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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 2016 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 2016 г. са реализирани 5 различни програми и проекти за осигуряване на заетост 

на 38 лица, както следва: 
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 2 лица; 
НП „Активиране на неактивни лица“ – 1 лице; 
Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – 26 лица; 
Проект „Шанс за работа-2016г.“ – 2 лица; 
Регионална програма за заетост 2016г.- 7 лица. 
За реализация на програмите са осигурени средства в размер на 62707 лв като 

трансфери от МТСП. 
 

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината. 
Мярка1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество  
П 1.2.1.1:Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи по отношение 

разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни 
подходи 

Община Г.Оряховица / заедно с община Силистра /, представи РБългария и НСОРБ на 
трета лятна академия организирана от NALAS. Това е мрежа от асоциации на местни 
власти от Югоизточна Европа, обединяваща 16 асоциации и повече от 80 милиона 
граждани. Бяха обменени добри практики върху създаване и поддържане на бази данни, 
стабилност и предсказуемост на националните и местните полиитики, дългосрочно 
планиране на инвестиции. Покриване очакванията на гражданите, подобряване на 
методите за финансова оценка, капиталовата и инвестиционна програма.  

 
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/ 
Обособена е нова инсустриална зона на територията на бившо военно поделение. За 

целта е променнен Общ устройствен план на град Горна Оряховица и е одобрен подробен 
устройствен план с който са образувани Девет квартала и четиридесет и шест 
урегулирани поземлени имота, като същите са включени в регулационния план на град 
Горна Оряховица. 
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Мярка 1.3.2.: Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи бизнес и 
индустриални зони вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

П 1.3.2.1.Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи бизнес и 
индустриални зони, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 

Сключен договор за реконструкция на улица „Иван Момчилов“ в Зоната с потенциал за 
икономическо развитие на гр. Горна Оряховица, в подкрепа на местните фирми, 
инвеститори в тази зона. Проектът се финансира в изпълнение на сключен Договор чрез 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
Общата стойност на проекта е 1 617 530,16 лв.  

Община Горна Оряховица разработи проектно проектно предложение „Реконструкция 
и доизграждане на канализация по улица „Иван Момчилов“ гр.Горна Оряховица“ на стойност 
1 229 379лв. и кандидатства за финансиране пред ПУДООС. На заседание от 01.12.2016г. 
Проектът беше одобрен и стартира изпълнението му.  

 
Мярка 1.3.3.:Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство 

/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса; 
Мярка1.3.5.:Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, 

автомобилен и въздушен транспорт 
П 1.3.5.1: Подобряване на съществуващата/Изграждане на нова транспортна 

инфраструктура за постигане на интермодалност във  взаимовръзката между 
въздушния, железопътния и сухопътен транспорт, реализиран  на територията на 
Общината 

Подменени са 5 автобусни спирки на територията на община Горна Оряховица. На ул. 
„В.Левски“- спирка Борима /посока ЖПгара/; ул.“Съединение- спирка „Културен дом / посока 
център /; ул.“Отец Паисий“-спирка Болницата/посока гр.Лясковец; ул.“Цар Освободител“ – 
спирка ТЕТ/ посока ЖП гара/; ул.“П.Р.Славейков- спирка Обръщалото, на стойност 28 500 
лв.,  с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи 

 
Мярка 1.3.6: Развитие на пазари и тържища 
П 1.3.6.1.: Реконструкция на зеленчуков пазар гр.Горна Оряховица 
Изготвен е инвестиционен проект за  реконструкция на зеленчуков пазар Горна 

Оряховица на стойност 49800лв със средства на „Общински пазари „ЕООД гр.Горна 
Оряховица. 

 

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 
През 2016 г. в изпълнение на сключени договори за финансиране поо Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са  изготвени 

архитектурни заснемания и технически доклади, паспорти и детайлни енергийни 

обследвания с предписани технически и енергийни мерки, задължителни за изпълнение при 

последващо проектиране и СРД,  на 14 многофамилни жилищни сгради в Община Горна 

Оряховица, гр. Горна Оряховица на следните административни адреси: 

1. ул. „Васил Левски” №11В,Г  
2. ул. „Георги Бошнаков” №31А,Б,В  
3. ул. „Отец Паисий” №63А,Б  
4. ул. „П.Р.Славейков” №17А,Б,B 
5. ул. „П.Р.Славейков” №19А,Б,В 
6. ул. „П.Р.Славейков” №29А,Б,В,Г 
7. ул. „Раховец” №5А,Б, 7А,Б, 9А,Б 
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8. ул. „Раховец” №12А,Б,В 
9. ул. „Славянска” №18А,Б и 20А,Б 
10. ул. „Славянска” №23А,Б,В 
11. ул. „Славянска” №26А,Б 
12. ул. „Славянска” №28А,Б 
13. ул. „Юрий Гагарин” №35А,Б,В,Г 
14. ул. „Юрий Гагарин” №45А,Б,В,Г и 47А,Б,В,Г 
Приключена е фаза 1 за всички 14 адреса, разплатени разходи за 210 578 лв.  

 

Мярка 2.1.2.:Повишаване на енергийната ефективност в държавни и общински 
административни сгради 

П 2.1.2.1 Обновяване на сграда общинска администрация Горна Оряховица, 
включително мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 

Извършен основен ремонт на сграда община Горна Оряховица подмяна на електронен 
часовник на фасадата на обща стойност 23 036 лв. със средства от целева субсидия за 
капиталови разходи. 

 
П 2.1.2.2 Обновяване на сграда кметства населени места, включително мерки 

за енергийна ефективност и ВЕИ 
Извършен е основен ремонт сградите на кметства: с.Г.Г.Тръмбеш, с.Г.Д.Тръмбеш, с. 

Стрелец, с.Паисий, с.Крушето, с.Янтра, гр.Д.Оряховица, с.Драганово, с.Поликраище и 
с.Писарево за 71 315 лв. от целева субсидия за капиталови разходи. Закупен климатик за 
кметство Първомайци за 1350 лв. със средства по ЗПСПК 

 
П 2.1.2.4 Обновяване на сграда ДСП Оряховица,  включително мерки за 

енергийна ефективност и ВЕИ 
Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Енергийна ефективност на административна 

сграда за предоставне на социални услуги гр.Горна Оряховица“ на стойност 804 172,13 лв, 

от които 47037,35 лв собствен принос на Община Горна Оряховица .Във връзка с това са 

изготвени архитектурно заснемане, технически доклад, паспорт и детайлно енергийно 

обследване с предписани технически и енергийни мерки, задължителни за изпълнение при 

последващо проектиране и СРД  на сградата на стойност 15 000 лв. от собствени 

средства.През 2017 предстои стартиране реализацията на проекта. 

 

Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените места. 
Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии 
2.3.1.3  Реконструкция парк "Детски кът"  
Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Обновяване на градската среда“ което включва два 

обекта „Реконструкция на площад Георги Измирлиев  и организация на улична регулация“ и 

„Реконструкция и модернизация на парк „Детски кът“ гр.Горна Оряховица на обща 

стойност 5 988 104,86 лв. Проекта е одобрен, има сключен Административен договор за 

безвъзмезна финансова помощ.Стартирало е изпълнение на дейностите по проекта. 
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П 2.3.1.4  Реконструкция парк "Никола Петров" 
Изградена е детска площадка и са монтирани уреди за фитнес на открито в парк 

"Никола Петров" Горна Оряховица на стойност 24 991 лв. със средства от целева субсидия 
за капиталови разходи. 
 

П 2.3.1.9: Обособяване на места за отдих в междублокови пространства  
Изградено е тренировъчно игрище ситуирано в УПИ VII за спорт, кв.233 /срещу бивше 

СУПЦ, на ул.Странджа/, по плана на гр.Г.Оряховица за 49 335 лв. със средтва от целева 

субсидия за капиталови разходи. 

 

П 2.3.1.15.  Изграждане на детска площадка с.Стрелец 
По проект „Обичам природата и аз участвам „ към НК „За чиста околна среда 2016“ е 

изградена детска площадка със детски съоръжения и парково обзавеждане на стойност 
9 998 лв. със средства от ПУДООС 

 

П 2.3.1.21.  Изграждане на детска площадка с.Г.Г.Тръмбеш 
По проект „Обичам природата и аз участвам „ към НК „За чиста околна среда 2016“ е 

изградена детска площадка с комбинирано детско съоръжение /пързалка, катерушка, 
масичка с пейка/ и място за отдих - шестоъгълна дървена беседка на стойност 9 999 лв. от 
ПУДООС 

 

П 2.3.1.22.  Реконструкция на пл."Георги Измирлиев"  
Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Обновяване на градската среда“ което включва два 

обекта „Реконструкция на площад Георги Измирлиев  и организация на улична регулация“ и 

„Реконструкция и модернизация на парк „Детски кът“ гр.Горна Оряховица на обща 

стойност 5 988 104,86 лв. Проекта е одобрен, има сключен Административен договор за 

безвъзмезна финансова помощ. Стартирало е изпълнение на дейностите по проекта.През 

2016 г.  с решение на Министерски съвет бяха отпуснати от републиканския бюджет 

336 217 лв . за осигурявяне на собствения принос на Община Горна Оряховица за изграждане 

кръгово кръстовище, част от обект „Реконструкция на площад Георги Измирлиев  и 

организация на улична регулация“. 
 

П 2.3.1.30:  Реконструкция/Основен ремонт на улици гр.Д.Оряховица: "Р.Даскалов", 
"Л.Каравелов", "Янтра", "Ал.Стамболийски", "Хр.Попов", "Мир", "С.Румянцев", "Пирин", 
"Д.Благоев", "Родопи" 

Ремонт на улици „Христо Попов“,„Димитър Благоев“ и „Г.Измирлиев“ за 395 474,45 лв. с 

целеви  средства от Министерство на финансите 

 

П 2.3.1.31:   Изграждане на улици с.Първомайци  
През 2016 г. се реализира  проект„ Аварийно възстановителни работи на ул. „Марица“ 

с. Първомайци“  на стойност 110 899 лв по фонд Солидарност, от които 32 365 лв.  са 

собственото финансиране. Възстановена е 637 м. асфалтова настилка на ул.Марица“ /от 

о.т.326 до о.т.361 по плана на с.Първомайци/  

Извършен е ремонт на улици „Бачо Киро“ 309 м, Хр.Смирненски“ 386 м за 193 236,67 лв. 

с целеви средства от Министерство на финансите 
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П 2.3.1.32:   Основен ремонт на улици с.Правда 
Извършен  е текущ ремонт по  улици: ул.”Раховец” ;  ул.”Иван Вазов” ; - ул.”Васил 

Левски” ; ул.”Стефан Караджа” . Изкърпени са  223 м.кв. за  7 508 лв.  
 

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

Ремонт на улици в с.Крушето 88 м. кв. за 7496 лв. 
 

П 2.3.1.34:   Основен ремонт улици с.Янтра 
Ремонт на улици за 7 498 лв.  
 

П 2.3.1.35: Основен ремонт улици с.Писарево: "Св.св.Кирил и Методий", 
ул."Ал.Стамболийски", ул."Сидер войвода", ул."Балканджи Йово" , ул."Бачо Киро", 
ул."Янтра" 

Извършен е основен ремонт на ул. „ул."Св.Св.Кирил и Методий"  общо 2736,36 м²/ 391 

м/. 99 999 лв. от целева субсидия за капиталови разходи.  

 

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

Ремонт на улици за 3 999 лв. 
 

П 2.3.1.38: Основен ремонт улици с.Паисий: ул."Втора", ул"Четвърта", ул."Девета", 
ул."Единадесета" 

Извършен е ремонт на 137 м.кв. по улици в с.Паисий за 4002 лв. 

 
 
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 
Община Горна Оряховица разработи проектно проектно предложение „Реконструкция 

и доизграждане на канализация по улица „Иван Момчилов“ гр.Горна Оряховица“ на стойност 
1 229 379лв. и кандидатства за финансиране пред ПУДООС. На заседание от 01.12.2016г. 
Проектът беше одобрен и стартира изпълнението му.  

 

П 2.4.1.4: Изграждане на канализация по улици в град Долна  Оряховица – 
ул.”Калоян”, ул.”Шипка”, ул.”Първи май”, ул.”23 юни”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Цанко 
Церковски”, ул.”8-ми септември”, ул.”Добруджа” 

През 2016 г. продължи реализацията на проекта“ Изграждане и канализация по улици в 

гр. Долна Оряховица по ул. "П. Евтимий", ул. "23 юни", ул."Л. Каравелов" и ул. "Х. Димитър" – 

Разхода за отчетния период е както следва: за надзор за 8 360 лв. от целева субсидия за 

капиталови разходи и за СМР 280 003лв. от ПУДООС. 

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

Оряховица – ул.”Юмрукчал”, ул. ”Добри Чинтулов”, ул. „Козлодуй”, ул.”Тунджа” и 
реконструкция на профил 112 по ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Пирот”  и ул. 
„Ал.Стамболийски” 
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През 2016 г. са доразплатени  216 199 лв. с финансиране от ПУДООС, като общата 

стойност на проекта възлиза на 1 080 952,88 лв. 

 

П 2.4.1.7   Водоснабдяване на улици в кв. Гарата, гр. Горна Оряховица, от 
водоснабдителна система яз. Йовковци 

Със средства на ПУДООС започна реализацията на проект „ Изграждане на улични 
водопроводи по улици кв. „Гарата“ с цел присъединяване към водоснабдителна система яз. 
Йовковци на обща стойност 1 001 457,16 лв.През 2016г. са изградени 1,707 км улични 
водопроводи. на стойност 390 906,70 лв . Реализацията на  проекта продължава. 

 

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица 
Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови 

документи, свързани с устройство на територията  на община Горна Оряховица 
 
П 2.5.1.2. Изработване на кадастрална и специализирана кадастрална карти 

Агенция по геодезия картография и кадастър е възложила изработване на 

кадастрална карта за град Горна Оряховица и същата е в процес на изработка 

 

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот 
Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда 
П 3.1.1.2: Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  на 

ЦДГ «Бодра смяна», Горна Оряховица 
Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“ което включва три обекта „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица“, „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“ и „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“  2 925 837,69 лв, от които 

собствен принос 16705,69 лв. Проекта е одобрен, има сключен Административен договор за 

безвъзмезна финансова помощ. Стартирало е изпълнение на дейностите по проекта. 

 

П 3.1.1.3: «Модернизация и внедряване на мерки за Енергийна ефективност на ОДЗ 
«Елена Грънчарова» гр. Горна Оряховица  

Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“ което включва три обекта „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица“, „Основен 

ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително 
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прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Бодра смяна“, 

гр. Горна Оряховица“ и „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“  2 925 837,69 лв, от които 

собствен принос 16705,69 лв. Проекта е одобрен, има сключен Административен договор за 

безвъзмезна финансова помощ. Стартирало е изпълнение на дейностите по проекта. 

 

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

юни», Горна Оряховица; 

Одобрен е за финансиране по НДЕФ. Следва съгласуване на проекта с НДЕФ и 

изпълнение на СМР.305112,34 

 

П 3.1.1.7  «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на Детска 

ясла «Зорница», град Горна Оряховица  

Основен ремонт санитарни възли ДЯ Зорница за 24 062 лв. преходен остатък от 

делегирана държавна дейност 

 

П 3.1.1.8 «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на Детска ясла 

«Еделвайс» ІІ етап, град Горна Оряховица; 

Основен ремонт на хранителни складове в ДЯ Еделвайс за 4 996 лв. със средства от 

преходен остатък от делегирана държавна дейност 

 

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

Разцветников», село Драганово  

ДГ"Асен Разцветников"- с. Драганово – изградена соларна инсталация и монтирани 

два бойлера по 200 л за 9 964 лв. със средства от субсидия за държавно делегирани 

дейности. 

 

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

Методий”, гр. Горна Оряховица; 

Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“ което включва три обекта „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица“, „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“ и „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“  2 925 837,69 лв, от които 

собствен принос 16 705,69 лв. Проекта е одобрен, има сключен Административен договор 

за безвъзмезна финансова помощ. Стартирало е изпълнение на дейностите по проекта. 

 

П 3.1.1.15   „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ 

„Паисий Хилендарски”, гр. Горна Оряховица, кв. „Гарата” 
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На обекта е извършено детайлно енергийно обследване и проектиране на стойност 

18 000 лв. собствени средства. Подадено е заявление за одобряване на финансиране към 

НДЕФ . 

 

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 2016 г.  са закупени: мултифункционално устройство, принтер, компютри - 3 бр., 

монитори - 2 бр., бюра - 2 бр., вентилатори - 2 бр., тестомесачка, прахосмукачка, покривки 

за хранене - 25 бр. на стойност 3011,80 лв. 

 

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

Оряховица 

Закупени детски съоръжения за игра на открито на стойност 1821 лв. Изградено 

видеонаблюдение на стойност 2039 лв.със собствени средства.  

 

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

Изградено видеонаблюдение на стойност 1956 лв. Закупена зеленчукорезачка на 

стойност 1150 лв. със собствени средства  

 

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

Оряховица 

Изградено видеонаблюдение на стойност 4391 лв. със собствени средства 

 

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

Изградено видеонаблюдение на стойност 1192 лв. от субсидия от делегирана 

държавна дейност 

 

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

Подмяна на отоплителен котел на стойност 9840 лв. със собствени средства 

Закупени детски съоръжения за игра на открито за 3280 лв. със собствени средства 

 

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

Изградено видеонаблюдение на стойност 2076 лв. със собствени средства.  

 

П 3.1.2.9  Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Зорница" гр. Горна Оряховица 

Хладиник, прахосмукачка, балатум, мокетена пътека на стойност 1374,32 лв. 

 

П 3.1.2.10  Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Еделвайс" гр. Горна Оряховица 

Eлектрическа месомелачка и синтезатор на обща стойност 489 лв. 

 

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

Закупени детски съоръжения за игра на открито за 1596 лв., собствени средства 

Изградено видеонаблюдение на стойност 1338 лв. субсидия за делегирана държавна 

дейност. Закупена климатична система на стойност 3400 лв., собствени средства  
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П 3.1.2.12: Обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Димитър Генков“ с. Поликрайще 

Изградено видеонаблюдение на стойност 1240 лв. субсидия заделегирана държавна 

дейност 

 

П 3.1.2.13  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" с. Първомайци 

Изградено видеонаблюдение на стойност 1058 лв., собствени средства. 

 

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

Оряховица 

Закупени допълнителни елементи за видеонаблюдение на стойност 3200 лв. собствени 

средства 

 

П 3.1.2.18  Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Горна 

Оряховица 

Закупен климатик на стойност 1700 лв., собствени средства 

 

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

Закупен преносим компютър на стойност 1200 лв. от преходен остатък делегирана 

държавна дейност. 

 

П 3.1.2.22: Обзавеждане и оборудване на ОУ „Васил Левски“  с. Върбица 

Закупени 5 броя компютърни конфигурации на стойност 2 030 лв. от преходен 

остатък делегирана държавна дейност. 

 

П 3.1.2.25   Обзавеждане и оборудване на ПГ по СС "Боруш" с. Крушето 

Закупен автобус за превоз на ученици на стойност 12 000 лв. със собствени средства 

 

П 3.1.2.26  Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс  

Закупени 2 бр. компютри на стойност 930 лв., 1 монитор на стойност 150 лв. и 

мултифункционално устройство на стойност 209 лв. 

 

Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на 

населението 

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 3.2.1.5.   Реконструкция на сграда за изграждане на "Приют" за бездомни лица 

с капацитет 10 места 

Във връзка с реализацията на процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП „Региони в Растеж“ 

2014-2020г. и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица 

е разработено проектно предложение „Изграждане на приют в гр.Горна Оряховица“ на 

стойност 745 788,88лв, от които собствен принос 23 137,01 лв. Проекта е одобрен, има 

сключен Административен договор за безвъзмезна финансова помощ. Стартирало е 

изпълнение на дейностите по проекта. 
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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  

 Продължи предоставянето на услугата „Личен асистент”   
Съгласно процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Нови алтернативи“, номер на процедурата № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  през периода 01.01.2016 

г. - 29.02.2016 г. бяха обгрижени общо 43 потребители от 39 лични асистенти. 

Потребителите бяха от следните целеви групи: хора с увреждания с ограничения или 

невъзможност за самообслужване;  хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; семейства на деца с увреждания;  самотно живеещи тежко болни лица. 

Отчет за периода 58 519 лв.; 

 

 Продължи предоставянето на почасови интегрирани услуги по проект 
„Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” 

Съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002-0021-C001, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. В Звеното за услуги в домашна 
среда към Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица към 31.12.2016 г. се 
предоставят следните почасови интегрирани услуги в рамките на проект „Осигуряване на 

независим живот в Община Горна Оряховица”: - 25 домашни помощника предоставят 

социалната услуга „Домашен помощник” на 69 лица с увреждания и хора над 65 години с 
ограничения или невъзможност за самообслужване; - 32 лични асистенти предоставят 
социалната услуга „Личен асистент” на 41 лица с увреждания и хора над 65 години с 
ограничения или невъзможност за самообслужване; - 6 лица ползват само подкрепящи и 
здравни услуги.  Подкрепящите услуги се предоставят от социален работник и психолог, а 
здравните от медицинската сестра от Звеното за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж – гр. Горна Оряховица. Общо 134 деца/лица са ползвали услуги по 
проекта. Към 31.12.2016 г. почасови интегрирани услуги по проект „Осигуряване на 
независим живот в Община Горна Оряховица” се предоставят на 116 лица. За 2016г. 
разхода възлиза на 294 589 лв. 

 

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

 Продължи предоставянето и на услугата „Приемна  грижа”. 
Община Горна Оряховица предоставя услугата „Приемна грижа” по проект „Приеми 

ме 2015”, съгласно договор номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г. по ОП РЧР 

2014-2020 г.  През 2016 г. в рамките на  проект „Приеми ме 2015” са усвоени общо 104 141 

лева. Към 31.12.2016 г. Община Горна Оряховица има сключени договори с 9 приемни 

семейства, в които се отглеждат 12 деца.   

През 2016 год. в приемни семейства са настанени 7 деца. Осем деца са намерили 

семейство и са осиновени. Четири деца, след подобряване на условията за живот са 

върнати в биологичните си семейства. Поради вродено заболяване и нужда от оперативна 

намеса и специфични грижи 1 дете е върнато в институция – гр. Дебелец. 
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До 31.10.2016 г. подкрепата на приемните семейства се осъществяваше от екип по 

приемна грижа – 2-ма социални работници, работещи на трудови договори по проекта към 

Община Горна Оряховица. 

От 01.11.2016 г. с изменение по договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 

01.12.2015 – „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г. беше въведен нов областен модел на 

управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“  в страната.  Преките дейности, 

свързани с обхвата на услугата в цялата област в Етап 2 на проекта  се реализират не 

от всяка община -партньор, а общо за съответната област, чрез сформиран след 

конкурсна процедура Областен екип за приемна грижа. В Етап 2 на проекта Община Горна 

Оряховица остава с отговорностите на работодател на приемни семейства по проекта с 

местоживеене в общината. Съгласно приложен Анекс към Споразумението за 

партньорство общината има ангажименти по отношение на цялостното финансовото 

управление на проекта на общинско ниво.  Отчет за 2016 г. 127 954 лв. 

 

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  

Ремонт на санитарно помещение в детско отделение – 15 500 лв. 

Парна инсталация детско отделение – 4 235 лв. 

Ремонт покрив – 4 981 лв. 

Парова централа МБАЛ – 2 100 лв. 

Ремонтите са на стойност 26 816 лв. като 10 725 лв. са дарение, 16 091 лв. 

собствени средства на болницата. 

 

Мярка 3.2.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура; 

П 3.2.6.1   Специализирано оборудване и обзавеждане на МБАЛ "Св. Иван 

Рилски" гр. Горна Оряховица 

Закупена медицинска апаратура на стойност 186 000 лв., като 100 000 лв. са 

осигурени от община Горна Оряховица, а останалата сума е от собствени средства на 

болницата. Оборудване: 

Два хемотологични анализатора - за Клинична лаборатория 

Система за фибро-ларингоскопия - за Отделение по УНГ болести 

Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия (Видеогастроскоп и 

видеоколоноскоп) - за Първо вътрешно отделение 

Факоемулсификатор - за Очно отделение 

Електрокардиограф и дефибрилатор - за ОАИЛ 

Два пациентски монитора - за Трето вътрешно отделение 

 

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 3.3.1.15: „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на хижа „Божур” 

и туристически заслон, град Горна Оряховица" 
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През 2016г. се извърши основен ремонт на хижа „ Божур” по програма „Красива 

България„ на стойност 65 360,29 лв. – подмяна на покривна конструкция и дограма. 

Шпакловане и боядисване на стаи, подмяна, циклене и лакиране на дюшеме. Външна 

изолация на хижата, облицовка с камък на тераса. Полагане на бетон в основите на 

сградата, изграждане на тротоарна настилка от бетон.  

 

П 3.3.1.16: Енергийно - ефективна реконструкция на "Къща - музей Асен 

Разцветников" с. Драганово(проектиране, обследване+СМР) 

Извършен основен ремонт на Къща музей „Асен Разцветников”, с. Драганово на 

стойност 9 914, 80 лв. от целева субсидия за капиалови разходи – капиталов списък за 2016 

г. 

 

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 

Закупена озвучителна мини уредба на стойност 300 лв. 

 

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

Закупена видеокамера на стойност 852 лв. от собствен бюджет.  

 

П 3.3.2.6: Обзавеждане и оборудване на хижа „Божур“  

Монтаж на 1 бр. климатик, на стойност 1 043,95 лв. Изграждане на беседка на 

стойност 3 181,72 лв. Доставка и монтаж на 4 броя бетонови пейки на обща стойност 1 

130,11 лв. Подмяна на обзавеждане – легла, гардероби, закачалки, спално бельо на стойност 

6 588,11 лв. 

 

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. 

Участие на Община Горна Оряховица със самостоятелна рекламна площ в 

Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, Велико Търново (14-

17.04.2016) – 755 лв. от общински бюджет. 

Участие на Община Горна Оряховица със самостоятелна рекламна площ в 

туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русе (12-14.05.2016) – 350 лв. от общински 

бюджет. 

Изработване на промоционални материали за Празника на горнооряховския суджук – 

10 800 лв. от общински бюджет. 

Организиране и провеждане на Празник на горнооряховския суджук – 7 200 лв. от 

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) 

През 2016 г. за провеждането на публичните прояви в духовната сфера на община 

Горна Оряховица бяха необходими 232 823 лв.  

 „Алкохол & амбалаж” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна Оряховица, 

гостува в Исторически музей – Исперих от 12 февруари до 25 март; 
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 „Мила Родино” – изложбата на Научен архив при БАН гостува в Исторически музей – 

Горна Оряховица от 16 февруари до 11 март. Художествено-документалната изложба е 

посветена на създателя на българския национален химн Цветан Радославов и представя 

научното и художествено-документално наследство на този български енциклопедист и 

просветител; 

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

гостува в Общински институт „Старинен Пловдив” от 22 февруари до 25 март; 

 „Спомени от Велинград” – изложба на Исторически музей – Велинград гостува в 

Исторически музей – Горна Оряховица от 23 март до 23 април. Експозицията включва 

снимки и експонати – пощенски картички, дарени през годините на музея във Велинград от 

получатели и колекционери; 

 „Пороците” – под това име трите най-популярни мобилни изложби на Исторически 

музей – Горна Оряховица гостуваха в Архитектурно исторически резерват – Боженци от 1 

април до 26 септември; 

 „Подкрепи и мен ръката…” – изложбата на Национален литературен музей – София 

гостува в Исторически музей – Горна Оряховица от 27 април до 20 май. Експозицията 

представя историческата епопея от Април 1876 през погледа на класиците на 

българската литература, върховите постижения на световната журналистика и 

пластичните изкуства. Включени са десетки безценни оригинални реликви от два знакови 

литературни музея – на Иван Вазов и на Петко и Пенчо Славейкови в София; 

 „Нощ в музея” – осъществена на 21 май в партньорство с ХГ „Недялко Каранешев”. 

Събитието, чиято основна тема бе музикалната динамика на ХХ век, бе част от 12-то 

издание на Европейската нощ на музеите. Специални гости на Нощта бяха 

горнооряховските групи Bobbin` head Dogs и Ozone Friendly; 

 „Апогеят на гетската цивилизация” – изложбата на Исторически музей – Исперих 

гостува в от 26 май до 26 август. Експозицията показва Тракийската царска гробница при 

Свещари и обкръжаващият я гетски свят чрез археологически находки, графични 

реконструкции и постери; 

 „Традиционна българска носия” – представена от 18 юни до 15 юли, изложбата е 

съвместна инициатива на Исторически музей – Горна Оряховица и народния певец Петър 

Георгиев. Експозицията показва образци на традиционното облекло от втората половина 

на ХIХ век, а също така и носии от началото на миналия век; 

 „От раклата на хърцоите” – представена от 16 юли до 26 август, изложбата е 

съвместна инициатива на Исторически музей – Горна Оряховица и народния певец Петър 

Георгиев. Експозицията показва типичното за този край облекло; 

 „Багрите на Тракия” – представена от 27 август до 16 септември, изложбата е 

съвместна инициатива на Исторически музей – Горна Оряховица и народния певец Петър 

Георгиев. Експозицията показва различни женски облекла, характерни за Тракийската 

етнографска област; 

 „Нишки от Златна Добруджа” – представена от 17 септември до 21 октомври, 

изложбата е съвместна инициатива на Исторически музей – Горна Оряховица и народния 

певец Петър Георгиев. Експозицията показва характерното облекло за Добруджанската 

етнографска област; 

 „Индустриална Горна Оряховица” – изложба на Исторически музей – Горна Оряховица 

бе част от I-то изложение „Младежко техническо творчество”, проведено в Горна 

Оряховица от 27-29 октомври; 

„Археологически разкопки Ряховец 2016” – открита на 2 ноември, изложбата 

представя резултатите от археологическите проучвания през тази година. 
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 „Пороците” – трите най-популярни мобилни изложби на Исторически музей – Горна 

Оряховица гостуват в Регионален исторически музей – Добрич от 20 декември 2016 до 20 

февруари 2017 г. 

2 бр. реализирани образователни програми за ученици „Археологическа школа” на 

средновековна крепост Ряховец 

13 бр. реализирани творчески ателиета за деца и родители на различна тематика, 

част от инициативата „Семейна събота в музея”; 

 

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 3.4.1.3: „Енергийно-ефективна реконструкция на спортна зала „Никола Петров” 

включително зала по акробатика”, Горна Оряховица 

Основен ремонт на зала по канадска борба , намираща се в спортна зала „Никола 

Петров” на стойност 36 400,43 лв. влючващ: подмяна на дограма, демонтаж на подова 

настилка, полагане на бетон на под, доставка и монтаж на подова настилка, шпакловане и 

боядисване на стени и тавани. Подмяна на осветителна и отоплителна инсталация. 

Подмяна на бойлер в санитарни помещения. 

 

П 3.4.1.4: Цялостна реконструкция на стадион „Локомотив“ 

Основен ремонт на стадион „Локомотив” по проект към ММС . – подмяна на тревна 
настилка , изграждане на дренаж и поливна система на терена на стадиона. Изграждане на 
осветителна система и доизграждане на съществуващ трафопост на стойност 
850 822,38 лв със средства от Републиканския бюджет.Със средства от общинския 
бюджет 30 000 лв са монтирани на 5 200 нови седалки с облегалки, доизждане на защитна 
ограда, сектор за гости, боядисване на оградата и стълбищата. 

 

Мярка 3.4.2: Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура; 

П 3.4.2.1: Оборудване и обзавеждане на стадион "Локомотив" 

 Изграждане система за видеонаблюдение на стадион „Локомотив” на стойност 14 960 

лв. по изгочници както следва 8434 лв, целева субсидия и 6526 лв. общински бюджет 

 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 
П 3.4.3.1: Лекоатлетическа щафетна обиколна на град Горна Оряховица 
Проведена 49-та лекоатлетическа щафетна обиколка на град Горна Оряховица - 10 

май 2016 г. с участието на 90 ученика от всички основни и средни училища от община Горна 

Оряховица  – 569,84 лв. 

 

П 3.4.3.4: Фамилатлон  

На 1 октоври 2016 г. се проведе V-то издание на „Фамилатлон в Горна Оряховица“. 

ФАМИЛАТЛОН е празник на семейството и спорта. Форматът се основава на три 

основни принципа:движение, семейство, екологичен начин на живот.  

Семействата дошли да се забавляват в парк „Градска градина” имаха възможността 

да се включат в осем творчески ателиета с различна тематика и дейности - 

информираност на родители и деца за безопасно използване на Интеренет, участие в 

състезания с ролери, тротинетки, волейбол, плажен тенис, катерачна стена, въжен 
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тролей; предаване на излязла от употреба електрическа и електронна техника в 

специални контейнери; ретро фото; боди арт. 

Осигурени бяха много награди, лакомства, спортни принадлежности, стипендии за 

езиково обучение, тротинетки, пътни куфари, раници, топки и др. Голямата награда през 

2016 година бе велосипед.  

За провеждане на събитието бяха изразходвани - 2500 лв. от общински бюджет 

 

П 3.4.3.6: Турнир по борба "Никола Петров" 

Организиран и проведен  общински турнир по борба „Никола Петров” на 19 декември 

2016 г. в спортна зала „Никола Петров”. Участие взеха  101 състезатели от 15 спортни 

клуба от страната – Бургас, Сливен, Велико Търново, Елена, Гълъбово, Златарица, Руен, 

Нова Загора, Севлиево, Стражица , Търговище , с. Партизани, с. Паисиево и гр. Горна 

Оряховица. 

Разходите за организиране и провеждане на турнира са на стойност турнира  3570,46 

лв. 

 

П 3.4.3.7: Лекоатлетически пробег „Мики“ 

Организиран и проведен за пети път в гр. Горна Оряховица Лекоатлетически шосеен 

пробег – мемориал „Димитър Велиславов – МИКИ“ - 15 октомври 2016 г. в 10 възрастови 

групи . Участие взеха 170 състезатели от 23 лекоатлетически клуба от страната. В 

масовия старт участваха 153 деца в три категории: 5-6 годишни, 1-2 клас и 3-4 клас.  

Разходите за провеждане на мероприятието и наградния фонд са 3967,37лв. 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 4.1.2.3.: Озеленяване на урбанизирани територии на населените места:  

Озеленени площи в населените места - 3620 кв.м. на стойност 10 000 лв с източник 

на финансиране ПУДООС. 

 

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 „Изграждане на Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Велико Търново” на Община Горна Оряховица са предоставени 105 бр. 

контейнери за зелени отпадъци на стойност 37 611 лв, както и специализиран автомобил 

за обслужването им на стойност 151 320 лв. източник на финансиране Оперативна 

програма „Околна среда“ 

 

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” 
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През 2016 година е разработен проект за „Рекултивация на общинско депо за неопасни 

отпадъци в местност „Бабенец”, землище с.Първомайци, 1800 лв. собствени средства, с 

който е кандидатствано пред ПУДООС.  Стойност на рекултивацията 5 016 391лв. 

 

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 събитието „Фамилатлон в Горна Оряховица“ се провеждат 

разяснителни кампании за начина и мястото на изхвърляне на излязлото от употреба 

електронно и електрическо оборудване. 

- Проведена е информационна кампания относно устойчиво управление на зелените 

отпадъци в община Горна Оряховица. 

- Общинска администрация е изготвила и разпространила брошури на тема: 

Пътеводител на разделното събиране на отпадъци на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

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 5.1.1.5 Разширяване обхвата на VPN мрежата, свързваща всички кметства в 

община Горна Оряховица 

През 2016 г. е изградена VPN връзка във всички населени места на 

територията на община Горна Оряховица. 

 

П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация 
През 2016 г. за общинска администрация и второстепенните разпоредители с 

бюджетни средства е закупена нова офис техника като компютри, принтери, климатици 
на стойност 21 490 лв. 

Националното сдружение на общините в Република България безвъзмездно 
предостави на Община Горна Оряховица по проект „Е-подем“ с Договор за дарение 
компютри на стойност 1 425,60 лева и скенер за 877,20 лв. 

 


