25.02.2015г.; 

- Поземлен имот № 234003 с площ от 49 542 кв.м., застроен с  7 сгради с обща 
застроена площ 1 169 кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС №  3289 / 25.02.2015г.; 

- Поземлен имот № 234004 с площ от 43 018 кв.м., застроен с 5 сгради с обща 
застроена площ 557  кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС № 3290 / 25.02.2015 г.; 

- Поземлен имот № 234005 с площ от 55 481 кв.м., застроен с 10 сгради с обща 
застроена площ 3048 кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС № 3291/25.02.2015г.; 
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- Поземлен имот № 234006 с площ от 65 098 кв.м., застроен с 27 сгради с обща 
застроена площ 7288 кв.м., находящ се в землището на гр. Горна Оряховица, местност 
„Ашова”, актуван с АОС № 3292 / 25.02.2015г.; 

- Незастроен поземлен имот № 000138 с площ от 17 338 кв.м., находящ се в 
землището на гр. Горна Оряховица, местност „Ашова”, актуван с АОС № 
3293/25.02.2015г.; 

 
Мярка 1.3.3.:Подобряване и реконструкция на съществуваща или 

строителство /развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса; 
П 1.3.3.1. Рехабилитация и реконструкция на ул."Св.Княз Борис І" (от кр.с 

ППГ Буров до Честово"( о.т.901-о.т.817)(проектиране+СМР) 
През 2015г. Община Горна Оряховица кандидатства по първата покана за 

набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, 

по Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” с проектно предложение "Подобряване на 

транс-граничната транспортна инфраструктура за свързване на хора и стоки между 

третични и вторични транспортни възли и инфраструктурата на ТEN-T мрежата", в 

партньорство с Чуперчений Ной (Ciupercenii Noi), Румъния. Проектът предвижда  

реконструкция и модернизиране на пътен участък от Републикански път III-514 (ул. Св. 

Княз Борис І), който свързва Летище Горна Оряховица с Икономическата зона и 

Централната градска част. Общият бюджет на проектното предложение е 6 275 074,20 

евро, от които 3 395 070,96 евро са за Община Горна Оряховица. През 2016 г. се 

очакват резултати по проекта. 

Мярка 1.3.6: Развитие на пазари и тържища 
П 1.3.6.1.: Реконструкция на зеленчуков пазар гр.Горна Оряховица 
През 2015 г. е възложено разработване на инвестиционен проект за 

реконструкция на зеленчуков пазар гр.Горна Оряховица 
 
 
Специфична цел 1.4.: Създаване на условия за развитие на бизнеса 
Мярка 1.4.1. : Дейности на общината в подкрепа на бизнеса; 
П 1.4.1.1: Приемане на пакет от стимули за подпомагане на стартиращ бизнес 
През 2014 г. общинска администрация в Община Горна Оряховица разработи и 

Общински съвет Горна Оряховица прие Наредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в община Горна Оряховица, с която се определят условията и 
редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките, съгласно 
изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите и на Правилника за 
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.  

 

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие 

Специфична цел 2.1: Повишаване на енергийната ефективност на публични 
сгради и жилищен сектор 

Мярка 2.1.1.: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор; 
П 2.1.1.1 Обновяване и/или конструктивно укрепване на многофамилни 

жилищни сгради, включително мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 
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През 2015 г. Община Горна Оряховица участва активно по Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Програмата е 
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на 
живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо 
качество на жизнената среда. Община Горна Оряховица е сключила Договори за 
целево финансиране с Българската банка за развитие за 14 сгради на територията на 
града. Всички сгради са допустими по изискванията на заложените в Програмата 
критерии, а именно: строени по индустриален способ и с конструкция ЕПЖС- 
едропанелно жилищно строителство.  

Сградите, за които има сключени Договори за целево финансиране с Българска 
банка за развитие са както следва: 

 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”П.Р.Славейков” № 29; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”П.Р.Славейков” № 17; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”П.Р.Славейков” № 19; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Раховец” № 7; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Раховец” № 12; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Славянска” № 18,20; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Ю.А.Гагарин” № 45,47; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Отец П.Хилендарски” № 63; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Георги Бошнаков” № 31; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Ю.А.Гагарин” № 35; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Славянска” № 28; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Васил Левски” № 11; 
  Сграда с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Славянска” № 26; 
 
Прогнозна стойност на инвестицията 16 520 388 лв. 
Открита е процедура по Закона за обществените поръчки за извършване на 

енергийно обследване. 
 
Мярка 2.1.2.:Повишаване на енергийната ефективност в държавни и 

общински административни сгради 
 
П 2.1.2.3 Обновяване на сграда РУП Гора Оряховица,  включително 

мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 
През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 

растеж 2014-2020, като един от проектите включен в Индикативен списък с резервни 

обекти е Енергийна-ефективност на сграда РУП гр.Горна Оряховица. 

 
П 2.1.2.4 Обновяване на сграда ДСП Оряховица,  включително мерки за 

енергийна ефективност и ВЕИ 
През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 
растеж 2014-2020, като един от проектите включен в основен списък е за Енергийна-
ефективност на сграда ДСП гр.Горна Оряховица.Предвижда се обекта да се реализира 
през 2017 г. 
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Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 
Мярка2.2.1.:Изграждане на достъпна среда 
П 2.2.1.4 Изграждане на достъпна среда сграда НЧ "Братя Грънчарови" 

Горна Оряховица 
През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 926 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвено конструктивно 
обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и работен 
проект  за цялостна реконструкция НЧ „Братя Грънчарови-2002“ на стойност 98 521,20 
лв, в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ 
град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по 
Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Обектът е включен в Списък 
с индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 
Ос 1 на ОПРР. Очаква се да се реализира през 2018г., чрез използване на финансови 
инструменти и безвъзмездна финансова помощ. 

 
П 2.2.1.7  Изграждане на достъпна среда сграда ДСП  Горна Оряховица 
През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 
растеж 2014-2020, като един от проектите включен в Индикативен списък с основни 
обекти е за Енергийна-ефективност на сграда ДСП гр.Горна Оряховица.Предвижда се 
обекта да се реализира през периода 2017 г.-2019г. 

 
 
Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените 

места. 
Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии 
П 2.3.1.1 Изграждане на  "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна 

Оряховица ( Парк на Кауфланд)  
Проектът е включен в Списък с индикативни резервни обекти в Инвестиционната 

програма по Ос 1 на ОПРР. 
 
П 2.3.1.2  Реконструкция парк "Градска градина"(проектиране +СМР) 
 
През 2015 г  е изградена  детска площадка и футболно игрище в парк „Градска 

градина“ на стойност 14 794 лв. , с източник на финансиране  Републикански бюджет. 
 
През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 2 504,40 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен инвестиционен 
проект за цялостна реконструкция на парка на стойност 50 076,00лв., в рамките на 
проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ град“, схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по Оперативна 
програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Поради ограниченост във финансовия 
ресурс по Инвестиционен приоритет „Градска среда“, проектът е включен в Списък с 
индикативни резервни обекти в Инвестиционната програма по Ос 1 на ОПРР. 
 

 
П 2.3.1.3  Реконструкция парк "Детски кът" (проектиране+СМР) 
 
През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 351,20 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 
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проект за цялостна реконструкция на парка на стойност 87024,00 лв., в рамките на 
проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ град“, схема 
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по Оперативна 
програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Обектът е включен в Списък с 
индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 
Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018г. 

 
 
П 2.3.1.6  Реконструкция парк  гр.Долна Оряховица (проектиране+СМР) 
Изградена е фитнес площадка за 8976 лв от ПУДООС и детска площадка, алеи 

чешма и стълбове на стойност 19750 лв от Републикански бюджет 
 
П 2.3.1.9: Обособяване на места за отдих в междублокови пространства  

 
Изграждане на детска площадка в район Север кв.15 на стойност 5 676лв  с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи; 

 

 

П 2.3.1.10.  Изграждане на детска площадка в района до пожарната гр.Горна 

Оряховица 

Изграждане на детска площадка и място за отдих в УПИ ІІІ за озеленяване, кв.800 

по плана на Г.Оряховица, на стойност 7380 лв от целева субсидия за капиталови 

разходи 

 

П 2.3.1.13: Изграждане на детска площадка с.Първомайци 
През 2015 е изградена детска площадка в с.Първомайци на стойност 8 470лв. ,със 

средства от целева субсидия за капиталови разходи  

 

П 2.3.1.16: Изграждане на детска площадка с.Крушето 

През 2015 е изградена детска площадка в с.Крушено на стойност  9 985 лв. ,със 

средства от целева субсидия за капиталови разходи; 

 
П 2.3.1.19: Изграждане на детска площадка с.Върбица 

През 2015 г.  Община Горна Оряховица разработи проектно предложение  за 

изграждане на детска площадка с.Върбица и кандидатства за финансиране в конкурса 

на МОСВ „За чиста околна среда - 2015” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”. 

Проектът беше одобрен.Почистени са замърсени площи, изградена е  детска площадка 

и е обособен кът за отдих. Доставено и монтирано е парково обзавеждане и детски 

съоръжения.  Във връзка с изпълнението на тази дейност са разходвани 9 969 лв. 

средства от ПУДООС. 

П 2.3.1.22.  Реконструкция на пл."Георги Измирлиев"  
През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 5 275,20лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 
проект за цялостна реконструкция на стойност 93752,87 лв., в рамките на проект „Горна 
Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ град“, схема BG161PO001/5-
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02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по Оперативна програма 
Реггионално развитие 2007 – 2013“. Изготвен е работен проект за изграждане на 
кръгово кръстовище на ул.“Св.Княз Борис І“ и ул.“Цар Освободител“ на стойност 11 
763,13 лв. със средства от Общински бюджет. Обектът е включен в Списък с 
индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 
Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018г. 
 

П 2.3.1.31:   Изграждане на улици с.Първомайци (проектиране+СМР) 

Изграждане на улици с.Първомайци на стойност 20 000 лв , източник на 

финансиране общински приходи от местни данъци и такси 

 

П 2.3.1.32:   Основен ремонт на улици с.Правда 

През 2015г. е извършен основен ремонт с.Правда на стойност  9 284 лв. с 

източник на финансиране  общински приходи от местни данъци и такси 

 

П 2.3.1.33:   Основен ремонт улици с.Крушето: Ул."Бор", ул."Ален Мак", 

"Васил Левски", ул."Мелнична", ул."Крайбрежна" 

През 2015 г.  е извършен ремонт на ул.В.Левски на стойност 7845 лв. източник на 

финансиране -  общински приходи от местни данъци и такси 

 

П 2.3.1.34:   Основен ремонт улици с.Янтра 

През 2015 г. са извършени строително-ремонтни работи на улици Росица и 

Теменуга  в с. Янтра – на стойност 9 835 лв. - общински приходи от местни данъци и 

такси 

 

П 2.3.1.36: Основен ремонт улици с.Върбица: Цар Иван Асен ІІ, 

ул."Градинарска", ул."Янтра" 

През 2014 г. са извършени строително-ремонтни работи на улици в с. Върбица – 

на стойност 10 924 лв. от общински приходи от местни данъци и такси 

 

П 2.3.1.37: Основен ремонт улици с.Стрелец: ул."Св.св.Кирил и Методий", 

ул"Хр.Ботев" 

През 2015 г. са извършени строително-ремонтни работи на улици в с.Стрелец: 

ул."Св.св.Кирил и Методий", ул"Хр.Ботев"  - на стойност  4 515 лв. общински приходи от 

местни данъци и такси 

 

П 2.3.1.39   Изграждане на светофарни уредби - кръстовище ул.Ив.Вазов" 

и ул."Янко Боянов"; кръстовище ул. "В. Левски"- ул."Славянска" - 

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

През 2015 г. е изградена сфетофарна уредба на кръстовище ул.“Ив.Вазов“ и 

ул.“Янко Боянов“ на стойност 21 468,00 лв., източник на финансиране - общински 

бюджет. 

 

Извън посочените в програмата проекти през 2015 г. са реализирани : 
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Извършен е основен ремонт на уличната настилка: „Васил Априлов“,  „Пролет“, 
„Пейо Яворов“, „Раховец“, „Сидер войвода“, „Климент Охридски“, „Козлодуй“, 
„Юмрукчал“, „Добри Чинтулов“. Стойност 799 854 лв., източник на финансиране 
Републикански бюджет 

Изграждане на детска площадка и алеи в парк Д.Генков с.Поликрайще на стойност 
9995лв, източник на финансиране ПУДООС 

Основен ремонт улици с.Поликрайще 19997 лв , източник на финансиране 
Републикански бюджет 

Основен ремонт улици с.Драганово  15999 лв , източник на финансиране 
общински приходи от местни данъци и такси 
 
Мярка 2.3.2.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки 

между населените места 

П 2.3.2.1  Реконструкция на път VTR1013 Никюп - Крушето 

През 2015 е извършен основен ремонт на 1,260 км от  VTR 1013-Никюп-Крушето 

на стойност 112 254лв със средства от Републикански бюджет. 

 

П 2.3.2.2: Реконструкция на път VTR1292 Паисий – Стрелец 

През 2015 е извършен основен ремонт на 1,163 км от  VTR 1292-Паисий-Стрелец 
на стойност 61 824 лв. със средства отРепубликански бюджет 

 
Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата 
Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на 

водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ 

 

П 2.4.1.1   Подобрения на водоснабдителната и канализационна мрежа в 

градовете Горна Оряховица и Долна Оряховица  І фаза  

През 2015 г. Община Горна Оряховица разработи и депозира проектно 

предложение за "Изграждане на канализации по улици в град Долна Оряховица – 

Профил 12, о.т.60 - о.т.59 по ул. "Патриарх Евтимий ", Профил 25 о.т.63 – о.т.87 по ул. 

"23 юни" и о.т.63 – о.т.63а – о.т.59 – о.т.59а – о.т.58 – о.т.56 – о.т.54 по ул. "Любен 

Каравелов", Профил 27 о.т.59 – о.т.60 по ул. "Патриарх Евтимий", Профил 28 о.т.63 – 

о.т.64 по ул. "Любен Каравелов", Профил 32 о.т.58 – о.т.67а – о.т.64 – о.т.68 по ул. 

"Хаджи Димитър» на стойност 286 767 лв. пред ПУДООС.Проектът е одобрен и е 

сключен договор за изпълнение. 

 Изготвени са работни проекти  за „Канализационна мрежа на гр.Горна 

Оряховица-Гл. Колектор II от ул.“Хр.Смирненски до включване в Гл.Колектор III и 

Гл.Колектор III от о.т. 568 до включване в Гл. Колектор I“ на стойност 36 000 лв, с 

източник на финансиране  общински средства - приватизация 

 

 
П 2.4.1.5: Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град 

Горна Оряховица – ул.”Юмрукчал”, ул. ”Добри Чинтулов”, ул. „Козлодуй”, 
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ул.”Тунджа” и реконструкция на профил 112 по ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Пирот”  
и ул. „Ал.Стамболийски” 

През 2015 г се реализира проект „Реконструкция и доизграждане на канализация 

по улици в гр.Г.Оряховица-ул.“Юмрукчал“, „Добри Чинтулов“, „Козлодуй“, „Тунджа“ и 

реконструкция на профил 112 по улиците „Хаджи Димитър“, „Пирот“ и „Ал. 

Стамболийски“ Реконструирана и доизградена е 1,500 км канализационна мрежа, като 

стойността на извършените работи е 896 586 лв. със средства от ПУДООС. –  

П 2.4.1.6  Изграждане на улична ВиК мрежа в кв.601 – 608 (зад 

стадиона)(проектиране+СМР) 

През 2015г. се извърши проектиране на канализация и водопровод на участък в 

кв.601-кв.608 , гр.Горна Оряховица“ на стойност 39 000 лв със средства от 

Републикански бюджет   

 

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот 

Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда 

Мярка 3.1.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на образователна 

инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

ВЕИ; 

 

П 3.1.1.1  Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  на ЦДГ «Щастливо детство», Горна Оряховица(СМР) 

Изпълнен проект по НДЕФ „Модернизация и внедряване мерки за енергийна 

ефективност в ЦДГ „Щастливо детство“.Стойността на извършените СРР е както 

следва: 296 971 лв, като 85% са средства от НДЕФ, а 15 % от Общински бюджет. 

 

П 3.1.1.2: Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  на ЦДГ «Бодра смяна», Горна Оряховица(обследване+СМР) 

През 2015г. са изградени  4 детски площадки на стойност 29 871лв, от целева 

субсидия за капиталови разходи – Републикански бюджет; 

 

През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 

растеж 2014-2020, като обекта е включен за внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, достъпна среда и модернизация в Индикативен списък с основни 

обекти.Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018 г. 

 

 

П 3.1.1.3: «Модернизация и внедряване на мерки за Енергийна ефективност 

на ОДЗ «Елена Грънчарова» гр. Горна Оряховица (проектиране вертикална 

планировка+обследване+СМР)  
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През 2015 г. е закупена пейка четворна „Пергола“ – 1114 лв,  по проект  със 

средства от ПУДООС. 

През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 

растеж 2014-2020, като обекта е включен в Индикативен списък с основни 

обекти.Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018 г. 

 

П 3.1.1.4: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 

«Първи юни», Горна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г. е изготвен проект за ел. инсталация, вентилация и аспирация и 

Проект за вертикална планировка на двора – 3500 лв. от бюджета на детската градина.  

Обекта е включен в Списъка с индикативни резервни обекти в Инвестиционната 

програма по Ос 1 на ОПРР 2014-2020 на Община Горна Оряховица. 

Община Горна Оряховица, подаде заявление за интерес пред НДЕФ за 

финансиране на обекта. 

 

П 3.1.1.5: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОДЗ 

«Божур», Горна Оряховица, кв. «Гарата»;(проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г. е оборудвана детска площадка на стойност  4 336 лв. от бюджета на 

детската градина 

 

П 3.1.1.6: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на СДГ 

«Детски свят», Горна Оряховица, кв. «Калтинец»;(проектиране, обследване+СМР)  

През 2015г. е извършен ремонт на складови помещения на стойност 1 020 лв.  от 

бюджета на детската градина. Извършена е подмяна на подови настилки на стойност 

1 548 лв по  проект на МОН по НП «Модернизация на материалната база в училище», 

модул «Подобряване на училищната среда». Реализиран е проект за облагородяване 

на дворното пространство на стойност 4 999 лв. по ПУДООС. 

 

П 3.1.1.7  «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на 

Детска ясла «Зорница», град Горна Оряховица (проектиране, обследване+СМР) 

През 2015г. е извършен основен ремонт на кухня и прилежащи помещения на 

стойност 10 936 лв., източник на финансиране общински бюджет. 

 

П 3.1.1.8 «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на Детска 

ясла «Еделвайс» ІІ етап, град Горна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР) 

Възстановяване на ограда към ул.“Пирот“ на стойност 3446 лв, и възстановяване 

подходи и ремонт склад на стойност 9386 лв с източник на финансиране собствени 

средства – преходни остатъци от държавно делегирана дейност. 

 

П 3.1.1.9: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 

«Детска радост», Долна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР)  

През 2015 е извършена частична подмяна на дограма – 2300 лв. от бюджета на 

детската градина. 
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П 3.1.1.10  «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ «Д. 

Генков», село Поликраище;(проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г е извършена частична подмяна на дограма  на стойност 3 220 лв.  

частична подмяна водосточни тръби  на стойност 280 лв. и от бюджета на детската 

градина, изграждане на детска площадка на стойност 9978 лв с източник на 

финансиране Републикански бюджет 

 

П 3.1.1.11    «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 

«Здравец», село Първомайци (проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г е извършена подмяна на дограмата в 3 групи  на стойност 7 475 лв.,  

монтиране на окачен таван в една от занималните, боядисване на 2 занимални и 

стълбище  2 577 лв. със средства от  бюджета на детската градина . 

 

П 3.1.1.12: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 

«Слънчице», село Върбица;(проектиране, обследване+СМР)   

През 2015г. е извършена частична подмяна на дограма (кухня, тоалетна) 630 лв. 

от бюджета на детската градина 

 

П 3.1.1.13: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 

«Асен Разцветников», село Драганово;(проектиране, обследване+СМР)  

През 2015 г са извършени ремонтни дейности (кухненски блок, санитарни възли, 

таванско помещение) 2 895 лв., както и доизграждане на инсталация за газ – 2 290 лв. 

от бюджета на детската градина. 

 

П 3.1.1.14: „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ 

„Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г. е изготвен инвестиционен проект във връзка с предстоящ ремонт по 

енергийна ефективност – 9500 лв. от бюджета на училището (в т. ч. 4 000 лв. от 

резерва за нерегулярни разходи). 

През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 

растеж 2014-2020, като обекта е включен в Индикативен списък с основни обекти. 

Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018 г. 

 

П 3.1.1.15   „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ 

„Паисий Хилендарски”, гр. Горна Оряховица, кв. „Гарата”;(проектиране, 

обследване+СМР) 

През 2015 г. е извършен цялостен ремонт на санитарни възли  на стойност 27 408 

лв. от  бюджета на училището. 

 

П 3.1.1.16   „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ 

„Кирил и Методий”, гр. Долна Оряховица(проектиране, обследване+СМР) 
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През 2015 г. е извършена подмяна на дограма на стойност – 56 962 лв. от 

бюджета на училището. 

 

П 3.1.1.22: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ПГСС 

"Боруш", с. Крушето (проектиране, обследване + СМР)  

През 2015г. е извършена частична подмяна на дограма и ремонт на покрив на 

стойност 21 869 лв. със средства от бюджета на училището. 

 

Мярка 3.1.2.: Оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура; 

П 3.1.2.1   Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. 

Горна Оряховица 

През 2015г. Община Горна Оряховица разработи и представи за одобрение 

Инвестиционна програма  по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „ Региони в 

растеж 2014-2020, като обекта е включен в Индикативен списък с основни 

обекти.Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018 г. 

 

П 3.1.2.2  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Щастливо детство" гр. 

Горна Оряховица 

През 2015г. със средства на детската градина е закупено обзавеждане  - масички 

в 3 от групите – на стойност 825 лв.; балатум за всички групи  на стойност 12 865 лв.; 3 

нови мивки и 2 нови работни кухненски маси на стойност 4 960 лв.  

В рамките на проект по НДЕФ „Модернизация и внедряване мерки за енергийна 

ефективност в ЦДГ „Щастливо детство“ е закупено кухненско оборудване на стойност 

14 121 лв като, като 85% са средства от НДЕФ, а 15 % от Общински бюджет. 

 

П 3.1.2.3  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Ален мак" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. са закупени нови легла и матраци за 2 групи. на стойност 7 644 лв., 4 

бр. интерактивни дъски  на стойност 5 000 лв.; Ел. пекарна с 2 фурни на стоюност 3 570 

лв.;Сушилня – 649 лв.;климатици 2 бр. – 1158 лв.,столчета 15 бр. – 237,5 лв., кухненска 

мивка с плотове – 768 лв от бюджета на детската градина 

 

П 3.1.2.4  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. е закупен синхронизатор – 1 133 лв – по постъпили дарения в ЦДГ 

 

П 3.1.2.5  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. е закупен котлон с 6 бр. плочи – 3 326 лв. от бюджета на ЦДГ 

 

П 3.1.2.6  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. е закупена сушилня  на стойност 1 449 лв. от бюджета на ЦДГ 
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П 3.1.2.7  Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Божур" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. е закупено техническо оборудване (прожектор, екран, прожекционна 

маса, лаптоп, аудиосистема) – 2 449 лв. от бюджета на детската градина 

 

П 3.1.2.8: Обзавеждане и оборудване на СДГ "Детски свят" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015г.  се извърши обновяваве на учебно-техническо оборудване и 

обзавеждане  на стойност 2 785 лв. , както и учебни материали, пособия и спортно 

оборудване  на стойност 5 250 лв. в рамките на Проект на МОН по НП «Модернизация 

на материалната база в училище», модул «Подобряване на училищната среда» 

 

П 3.1.2.11: Обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна 

Оряховица 

През 2015 г. са доставени 10 бр. масички и 4 бр. секционни шкафове – 1200 лв. 

Проект на МОН по НП «Модернизация на материалната база в училище», модул 

«Подобряване на училищната среда». Закупени са  нови уреди за открита площадка  

на стойност 900 лв.; техническо оборудване (скенер и принтер, компютри 2 бр., 

монитори 2 бр.) на стоюност 1070  лв. от бюджета на детската. 

 

П 3.1.2.16: Обзавеждане и оборудване на СОУ "Вичо Грънчаров" гр. Горна 

Оряховица 

През 2015 г. е закупена  компютърна техника  на стойност 650 лв. от бюджета на 

училището. 

 

П 3.1.2.17  Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

гр. Горна Оряховица 

През 2015г е закупена компютърна техника  на стойност 532 лв. от бюджета на 

училището. 

 

П 3.1.2.20: Обзавеждане и оборудване на ОУ „Климент Охридски“ с. 

Драганово 

През 2015 г е извършена подмяна на подови настилки и частично ново 

обзавеждане на стойност  7 528,31 лв. – Проект на МОН по НП «Модернизация на 

материалната база в училище», модул «Подобряване на училищната среда» 

 

 

П 3.1.2.24   Обзавеждане и оборудване на ОУ "Отец Паисий" с. Писарево 

През 2015 г. е закупена компютърна техника  на стойност 646 лв. от бюджета на 

училището, 

Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния 

статус на населението 
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Мярка 3.2.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура 

за предоставяне на социални услуги  и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ;  

П 3.2.1.1  Изграждане на „Кризисен център" за жертви на насилие с 

капацитет 8 места  

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 2526 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант са изготвени конструктивно 

обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефектовност и работен 

проект за преустройство и промяна предназначението на съществуващ сграден фонд, 

вкл. обзавеждане и оборудванез за изграждане на кризисен център на стойност  

50538,00 лв лв., в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и 

проспериращ град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия 

програмен период", по Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. 

Обектът е включен в Списък с индикативни резервни обекти в Инвестиционната 

програма на гр.Горна Оряховица по Ос 1 на ОПРР.  

 

П 3.2.1.5.   Реконструкция на сграда за изграждане на "Приют" за 

бездомни лица с капацитет 10 места 

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 1 533,60 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 

проект за изграждане на Приют, с капацитет 15 места на стойност  30 662,40 лв., в 

рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ град“, 

схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по 

Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Обектът е включен в Списък 

с индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 

Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се реализира през периода 2016-2018г. 

 

 

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

П 3.2.2.1  Оборудване и обзавеждане на „Кризисен център" за жертви на 

насилие с капацитет 8 места  

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 2526 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант са изготвени конструктивно 

обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефектовност и работен 

проект за преустройство и промяна предназначението на съществуващ сграден фонд, 

вкл. обзавеждане и оборудванез за изграждане на кризисен център на стойност  

50538,00 лв лв., в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и 

проспериращ град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия 

програмен период", по Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. 

Обектът е включен в Списък с индикативни резервни обекти в Инвестиционната 

програма на гр.Горна Оряховица по Ос 1 на ОПРР. 

 



Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението на Общински план за развитие на  Община Горна Оряховица 2014 – 2020 г. през 2015 година      16 | P a g e  

П 3.2.2.4  Оборудване и обзавеждане на "Приют" за бездомни лица с 

капацитет 10 места 

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 1 533,60 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 

проект за изграждане, обзавеждане и оборудване на Приют, с капацитет 15 места на 

стойност  30 662,40 лв., в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - 

привлекателен и проспериращ град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за 

следващия програмен период", по Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 

2013“. Обектът е включен в Списък с индикативни основни обекти в Инвестиционната 

програма на гр.Горна Оряховица по Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се 

реализира през периода 2016-2018г. 

 

П 3.2.2.6   Оборудване и обзавеждане на социални жилища за лица в риск 

за 40 лица 

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 128 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 

проект за изграждане, обзавеждане и оборудване на 30 броя Социални жилища на 

стойност  82 536 лв., в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен 

и проспериращ град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия 

програмен период", по Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. 

Обектът е включен в Списък с индикативни основни обекти в Инвестиционната 

програма на гр.Горна Оряховица по Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се 

реализира през периода 2018-2022г. 

 

 

Мярка 3.2.3.Изграждане/реконструкция/ремонт на социални жилища вкл. и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 

П 3.2.3.1  Реконструкция на съществуваща сграда в гр. Горна Оряховица 

и обособяване на 16 броя социални жилища за лица в риск 

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 128 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвен е инвестиционен 

проект за изграждане, обзавеждане и оборудване на 30броя Социални жилища на 

стойност  82 536 лв., в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен 

и проспериращ град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия 

програмен период", по Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. 

Обектът е включен в Списък с индикативни основни обекти в Инвестиционната 

програма на гр.Горна Оряховица по Ос 1 на ОПРР. Предвижда се обекта да се 

реализира през периода 2018-2022г. 

Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи 
П 3.2.4.2: Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни 

грижи: Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник – капацитет 70  
През периода от 26.01.2015 г. до 24.04.2015 г. на 30 деца и лица с увреждания 

беше предоставяна социалната услуга „Личен асистент. Лицата бяха обгрижвани от 26 

Лични асистенти. Съгласно Постановление на Министерски съвет № 4 от 15.01.2015 г., 
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обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г. услугата се предоставяше със средства от държавния 

бюджет в размер на 41 745 лв. 

 

Община Горна Оряховица е партньор от м. март 2015 г. на Агенцията за социално 

подпомагане по проект „Нови възможности за грижа”, финансиран със средства по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В началото на м. май 2015 г. по проекта 

бяха назначени 38 Лични асистенти, които да полагат грижи за 39 деца и лица с 

увреждания.  До края на 2015 г. са обгрижени общо 44 потребители. Изразходените 

средства са в размер на 105 699 лв.  

 

Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Горна 

Оряховица, създадено в рамките на проект „За по-качествен живот” по Оперативна 

програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. продължи да функционира 

като местна дейност, при запазване на  създадените по проекта работни места и броя 

на обгрижваните лица. Със средства от Общинския бюджет се гарантира запазване на 

33 работни места до 30.06.2015 год. Бяха преназначени „Сътрудник социални 

дейности” и 32 домашни санитари, които ежедневно обгрижваха 98 потребители. От 

01.07.2015 до 30.11.2015 год. съгласно решение на Общински съвет - Горна Оряховица 

в Звено за услуги в домашна среда към ДСП бяха осигурени средства за работни 

заплати за 20 болногледачи, които обгрижваха 73 лица. Общата стойност на 

изразходените средства от общинския бюджет за 2015 г. е 134 106 лв. 

 

На 16.09.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община 

Горна Оряховица беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Проектът ще осигури достъп на лица с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания до почасови 

интегрирани услуги: психологическа подкрепа, консултиране, социални услуги 

(домашен помощник и личен асистент) и здравна помощ, според индивидуалните им 

потребности. Той е с продължителност 20 м (до 16.05.2017) и стойност: 499 968,30 лв. 

От 23.11.2015 г. стартира предоставянето на услуги по проекта. Поради големия 

брой на нуждаещите се, бяха обхванати повече лица от първоначално предвидените 

50, а именно 81 лица. В рамките на проекта са заети и са осигурени доходи за 25 

домашни помощника, социален работник, медицинска сестра и психолог. За 2015 г. са 

изразходени средства в размер на 11 727 лв. 

 

 

П 3.2.4.3: Развитие на приемната грижа в община Г. Оряховица – капацитет 20 
семейства 

Продължи предоставянето на услугата „Приемна грижа” по проект „И аз имам 

семейство” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 

051PO001-5.2.11 „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013 г. Екипът на проекта работи с граждани, кандидати за приемни 

родители, утвърдени приемни семейства и семейства с настанени деца. Извършва 
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консултиране, проучване и оценка, обучения, представяне пред Комисията по приемна 

грижа, оказва подкрепа. През периода м. януари - м. декември 2015 г. бяха настанени 

11 деца по спешност в 7 приемни семейства. Заличено беше едно приемно семейство 

от регистъра. Поради осиновяване, беше прекратено настаняването на седем деца, а 

поради реинтеграция в биологичното семейство беше прекратено настаняването на 

две деца. Към 31.12.2015 година се отглеждат 19 деца в 10 приемни семейства. 

Проведено беше едно надграждащо обучение на приемни семейства, извършени бяха 

64 индивидуални супервизии на приемни родители, 5 групови супервизии, 

организирана беше 1 среща на група за самопомощ за приемни родители.  През 2015 г. 

са разходвани 112 933 лв. 

Проектът приключи на 31.12.2015 г. и е със стойност за общината - 268 994 лв. 

През периода на проекта броят на утвърдените приемни семейства е 16, а броят на 

настанените деца - 32. Десет деца са осиновени. Три деца са реинтегрирани в 

биологичното семейство. В едно от утвърдените приемни семейства не е извършвано 

настаняване на дете. 

След приключване на проекта, услугата „Приемна грижа“ е продължена от 

01.01.2016 г. по проект „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 със сключено на 11.12.2015 г. споразумение за партньорство между община 

Горна Оряховица и  АСП. Новото проектно предложение е с продължителност до 

31.07.2018 г. 

 
П 3.2.4.6: Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността 

"Център за обществена подкрепа" с капацитет 40 места  
През 2015 се извърши доизграждане на Център за обществена подкрепа – гр. 

Горна Оряховица, на стойност 11 901 лв.  със средства от държавна дейност; 
 

Мярка 3.2.5.: Изграждане/реконструкция/ремонт на здравна инфраструктура  

вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

П 3.2.5.1: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на МБАЛ "Св. 

Иван Рилски" гр. Горна Оряховица (проектиране и СМР)  

Подмяна на дограма на инфекциозно и второ отделение в размер на 11924,37лв , 

като 10 000 лв от тях осигурени от общински бюджет 

Ремонт на ВиК инфекциозвво и трето отделение в размер на 2 343 лв. 

 

П 3.2.5.2: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ДКЦ І 

ЕООД гр. Горна Оряховица (проектиране и СМР) - 

През 2015г. е извършен ремонт на 4 кабинета/подмяна на дограма, врати, окачени 

тавани/ - 9000лв. и ремонт на водосточни тръби – 1000лв, със средства на 

дружеството. 

 

Мярка 3.2.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура; 
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П 3.2.6.1: Специализирано оборудване и обзавеждане на МБАЛ "Св. Иван 

Рилски" гр. Горна Оряховица  

През 2015 е закупена медицинска апаратура и оборудване  

Аудиометър 5040,00 лв. 
Четец 3MCR100 – регистър на пациенти 826,80 лв. 
Сървър Риспеижщ TX 1310M1 HEON E3 2114.40 лв. 
Рентгенова тръба CXB-200B TOSHIBA MEDICAL SISTEM 49200.00 лв. – със 

средства от общински бюджет 

Двуканален фетален монитор 3900,00 лв. 

 

П 3.2.6.2: Специализирано оборудване и обзавеждане на ДКЦ І ЕООД гр. 

Горна Оряховица През 2014г. са закупени: 

Закупен трансдюсер за кардиологични изследвания -16 000 лв. 

 

П 3.2.6.3: Офис оборудване и обзавеждане на ДКЦ гр. Горна Оряховица 

Закупен климатицu – 1200 лв. 

 

Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 
природно наследство 

Мярка 3.3.1.:Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в 
сферата на културата и туризма вкл и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ; 

П 3.3.1.1: „Енергийно-ефективна реконструкция на НЧ «Напредък 1869», гр.  
Горна Оряховица (проектиране, обследване +СМР) 

През 2015 г. е извършен текущ ремонт в НЧ „Напредък-1869” Горна Оряховица – 

текущи ремонти на 3 кабинети в Музикалната школа, 1 кабинет на гл. худ. ръководител 

на ФА "Сидер Войвода"  и репитационните зали на ВС" НОВА МУЗИКА" и МТ 

"Алтернатива". Текущите ремонти през 2015 г. се изразяваха в боядисване на стени, 

облицовка и боядисване на тавани в кабинети и зали, както и  подмяна на ел.лампи, 

брави, кабели и др. в читалището. Ремонт на театрални столове в салона на 

читалището. Ремонтите са от собствени средства и са на стойност 3 860,55 лв. за 

материали, извършени са с доброволен труд на служители от читалището и 

самодейци.  

 

П 3.3.1.2: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт и 

изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ “Братя Грънчарови – 

2002» (проектиране, обследване+СМР)  

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 926 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвено конструктивно 

обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и работен 

проект  за цялостна реконструкция НЧ „Братя Грънчарови-2002“ на стойност 98 521,20 
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лв, в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ 

град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по 

Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Обектът е включен в Списък 

с индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 

Ос 1 на ОПРР. Очаква се да се реализира през 2018г., чрез използване на финансови 

инструменти и безвъзмездна финансова помощ. 

 

П 3.3.1.3: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ 

“Христо Козлев - 1883» гр. Долна Оряховица (проектиране, обследване+СМР)  

През 2015 г. е извършена подмяна на дограма /5 броя врати/ на стойност 2950.00 

лв.в библиотеката на втория етаж и частичен ремонт на ел. инсталацията за 450.00 лв. 

в големия салон са извършени от собствени средства в НЧ „Христо Козлев1883” Долна 

Оряховица за   2015 г. 

 

П 3.3.1.4: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ“Иван 

Вазов –1893” с. Първомайци (проектиране, обследване+СМР) 

През 2015 г. е извършена подмяна на дограма – два прозореца в малък салон в 

НЧ „Иван Вазов-1893” село Първомайци на стойност 600.00 лв., от собствени средства  

  

П 3.3.1.9: „Енергийно-ефективна реконструкция на Младежки дом”, гр. Горна 

Оряховица (проектиране, обследване+СМР)  

През 2015 е извършен ремонт на санитарни възли  стойност 20 122,00лв с 

източник на финансиране  общински бюджет. 

През 2015 г. е изготвен идеен проект за преустройство и пристрояване на 

съществуващ сграден фонд на стойност 24 000 лв , от общински бюджет. С 

разработения проект, Община Горна Оряховица кандидатства по Приоритетна ос 2 

„Зелен Регион”  на програма  INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, с 

проектно предложение „Устойчиво сътрудничество между Горна Оряховица и Рошиори 

де Веде чрез капитализиране на нематериалното и материално културно наследство“, 

който предвижда реконструкция, преустройство и модернизация на Младежкия дом в 

културен център, музей и галерия. Общината разработи проектното предложение в 

партньорство с Рошиори де Веде, Румъния. Общият бюджет на проектното 

предложение е 3 898 367,93 евро, от които 2 849 122,50 евро са за Община Горна 

Оряховица. През 2016 г. се очакват резултати по проекта. 

 

 

 

Мярка 3.3.2.: Оборудване и обзавеждане на инфраструктурата в сферата на 

културата и туризма 

П 3.3.2.2: Оборудване на НЧ "Братя Гърнчарови" гр. Г. Оряховица 

През 2015г. бяха закупени аудио система, телевизор и компютър  на стойност 1 

500.00 лв. от бюджета на НЧ „Братя Грънчарови-2002”. 

През 2015 г. е изготвено обемно-устройствено проучване  на стойност 4 926 лв. 

със средства от Общински бюджет.След избор на вариант е изготвено конструктивно 
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обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и работен 

проект  за цялостна реконструкция НЧ „Братя Грънчарови-2002“ на стойност 98 521,20 

лв, в рамките на проект „Горна Оряховица 2014-2020 - привлекателен и проспериращ 

град“, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", по 

Оперативна програма Реггионално развитие 2007 – 2013“. Обектът е включен в Списък 

с индикативни основни обекти в Инвестиционната програма на гр.Горна Оряховица по 

Ос 1 на ОПРР. Очаква се да се реализира през 2018г., чрез използване на финансови 

инструменти и безвъзмездна финансова помощ. 

 

П 3.3.2.4: Оборудване и обзавеждане на Исторически музей гр. Горна 

Оряховица 

Закупени са 2 бр. климатици на стойност 2 160 лв, с източник на финансиране от 

бюджета на Исторически музей. 

 

 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено 

следното: 

Частичен ремонт на ел. инсталацията в библиотечното помещение /читалня/ в НЧ 

„Пробуда -1904” Горна Оряховица бе извършена през 2015 г. на стойност 150.00 лв. 

собствени средства. 

Подмяна на дограма /5 броя прозорци/ на първи етаж в сградата на НЧ „Звезда-

1905” село Правда на стойност 1680.00 лв., от собствени средства  са изразходвани за 

2015 г. 

Ремонт на покривна част и подмяна на входни врати на стойност 2170.00 лв. 

собствени средства са изразходвани в НЧ „Напредък-Крушето 1906” село Крушето. 

През 2015г. беше оборудвано и обзавеждено бившо фондохранилище на 

Исторически музей – Горна Оряховица и открита нова експозиция „Горнооряховски 

суджук” към Горнооряховския музей. Единствената в България експозиция 

„Горнооряховски суджук” отвори врати на 29 май 2015 г.в Историческия музей. 

Средствата възлизат на 6 000.00  лв. местен бюджет   и 2400.00  - за стенопис – 

оборудване 

1 брой  климатик е закупен през 2015 г. за библиотеката в НЧ „Съгласие-1905” 

село Писарево, на  стойност 1100.00 - собствени средства от спонсори.  

Дарение на стойност 200.00 лв. – 2 бр. тонколони са получили в НЧ „Просвета 

1906” село Горски горен Тръмбеш, източник на финансиране частно лице. 

Със собствени средства е извършен ремонта на помещение – гримьорна в  НЧ 

Заря-1900” село Стрелец на стойност 1200.00 лв. 
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Мярка 3.3.3.: Маркетингови и рекламни дейности в сферата на културата и 

туризма 

П 3.3.3.1: Маркетингово представяне на Празника на горнооряховския 

суджук. Създаване на рекламен клип. 

През 2015 г. продължи изготвянето и отпечатването на пълноцветна рекламно-

информационна брошура за новата експозиция „Горнооряховски суджук” – 1 000 бр. на 

стойност 462.00 лв. – Общински  бюджет. За цялостното организационно-техническо 

обезпечаване провеждането  44 210лв, източник на финансиране общински бюджет. 

 

 

Мярка 3.3.4: Организиране и провеждане на културни и туристически 

събития 

П.3.3.4.1.Поредица от инициативи за представяне на събития (изложби, 

представления, експозиции) 

Усилията на Ръководството на Община Горна Оряховица  през 2015 г. бяха в 

насока да надградим постигнатото до тук: Създаване на разнообразно културно 

съдържание и популяризиране на културното наследство  като  възможност за 

изграждане и отстояване на национална и регионални културни идентичности, да 

създадем максимално добри условия за съхраняване на традициите и издигане 

престижа на самодейните колективи. Заложихме на един изключително богат и пъстър 

Културен календар за 2015 година, изпълнен с мащабни форуми, стойностни събития и 

концерти. Причината е и честването на 145-тата годишнина от обявяването на Горна 

Оряховица за град. Продължихме с иновативните възможности и активното участие на 

гражданите в съвременния културен живот, както и пълноценното им взаимодействие с 

културното наследство.  

Изготвяне и отпечатване на луксозен пълноцветен рекламен албум „145 години 

град Горна Оряховица”; 600.00 лв. – обработване на снимки и текстове – общински 

бюджет. 

Изготвяне и представяне на документален филм, посветен на крепостта Ряховец. 

- 532.00  лв общински бюджет. 

Брандиране на четири автобуса със „145 години град Горна Оряховица”, два от 

които пътуват по  междуградски линии №10 и №14 . 

Реализирани са успешно всички запланувани събития и инициативи включени в 

Календарния план на публичните прояви в духовната сфера на Община  Горна 

Оряховица  за  2015 г. на стойност 251 120,78 лв. 

 

 „Акции и документи на фамилия Бурови” – от 4 до 13 февруари, документалната 

изложба бе реализирана в партньорство с НЧ „Съзнание-1936” В. Търново и представи 
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част от акциите на братя Бурови и тяхното участие в едни от най-значимите фирми и 

акционерни дружества, свързани с развитието на промишлените отрасли в България; 

• „80 години Паметник на свободата” – изложбата на НПМ „Шипка-Бузлуджа” 

гостува в Исторически музей – Горна Оряховица от 26 февруари до 24 март. 

Експозицията пресъздава историята на паметника на връх Шипка чрез фотографии и 

документи, свързани идейните и конкурсните проекти, строителството, откриването и 

функционирането на монумента; 

• „Нощ в музея” – осъществена на 16 май в партньорство с ХГ „Недялко 

Каранешев”. Събитието, чиято основна тема бе музикалната динамика на ХХ век, бе 

част от 11-то издание на Европейската нощ на музеите. Световните хитове в 

различните жанрове, формирали се през миналото столетие, бяха представени от 

специалните гости на Нощта – диджеите KALEX, Liu Ben и Kurch; 

• „Жената и модата през ХХ век” – спектакъл, реализиран в Регионален 

исторически музей – Плевен, в партньорство с музеите в Горна Оряховица и Ловеч, и 

няколко културни институции в страната. В рамките на Европейската нощ на музеите 

бе представена историята на дамското официално облекло през миналия век; 

• „145 години Горна Оряховица” – представена от 20 май до 9 юни в изложбени 

зали „Рафаел Михайлов” В.Търново. Изложбата бе съвместно представяне на 

материали от фонда на Исторически музей – Горна Оряховица, Общинска библиотека 

и ХГ „Недялко Каранешев”, свързани с историческата годишнина на града; 

• „Априлското въстание в Горна Оряховица” – историческа възстановка, 

реализирана на 28 май на площад „Георги Измирлиев” съвместно от Община Горна 

Оряховица, клуб „Традиция” В.Търново и Исторически музей – Горна Оряховица. 

Пресъздадени бяха организацията и опитът за въстание в града, последвалите 

събития и спасяването на Горна Оряховица от Елена Грънчарова;  - 

• „Горнооряховски суджук” – открита на 30 май, изложбата представи 

няколковековната история на прочутия местен деликатес. Експонирани бяха архивни 

фотографии, документи,  запазени инструменти и машини, свързани с продукцията на 

горнооряховския суджук; 

• „Горна Оряховица от вчера и днес” – открита на 13 юни, изложбата илюстрира 

развитието на града от края на ХIХ век до днес през окото на фотообектива. За целта 

бяха подбрани няколко десетки знакови улици, сгради и обекти, всеки от които 

представен със своя съвременен изглед, за да може посетителят да придобие по-

пълна представа за настъпилите промени в градския пейзаж; 

• „Тютюн, енфие & сие” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна 

Оряховица, гостува в Исторически музей – Асеновград от 17 септември до края на 

годината; 
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• „Захар, кафе & сие” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна 

Оряховица, гостува в Исторически музей – Исперих от 1 октомври до 1 ноември; 

• „Археологически разкопки Крепост Ряховец 2015” – открита на 7 октомври, 

изложбата представя резултатите от археологическите проучвания през тази година. 

 

Специфична цел 3.4.: Създаване на условия за повишаване на спортната 

активност  

Мярка 3.4.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура 

вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

П 3.4.1.4: Цялостна реконструкция на стадион „Локомотив“ (проектиране + 

СМР) 

През 2015 г.  Община Горна Оряховица разработи и представи пред 
Министерство на младежта и спорта проектно предложение  „Обновяване на стадион 
„ЛОКОМОТИВ“, гр.Горна Оряховица  – I етап“ за  кандидастване за финансиране по 
Наредба № 2 към Министерство на младежта и спорта  на стойност 3 400 915,98лв. 

През 2015г. е извършена доставка на помпена система за сондаж и 
водоснабдяване на стадиона на стойност 2 090 лв с източник на финансиране 
общински бюджет. 

 

Извън посочените в плана проекти през 2015 г. е изпълнено следното: 

През 2015 г.  се реализира втори етап на проект  „Мултифункционална спортна 

площадка в УПИ ІІ за спорт, кв.15 гр.Горна Оряховица, обл. Велико Търново  - 

изграждане на тенис корт и сграда на стойност 290 277 лв. финансиран от Община 

Горна Оряховица . 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 

П 3.4.3.1: Лекоатлетическа щафетна обиколна на град Горна Оряховица 

През 2015 г. е проведена щафетна обиколка на гр.Горна Оряховица за което са 

изразходвани 484 лв от общински бюджет. 

 

П 3.4.3.2: Турнир по футбол  

        За провеждане на футбулен турнир М&BM през 2015г. са изразходвани 2000 лв от 

частни средства. 

 

П 3.4.3.4: Фамилатлон  

За провеждане на ФАМИЛАТЛОН през 2015 г. са изразходвани 3 853 лв от 

общински бюджет. 

 

П 3.4.3.5: Крос „Златна есен“ 

 

През 2015 за реализация на събитието са изразходвани 80 лв. със средства от ЛК 

„Локомотив“. 
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П 3.4.3.7: Лекоатлетически пробег „Мики“ 

За реализация на събитието през 2015 г. са изразходвани 4 834 лв. от общински 

бюджет. 

 

Приоритетна област 4:Околна среда 

Специфична цел 4.1.:Подобряване на жизнените и екологични условия в 

населените места 

 

Мярка 4.1.2.: Проучване и оценка на състоянието на зелената система в 

общината 

П 4.1.2.2.: Изработване на лесоустройствен проект за горите, собственост на 

общината за периода 2015-2025 г.  

През 2015 г е  изработен лесоустройствен проект за горите, собственост на 

Община Горна Оряховица, на стойност 3062 лв от общински бюджет; 

 

П 4.1.2.3.: Озеленяване на урбанизирани територии на населените места:  

- През 2015 г. от Общинското предприятие „ППИИО” са засадени на общински 

терени 92 бр. дървета и 235 бр. храсти на обща стойност 4 500 лв. от общинския 

бюджет. 

 

Специфична цел 4.2.: Подобряване управлението на отпадъците. 

Мярка 4.2.1.: Разширяване на системата за събиране на битови отпадъци; 

П 4.2.1.2: Закупуване на контейнери за зелени отпадъци 

В рамките на проект № DIR-5112122-11-70 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците регион Велико Търново”, който се финансира от 

Оперативна програма „Околна среда”, на община Горна Оряховица са предоставени 

105 бр. кафяви контейнери за зелени отпадъци, както и машина за обслужването им. 

 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено 

следното: 

През 2015 година са закупени 90 бр. контейнери тип „Бобър” и 170 бр. кофи тип 

„Кука”-240 л. за битови отпадъци. Същите са разпределени във всички населени места 

на общината.Стойността е 63 079лв. източник на финансиране общински бюджет 

Мярка 4.2.2.: Изграждане на инсталации за предварително и последващо 

третиране на отпадъците 
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П 4.2.2.1: Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци 

На 29.10.2015 г. е въведена в експлоатация сепарираща инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци, собственост на „Екосорт Горна 

Оряховица”АД. През инсталацията преминават за обработка всички битови отпадъци 

генерирани на територията на Общината.  

 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено 

следното: 

През 2015 г. продължи изпълнението на проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, финансиран по ОП 

„Околна среда“ 2007-203 г. и с водеща община - Община Велико Търново. Приключиха 

СМР дейностите по проекта, като за обекта е издаден акт №15 на 28.12.2015 г. и 

предстои въвеждането му в експлоатация. Изграденото депо е на площ 165 дка и е за 

33 203 128 лв. На депото ще се извършват всички цикли – сепариране, компостиране и 

депониране. 

 

Мярка 4.2.3: Закриване на стари общински депа за отпадъци; 

П 4.2.3.1: Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в 

местността „Бабенец” 

През 2015 г. е изработен работен проект за рекултивация на депо за битови 

отпадъци, разположено в землището на с.Първомайци - местност 

„Бабенец”.Стойността е 47 964 лв. със средства от общински бюджет.Предстои 

реализацията на проекта. 

 

Мярка 4.2.5.: Провеждане на образователни кампании за формиране на 

екологична култура на гражданите 

П 4.2.5.1. Провеждане на публични срещи, изготвяне на брошури за 

разясняване на ползите от рециклиране, оползотворяване и повторно 

използване на отпадъците, включително и прилагане на разделно събиране на 

отпадъците: 

В рамките на семейния празник „Фамилатлон“ е проведена образователна 

кампания чрез разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване. 

Във връзка с инициативата на BTV „Да изчистим България за един ден” на 17 май 

2015 г. са разработени и разпространени агитационни материали с определените за 
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почистване места на територията на града, на стойност около 30 лв. от общинския 

бюджет. 

Във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците през ноември 

2015 г. Община Горна Оряховица съвместно с фирма „ТРАНСИНС” организира 

кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

и излезли от употреба гуми. 

 

Мярка 4.2.6.: Нормативна обезпеченост за управление на отпадъците 

П 4.2.6.1: Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи 

стратегически документи за управление на отпадъците 

През 2015г. беше разработена и приета с Решение №1208 от Протокол 

№70/30.07.2015г. на Общински съвет Горна Оряховица Регионална Програма за 

управление на отпадъците – регион Велико Търново с модул община Горна Оряховица 

2014-2020 г. 

Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска  

Мярка 4.3.1.Укрепване на терени и сгради, застрашени от пропадане и 

свличане на земна маса 

П 4.3.1.1 Подготвяне на геоложко обследване, изработка на технически 

проект и изпълнение на набелязани укрепителни строителни работи на път с. Г. 

Д. Тръмбеш – с. Върбица –  

През 2015г. се извършиха строително ремонтните дейности за обект:“Авариен 

ремонт на моста над  р.Янтра  на път VТR 2050 /ІV-40935/ при км.4+400/ в  участъка 

между  Горски Долен Тръмбеш и с. Върбица“ финансиран със средства от МКВП . 

Стойността на извършените аварийно възстановителни работи е 562 657лв. 

 

Приоритет 5 : Добро управление и достъп до обществени услуги 

Специфична цел 5.1.:Подобряване на административното обслужване на 
гражданите и повишаване на квалификацията на общинските служители 

Мярка 5.1.1: Подобряване на административното обслужване на гражданите 
П 5.1.1.2: Обновяване софтуера на деловодната система АКСТЪР ОФИС 
В началото на 2015 г. беше обновен софтуерът на системата АКСТЪР ОФИС, 

включваща модули за управление на деловодството, администриране на наеми от 

общински имоти и общинска каса, което дава възможност за по-прецизно управление 

на дейностите. 

 

П 5.1.1.5 Разширяване обхвата на VPN мрежата, свързваща всички кметства 

в община Горна Оряховица 
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Обхвата на VPN мрежата, включва общинския център и кметства Долна 

Оряховица, Драганово, Поликрайще и Първомайци. След проучване от алтернативен 

телекомуникационен оператор на техническата възможност за разширяване на 

мрежата и извършената икономическа обосновка на база проучването и становище от 

оператора, беше взето решение разширяването на VPN мрежата да се включи, като 

задание в обществената поръчка, заедно с поръчка за фиксирани телефонни услуги в 

началото на 2016г. 

 

П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация 
През 2015 са закупени 1 бр. климатик за сървърно помещение 3000 лв, офис 

техника 4 390 лв от общински бюджет. 
 

Мярка5.1.2.: Повишаване на професионалната квалификация на общинските 

служители  

През 2014 -2015 г.се реализира проектно предбожение „Община Горна Оряховица 

– модерна и конкурентна администрация“ на стойност 62 966 лева по Оперативна 

програма „Административен капацитет 2007 – 2013“ за провеждане на специализирани 

обучения и обучения по ключови компетенции. В резултат от изпълнението на 

проекта:16 служители  преминаха обучение в  Институп по публична администрация по 

следните теми: Методи за определяне размерите на местните такси; Прилагане 

наадминистративно процесуалния кодекс (за юристи);Разработване на програмни 

бюджети. В „Обученията по ключови компетентности” са обучени 100 служители по 

следните теми: Умения за организиране на работния процес и планиране на работното 

време; Иновативно и креативно мислене при планиране и провеждане на политики; 

Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне. 

П 5.1.2.2: Увеличаване на процента служителите в админстрацията, 

преминали обучения за повишаване на професионалната квалификация 

През 2015 г. беше повишена професионалната квалификация на 90 % от 

общинските служители. 


