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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 2017 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 2017 г. са реализирани следните програми за заетост при Община Горна Оряховица: 
 
- НП Заетост и обучение за хора с трайни увреждания/ЗОХТУ/ - По тази програма през 2017 г. 

работят трима  човека, като двама са на длъжност „Архивар“ към Общинска администрация и един 
куриер в ДМДТ при Община Горна Оряховица, на пълен осем часов работен ден на минимална работна 
заплата за срок от две години. 

- НП „Активиране на неактивни лица“ - Назначено е едно лице на длъжност „Мл. специалист-
младежки медиатор“ със срок до 31.12.2017 г. Основна работна заплата 580,00 лв., на осем часов 
работен ден. 

- Проект“ Шанс за работа“:Назначени са шест човека, като двама са на длъжност „Помощник 
възпитател“ в ДГ „Пълви юни“Горна Оряховица и ДГ „Ален мак“ гр. Горна Оряховица. 

Четири човека са назначенина длъжност „Работник озеленяване“ в населени места, както следва: 
- гр. Долна Оряховица-един човек; 
- с. Драганово-един човек; 
- с. Първомайци-един човек; 
- с. Поликрайще-един човек. 
Хората са назначени за срок от три месеца - от 01.06.2017 г. до 01.09.2017 г. на пълен работен 

ден, на минимална работна заплата. 
- Регионална програма за заетост - 2017 г. - По тази програма са назначени четири човека, като 

двама работят в ОП „ППИО“ гр. Горна Оряховица и двама работят ОП „Обреди“ гр. Горна Оряховица. 
Лицата са назначени на длъжност „ Общ работник“, на пълен работен ден за срок от пет месеца на 
минимална работна заплата. 

- НП „Старт на кариерата“- Назначени са двама човека на длъжност „Младши експерт“ за срок от 
девет месеца с основна месечна работна заплата от 550,00 лв. на пълен работен ден/осем часа/. 

Едната длъжност е за Дирекция „Образование и култура“, а другата длъжност е за Дирекция „ТСУ 
и общинска собственост“. Лицата са назначени от 20.02.2017 г. до 20.11.2017 г. 

- НП „Помощ за пенсиониране“ - През 2017 г. по тази програма са назначени две лица, на които не 
им стига трудов стаж за пенсиониране. 

- един човек на длъжност „Чистач хигиенист“ в общинска администрация. 
- един човек на длъжност-„Общ работник“ в ОП „МДСИП“ при Община Горна Оряховица. Срока на 

трудовите договори е две години. Работи се на пълен работен ден, на минимална работна заплата. 
 
 
 
 

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината. 
Мярка1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество  
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П 1.2.1.2: Сътрудничество, обмяна на опит и добри практики между градовете в рамките на 
съществуващи и/или нови побратимявания 

През 2017 г. приключи първият етап по кандидатстване с проектно предложение по Програма за 

териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 

„Зелен регион“, Специфична цел: 2.1. „Подобряване на устойчивото използване на природното 

наследство и ресурсите и културното наследство“. Общата стойност на бюджета на проектното 

предложение е 1  428 000 евро, от които за община Горна Оряховица 970 000 евро. 

По проекта ще бъде използван нетрадиционен подход, като се предвижда да бъдат създадени два 

иновативни виртуални музея, разполагащи със съвременно оборудване. Проектът е нововъведение в 

областта на туристическия подход в трансграничния регион.Партньор по проекта е община Rosiorri de 

Vede Очакват се резултати по кандидастването. 

Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата 
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 
През 2017 са приключени са строителните работи и е издадено Разрешение за ползване на Обект: 

„Реконструкция и доизграждане на канализация  на ул.“Иван Момчилов“ .Стойността е  1 078 729,93 лв. 
Средствата са  от ПУДООС, като е реконструирана 1,050 км канализационна мрежа. 

През 2017 г. продължи реализацията на проект 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. 

През 2017 г. е приключило изпълнението на проект “Изграждане на водопровод по улици 
кв.“Гарата“ гр.Г.Оряховица“. Обектът е финансиран от ПУДООС и е въведен в експлоатация. Средствата 
за извършените Строителни работи са 1 001 457,14лв, като са изградени 3 км улични водопроводи. 

 
 

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 
2017 г.- Във връзка с реализация на „Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“ е приключено санирането на сгради в гр.Г.Оряховица с 
административен адрес,както следва:  

-ул.“ Славянска“ № 23 А, Б, В. на стойност -877 504.83 лв. 
- ул.“ Отец Паисий“ № 63 А, Б. на стойност -736 645,09 лв. 
- ул.“Славянска" №26 А,Б- на стойност  713 868,28 лв. 
 Финансирането е по „Национална програма енергийна ефективност многофамилни жилищни 

сгради“. 
В процес на изпълнение са сгради с административен адрес: -“ П.Р.Славейков“ № 19 А, Б, В.; - 

ул.“П. Р. Славейков“ № 17А, Б, В“ ; 
- ул.“ Ю.Гагарин“ № 35 А, Б, В, Г;  - ул.“ Раховец“ № 12 А, Б, В“; 
 - ул.“ Раховец“ № 5 А,Б; 7А,Б; 9А,Б“ ; - ул. „Славянска“ № 28А, Б ; 
 -„ ул.“Славянска“ №18 А,Б и 20 А, Б ; - ул.“ Юрий Гагарин“ №45А,Б,В,Г и 47 А,Б,В,Г;  
Избрани са изпълнители и предстои започване изпълнение на СМР на сгради с административен 

адрес: -ул.“ Георги Бошнаков“ № 31 А, Б, В; и  - ул.“ Васил Левски“ № 11 В, Г; 
Мярка 2.1.2.:Повишаване на енергийната ефективност в държавни и общински 

административни сгради 
П 2.1.2.4 Обновяване на сграда ДСП Оряховица,  включително мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ 

През 2017 г. 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. 
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и в изпълнение на Инвестиционна програма по Ос 1 на Община Горна Оряховица беше подадено и 

одобрено проектно предложение за „Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“ на стойност 804 172,13 лв. от които 68 752,13 лв. 

собствен принос на Община Горна Оряховица. Дейностите на проекта се изпълняват в срок, подписани 

са всички Договори с изпълнители, изтовя се проектиране за обекта. 

 
Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 
Мярка2.2.1.:Изграждане на достъпна среда 
П 2.2.1.7  Изграждане на достъпна среда сграда ДСП  Горна Оряховица 
През 2017 г. 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 беше подадено и 
одобрено проектно предложение за „Енергийна ефективност на административна сграда за 
предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“ на стойност 804 172,13 лв. от които 68 752,13 лв. 
собствен принос на Община Горна Оряховица. Дейностите на проекта се изпълняват в срок, подписани 
са всички Договори с изпълнители, изтовя се проектиране за обекта. 

 
 
Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените места. 
Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии 
П 2.3.1.3  Реконструкция парк "Детски кът" (проектиране+СМР) 
През 2017 г.-  продължи реализацията на 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. Предстои 
приключване на строителните дейности за обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за 
енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр.Г.Оряховица“ Стойността на извършените разплатени 
строително ремонтни работи през отчетния период е 1 382 781 лв. от безвъзмездна финансова помощ 

 

П 2.3.1.13: Изграждане на детска площадка с.Първомайци 
През 2017 г. по проект на Национална кампания „ За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам 

природата и аз участвам“ е изградена детска площадка, поставени са пейки и кошчета за отпадъци. 
Залесени е със широколистни и иглолистни дървета, оформени са алеи на тревна фуга. Стойност 
10 000лв. с ДДС. 

 

П 2.3.1.14: Изграждане на детска площадка с.Правда 
През 2017 г.- по проект на Национална кампания „ За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам 

природата и аз участвам“ е  обособена зона спорт и отдих. Монтирани са фитнес уреди, парково 
обзавеждане, маса за шах и табла. Залесени са широколистни и иглолистни фиданки. Стойност 
10 000лв. с ДДС. 

 

П 2.3.1.22.  Реконструкция на пл."Георги Измирлиев"  
През 2017 г.  продължи реализацията на проект „Обновяване на градската среда“ финансиран по 

Опреативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.  В процес на   изпълнение  е  - І етап от Обект: 
„Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги 
Измирлиев“ гр. Горна Оряховица Същинско площадно пространство“. Стойността на извършените 
разплатени строително ремонтни рабботи през отчетния период е 962 303лв от безвъзмездна 
финансова помощ. Приключено е изпълнението на ІІ етап от Обект: „Реконструкция, модернизация и 
въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица -
Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще –Горна Оряховица –Лясковец –
Елена –Сливен –Ямбол –Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен –Горна Оряховица –Велико 
Търново. Предстои назначаване на държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в 
експлоатация.Стойността на извършените строителни работи е 332 455,73 лв с  ДДС  - собствен принос 
по проекта, осигурен със средства по Постановление №363/16.12.2016г. 

 

 

П 2.3.1.40    Реконструкция на съществуващи светофарни уредби  гр.Горна Оряховица 
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През 2017 г. е  извършен „Основен ремонт на светофарна уредба на кръстовището на ул. "Отец 
Паисий", ул. "Люлин" и ул. "Родопи". Светофарната уредба е действаща и изпълнява предназначението 
си. Средствата са Целева Субсидия от ДБ за КР 33 904 лв. 

 

 Извън посочените в програмата проекти са реализирани : 

В с.Драганово по проект на Национална кампания „ За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам 
прриродата и аз участвам“  е обособен кът за отдих със поставени пейки, облагородено е пространство 
за отдих/ засяти са дървета поставени бордюри околосъществуващи/. Монтирани са маси: за тенис на 
маса   и шах и табла.Стойност 10 000лв. с ДДС. 

Изградена е детска площадка на ул. "Юрий Гагарин", гр. Горна Оряховица.Стойността на 
извършените строителни работи е 7 980 лв. .Средствата са Целева Субсидия от РБ. 

Изградена е детска площадка в кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица. Стойността на извършените 
строителни работи е 9 996 лв. .Средствата са Целева Субсидия от РБ. 

 

 
 

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 2017 са приключени са строителните работи и е издадено Разрешение за ползване на Обект: 

„Реконструкция и доизграждане на канализация  на ул.“Иван Момчилов“ .Стойността е  1 078 729,93 лв. 

Средствата са  от ПУДООС, като е реконструирана 1,050 км канализационна мрежа. 

През 2017 г. е приключило изпълнението на проект “Изграждане на водопровод по улици 

кв.“Гарата“ гр.Г.Оряховица“. Обектът е финансиран от ПУДООС и е въведен в експлоатация. Средствата 

за извършените Строителни работи са 1 001 457,14лв, като са изградени 3 км улични водопроводи. 

 

П 2.4.1.6  Изграждане на улична ВиК мрежа в кв.601 – 608 (зад стадиона)(проектиране+СМР) 

През 2017 г. -е разработен проект  „Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица – Главен 
колектор II от ул. „Христо Смирненски“ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т. 
568 до включване в Главен колектор I”   за изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа на 
стойност  1 769 993,02 лв като същия  е подаден за финансиране от ПУДООС. 

 

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

система яз. Йовковци(проектиране+СМР) 

През 2017 г. е приключило изпълнението на проект “Изграждане на водопровод по улици 

кв.“Гарата“ гр.Г.Оряховица“. Обектът е финансиран от ПУДООС и е въведен в експлоатация. Средствата 

за извършените Строителни работи са 1 001 457,14лв, като са изградени 3 км улични водопроводи. 

П 2.4.1.13   Основен ремонт на  водоснабдителна система Г. Д. Тръмбеш (ШК,БПС и 

ОПС) и рехабилитация на 100 м вътрешна водопроводна мрежа (проектиране+СМР) 

През 2017 г. е подготвен е проект  „Допълнително водоснабдяване и доизграждане на 

съществуващи водопроводи с. Горски Долен Тръмбеш“  на стойност 1 226 484,40 лв.,като същия е 

подаден за финансиране пред  МРРБ. 

 

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица 
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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 

През 2017 г. започна изработването на  кадастрална карта за град Горна Оряховица 

 

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 3.1.1.2: Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  на ЦДГ 

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

През 2017 г. е извършен основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно 

пространство, въведени са мерки за енергийна ефективност /подмяна на дограма, топлоизолация на 

външни стени и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация/, изградена е достъпна среда 

по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“, по 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. Стойността на обекта е 497 407,55 лв. 

 

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)  

През 2017 г. е извършен  основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно 

пространство, въведени са мерки за енергийна ефективност /подмяна на дограма, топлоизолация на 

външни стени и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация/, изградена е достъпна среда 

по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“, по 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. Стойността на обекта е 502 831,15 лв. 

 

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

гр. Горна Оряховица;(проектиране, обследване+СМР) 

През 2017 г. е извършен  основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно 

пространство, въведени са мерки за енергийна ефективност /подмяна на дограма, топлоизолация на 

външни стени и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация/, изградена е достъпна среда 

по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр.Горна 

Оряховица“, по 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. Стойността на обекта е 1 516 485,54 лв. Собствения 

принос на Община Горна Оряховица е 15 904,56 лв. 

 

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 2017 г. е закупено обзавеждане и оборудване по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 

„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, по процедура „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП 

„Региони в Растеж“ 2014-2020г. както следва: комбинирана готварска печка с фурна с размери 60х50см. - 

2бр.; вентилационен чадър-1бр.; детско легло 143х63,4см, H=30см. -120бр.; матрак 143х63,4см-120 бр.; 
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детско легло /кошара/ 120х60см, H=80см-30бр.; матрак 120х60см -30бр.; столче-180бр.; гардеробче-

180бр.; пейка без облегалка/дървена/-8бр.; пейка без облегалка/метал и кожа/-12бр.; устройство за 

придвижване на инвалидни колички по стълбища -1бр.; Стойността на обзевеждането и оборудването е 

60 816,00 лв. 

 

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

През 2017 са закупени и монтирани съоръжения за игра на открито на стойност 8816 лв. от 

преходен остатък по бюджета за местни дейности. 

 

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

През 2017 г. е закупено обзавеждане и оборудване по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 

„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, по процедура „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП 

„Региони в Растеж“ 2014-2020г. както следва: за кухненско помещение - 1 бр. газова печка с фурна, 1 бр. 

вентилационен чадър; обзавеждане на помещения за детски и яслени групи – легла /двуетажни/ - 60 бр., 

матраци - 120 бр., маси - 60 бр., столчета - 120 бр., гардеробчета/четворни/ - 30 бр., пейки без облегалка 

/метални с кожа/ - 12 бр.; пейка дървена без облегалка - 8 бр.; устройство за придвижване на инвалидни 

колички -1 бр., шкаф с индивидуални ниши и гардероб - 1бр.; Стойността на обзавеждането и 

оборудването е 53 664, 00 лв. 

 

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

През 2017 г. са закупени пералня, климатик и балатум на обща стойност 4 828 лв. от бюджета на 

детската ясла. 

 

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

През 2017 г. е изградена площадка за доставка и съхранение на газ на стойност 4083 лв. от местна 

дейност, собствени приходи. 

 

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

През 2017 г. е изградено вътрешно видеонаблюдение на стойност 1434 лв. от преходен остатък от 

местна дейност. 

 

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

Оряховица 

През 2017 г. е закупено обзавеждане и оборудване по  проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 

„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, по процедура „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица“, по ОП 

„Региони в Растеж“ 2014-2020г. както следва: градински пейки-36бр.; градински кошчета-3бр.; градинска 

маса-1бр.; комплект маса с 2бр. седалки за игра на шах на открито-1бр.; дървени пейки около дърво- 

2бр.; игра на дама на открито - 1бр.; устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища -

1бр.; Шкаф с индивидуални ниши и гардероб - 6бр.; Детско едноетажно легло - 30бр.; Бюро120/70/85см.-

1бр.; Стол тръбен -1бр.; Бойлер 10л.-1бр.; термоплот с мивка-1бр.; шкаф кухненски-1бр.; хладилник 

120л.-1бр.; микровълнова печка-1бр.; ширм-1бр.; комплект маса за хранене с 4 стола-19бр.;диван-

1бр.;баскетболно табло - 2бр.;волейболна мрежа -1бр.; Медицинска кушетка-1бр.;медицинска табуретка-

1бр.; Бюро с контейнер-1бр.; Шкаф за лекарски кабинет - 2бр.; стол работен-1бр.;стол посетителски-

1бр.;шкаф с дъска - 15 бр.;шкаф с мивка-1бр.;портманто със закачалки-19бр.;бюро 180/80/85-

10бр.;двуместен чин 120/90/70-8б.;двуместен чин 120/90/64-8бр.;двуместен чин 120/90/76-8бр.;стол с 

усилена конструкция-192бр.;Стол учителски-9бр.;Триместна маса с долен плот-8бр.;шкаф с рафтове-

4бр.;бюро 180/60/75-1бр.;Банка за катедрена зала -30бр.;корпус за плъзгащи се вертикално 4бр. бели 

дъски -1бр.;алуминиеви щори -300кв.м. Стойността на обзавеждането и оборудването е 70 388, 87 лв. 
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П 3.1.2.25   Обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Проф д- р Асен Златаров" гр. Горна 

Оряховица, включително и учебна база, находяща се на втори адрес с.Крушето, община Горна 

Оряховица 

От учебната 2017/2018 г. ПГ по СС "Боруш" с. Крушето е преобразувано чрез вливане в ПГХТ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица със Заповед № РД-14-194 от 6.07.2017 г., ДВ брой 58 от 

18.07.2017 г.  

Закупен микробус 8+1 места - 5 075 лв., преходен остатък от собствени средства. 

 

П 3.1.2.26  Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс 

През 2017г. са закупени 27 музикални инструменти на стойност 19 940,01 лв. и 40 броя народни 

носии на стойност 8 000 лв. от бюджета на ЦПРЛ. 

 

 

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 

Община Горна Оряховица изпълнява проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют 

в гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява въз основа на Административен договор №РД-02-

37-90/15.09.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, сключен между 

Община Горна Оряховица, в качеството й на конкретен бенефициент и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж”.Стартирали са строителните дейности. Дейността се изпълнява своевременно. Избрани са 

изпълнители за доставка на вътрешно обзавеждане и оборудване, и вътрешно кухненско обзавеждане и 

оборудване, в резултат от проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. 

       

Извън посочените проекти  в програмата по мярката е реализирано : 

През месец октомври 2017 г. беше извършен авариен ремонт на комин на парна инсталация на 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Драганово, на стойност 4 138,80 лв. собствени 

средства от преходен остатък от държавно делегирана дейност. 

През 2017 г. беше закупен автомобил 4+1 места за Център за обществена подкрепа – гр. Горна 

Оряховица, на стойност 24 950,00 лв. собствени средства от преходен остатък. 

Микробус 8+1 места беше закупен и за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. 

Драганово, на стойност 16 000,00 лв. изгочник собствени средства от преходен остатък. 

 

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  

Почасови интегрирани услуги  от 01.01.2017 г. до 15.05.2017 г. бяха предоставяни в изпълнение на 

проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица”, договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0021-C001 по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Към датата на приключване на 

проекта почасови интегрирани услуги са предоставяни на 105 лица, от 25 домашни помощника, 29 
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лични асистента, социален работник, медицинска сестра и психолог. От тях 62 лица са ползвали услугата 

„Домашен помощник” и/или подкрепящи и здравни услуги, 38 лица са ползвали услугата „Личен 

асистент” и/или подкрепящи и здравни услуги, а 5 лица са ползвали само подкрепящи и здравни услуги.  

     На 16.05.2017 г. продължи предоставянето на почасови интегрирани услуги от Звеното за услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица, със средства от общинския 

бюджет. Обхванати бяха общо 68 лица, като 17 от тях ползваха услугата „Домашен помощник” и/или 

подкрепящи и здравни услуги, а 51 лица ползваха услугата „Личен асистент” и/или подкрепящи и 

здравни услуги. Услугите се предоставяха от 5 домашни помощника, 30 лични асистента, социален 

работник, медицинска сестра и психолог. От 14.08.2017 г. услугата „Личен асистент” беше предоставяна 

на 34 лица с увреждания от 26 лични асистента в изпълнение на ПМС № 137/05.07.2017 г. и 

Споразумение № ФС01-0098/03.08.2017 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Горна 

Оряховица. Продължи и предоставянето на почасови интегрирани услуги със средства от общинския 

бюджет посредством Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Г. 

Оряховица. 23 лица ползваха услугата „Домашен помощник”, предоставяна им от 5 домашни 

помощника, 2 лица ползваха услугата „Личен асистент”, предоставяна им от 2 лични асистента. 

Подкрепящите и здравни услуги бяха предоставяни от социален работник, медицинска сестра и 

психолог. 

На 05.04.2017 г. Община Горна Оряховица стартира изпълнението на проект „Подобряване 

достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими 

групи в Община Горна Оряховица” BG05M9OP001-2.005-0040-C01 по процедура „Активно включване” 

BG05M9OP001-2.005 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът се 

изпълнява в партньорство с „ЕЛЕМЕНТ 2002” ЕООД  - гр. Варна, в 6 населени места на територията на 

Община Горна Оряховица: гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Първомайци, с. 

Правда и с. Върбица. Назначени бяха 20 лица на трудов договор - 10 на длъжността  „Архивар” и 10 на 

длъжността  „Технически сътрудник”, разпределени в 6-те населени места за срок от 6 месеца, на 8 

часов работен ден  и  20 неактивни лица на длъжността „Болногледач” за срок от 12 месеца на 8 часов 

работен ден. Болногледачите бяха назначени след преминаване на професионален курс на обучение и 

полагане на теоретичен и практически изпит за професионално обучение за длъжността „Болногледач”. 

Те предоставят услугата „Болногледач” на 59 лица от всичките 6  населени места, в които се изпълнява 

проекта.Предоставяните качествени грижи в домашна среда създадоха условия за социално включване 

и облекчиха положението на семействата в които има възрастни хора зависими от грижа или хора с 

трайни увреждания нуждаещи се от грижа.  

 

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

През 2017 г. Община Горна Оряховица в партньорство с Агенция за социално подпомагане 

реализира проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-0001-

C01. С цел уеднаквяване на практиката и ефективното предоставяне на услугата във всяка община-

партньор от 01.11.2016 г. стартира прилагане на нов иновативен областен модел на управление и 

предоставяне на приемната грижа по проекта. Сформиран беше областен екип по приемна грижа, който 

работи с граждани, кандидати за приемни родители, утвърдени приемни семейства и семейства с 

настанени деца. Извършва консултиране, проучване и оценка, обучения, представяне на Комисия по 

приемна грижа и оказва подкрепа. В началото на месец януари 2017 г. в 9 приемни семейства се 
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отглеждаха 12 деца. През периода м. януари – м. ноември 2017 г. бяха настанени 8 деца в 6 приемни 

семейства. Прекратено беше настаняването на 9 деца – на седем поради осиновяване, а две деца бяха 

върнати в биологичното им семейство. Към момента се отглеждат 11 деца в 8 приемни семейства. 

 

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) 

През 2017 в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД са извършени инвестиици с местни приходи в сградата 

на болницата на а именно: 

ремонт на детско отделение – 13 000 лв ; 

ремонт на аптека – 2 000 лв,  

внедряване на видеонаблюдение – 3 700 лв ,  

изграждане на аварийно осветление – 900 лв., 

подмяна на пожарогасители – 600 лв. 

нов разширителен съд за парова централа – 2 200 лв. 

 

П 3.2.5.2   Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ДКЦ (проектиране и 

СМР) 

През 2017 г. е извършен ремонт на ВиК инсталацията в хирургичен кабинет и рентгенова 

лаборатория на стойност 2000 лв. със средства на ДКЦ ЕООД гр. Горна Оряховица. 

 

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 

През 2017 г. е закупено ново специализирано оборудване (анализатор за Клинична лаборатория) 

и обновено съществуващо на обща стойност 14 7000 лв. със собствени средства както следва: 

Надграждане ЕМГ – 7000 лв; 

Анализатор за клинична лаболатория 2700 лв; 

Закупени платки за скенер – 5000 лв; 

 

П 3.2.6.2  Специализирано оборудване на ДКЦ гр. Горна Оряховица 

През 2017 г. е закупена (разсрочено) техника за извършване на диагностика, а именно: 1 бр. 

трансдюсер за ехокардиография на стойност 16 000 лв. – със средства на ДКЦ ЕООД гр. Горна 

Оряховица. 

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 2017 г. се реализира проект по програма „Красива България“ 2017 г. „Текущ ремонт на зала 

за репетиции към читалище „Напредък-1869” с прилежащи помещения, съоръжения и инсталации към 

тях“. По проекта е направен цялостен ремонт на санитарните помещения, подменена е ВиК 

инсталацията и е монтиран бойлер. Подменена е дограмата на прозорците в санитарните помещения, 

както и вътрешните врати. Изградена е нова ел. инсталация. Направени са окачени тавани. Направена е 

частична подмяна на стария паркет в залата, както и циклене и лакиране. Стените са с нова облицовка, 

монтирани са и нови огледала. Шпакловани и боядисани са всички стени и тавани. Стойността на 

проекта е 60 000 лв., като половината от тях е собствено финансиране на Община Горна Оряховица 
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П 3.3.1.17: Реконструкция на Исторически музей Горна Оряховица(проектиране, 

обследване+СМР)  

През 2017 г. е направен текущ ремонт на зала за постоянна археологическа експозиция в ИМ – 

Г.Оряховица – 4 700 лв. от общински бюджет. 

 

П 3.3.1.25: Развитие на крепост „Ряховец“ 

Проведени редовни археологически проучвания на крепост Ряховец – 15 000 лв. от общински 

бюджет и 13 390 лв. целева субсидия от Министерство на културата. 

 

 

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

туризма 

П 3.3.2.1: Оборудване на НЧ "Напредък-1869" гр. Горна Оряховица  

2017 г.-Сервиз и поддръжка на инвентар и обзавеждане на  помещения и техника на стойност 

2926.60 лв. от бюджета на НЧ „Напредък-1869“ – Горна Оряховица. 

 

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

През 2017 г. е доставено и монтирано  оборудване на зала за постоянна археологическа 

експозиция в ИМ – Г.Оряховица  на стойност 6300 лв като – 2 300 лв. са от общински бюджет и 4 000 лв. 

от сесия за частично финансиране на проекти от Министерство на културата 

 

 

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. 

2017 г.-Изработване на промоционални материали за Празника на горнооряховския суджук – 9 
000 лв. от общински бюджет. 

Организиране и провеждане на Празник на горнооряховския суджук – 6 000 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) 

- - Жените в обществото” – изложба на Регионален исторически музей – Русе гостува в 
Исторически музей – Горна Оряховица от 8 до 31 март. Експозицията проследява проявите на 
Модерното време и промените в живота на българските жени в последното столетие; 

- „Пороците” – трите най-популярни мобилни изложби на Исторически музей – Горна Оряховица 
гостуват в Регионален исторически музей – Силистра от 13 март до 28 април; 

- „Българският принос към културно-историческото многообразие на Обединена Европа” – 
изложба на Научния архив към БАН гостува в Исторически музей – Горна Оряховица от 9 до 31 май. 
Експозицията илюстрира приноса на Академията за научното и културното издигане и приобщаване на 
страната ни към европейската общност; 

- „Ах, тези пороци?!?” – под това име две от мобилните изложби на Исторически музей – Горна 
Оряховица („Тютюн, енфие&сие и „Захар, кафе&сие”) гостуват в Регионален исторически музей – 
Търговище от 18 май до 30 септември; 

- „Нощ в музея” – осъществена на 20 май в партньорство с НЧ „Братя Грънчарови-2002” и ХГ 
„Недялко Каранешев”. Събитието бе част от 13-то издание на Европейската нощ на музеите, като имаше 
за цел да представи историята и разновидностите на най-емблематичния български танц хоро и 
връзката му с народа; 
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- „Тракийската принцеса войн” – изложбата на Регионален исторически музей – Русе гостува в 
Исторически музей – Горна Оряховица от 6 юни до 5 септември. Експозицията съдържа интересни 
експонати, намерени в тракийски могили от землището на с. Брестовица (Русенско) през 2013 г. 

- „Алкохол&амбалаж” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна Оряховица, гостува в 
Исторически музей – Етрополе от 29 юни до 30 септември; 

- „Индустриална Горна Оряховица” – изложба на Исторически музей – Горна Оряховица бе 
част от II-то изложение „Младежко техническо творчество”, проведено в Горна Оряховица от 12-14 
октомври; 

- „Археологически разкопки Ряховец 2017” – открита на 24 октомври, изложбата представя 
резултатите от археологическите проучвания през тази година; 

- „Алкохол&амбалаж” – мобилна изложба на Исторически музей – Горна Оряховица, гостува в 
Исторически музей – Правец от 16 ноември 2017 до 31 януари 2018; 

- Реализирана образователна програма за ученици „Археологическа школа” на средновековна 
крепост Ряховец (19 юни – 7 юли); 

- 140 години от рождението на Асен Разцветников - ; 
- 13 бр. реализирани творчески ателиета за деца и родители на различна тематика, част от 

инициативата „Семейна събота в музея”. 
- Участие на Община Горна Оряховица със самостоятелна рекламна площ в туристическо 

изложение „Уикенд туризъм”, Русе (11-13.05.2017) – 350 лв. от общински бюджет. 
 

 

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 2017 г. Приключи строителството на пристройка към съществуваща едноетажна, 

административно-битова сграда на стадион „Локомотив“, включваща: стая за съдии; стая за итервюта; 

стая за долекарска помощ; стая за допинг контрол; магазин за сувенири; уширение на съществуващи 

съблекални; стая за продажба на билети; обособена зона за журналисти и коментатори с разгърната 

площ 252,80 м², на стойност 295 428,96 лв. от Общински бюджет. 

 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 

П 3.4.3.1: Лекоатлетическа щафетна обиколна на град Горна Оряховица 

През 2017 е проведена 50-та Лекоатлетическа щафетна обиколна на град Горна Оряховица, в 

която взеха участие 160 ученика във възрастите - момичета, момчета, юноши и девойки от училищата на 

община Горна Оряховица - 315,44 лв. от бюджета на Общината. 

 

П 3.4.3.4: Фамилатлон  

През 2017 г. събитието се проведе съвместно с Областна администрация – Велико Търново под 

мотото „Опознай Европа. Поводът за това беше отбелязване на 10-годишнината от членството на 

България в ЕС и бъдещото председателство на страната ни на Съвета на ЕС през 2018 г. Празникът 

започна с презентация на тема „Десет години България в Европейския съюз и Българско 

председателство на Съвета на ЕС”. В парк „Градска градина“, където се проведе събитието, бяха 

разположени 8 ателиета носещи имена на различни държави от континента Европа, в които участниците 

трябваше да открият характерните за всяка страна страната забележителности и да разпознаят 

националния ѝ флаг. След като изпълнят правилно задачите си, семействата-участници получаваха 

стикер, който да залепят на своята карта, за да участват в томболата на събитието. Семейният празник 

се проведе с подкрепата на Асоциация „Родители“, Сдружение ”Горнооряховски младежки парламент”, 

Исторически музей – Горна Оряховица и НПО „Идея спорт“. За събитието за изразходени - 3600 лв. от 

бюджета на Общината. 

 

П 3.4.3.6: Турнир по борба "Никола Петров" 
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2017 г. - В общинския турнир по борба „Никола Петров“, участие взеха 120 състезатели от цялата 

страна. За провеждането на събитието са изразходени 3000 лв.  от общински бюджет. 

 

Извън посочените в плана проекти е изпълнено следното: 

През 2017 г. на стадиона в гр. „Долна Оряховица“ се направи нов терен - засят с професионална 

тревна смес и се изгради автоматична напоителна система на стойност 29 998,64 лв. от Общински 

бюджет 

 

Приоритетна област 4:Околна среда 

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

Мярка 4.1.1: Развитие на интегрирана система за градски транспорт и подобряване 

качеството на атмосферния въздух 

П 4.1.1.2: Дейности за намаляване замърсяването на атмосферния въздух 

През годината се извършваше периодично ръчно измиване на улиците, натрупани със значителен 

пътен нанос. Тази дейност има пряко отношение към намаляване на КАВ с 10 ug/m³ 

Извърши се приоритетно увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна 

растителност на площ 12 дк. и стойност 6 315 лв. от Общинския бюджет 

В процес на изпълнение е прединвестиционно проучване за реализиране на мерки за подобряване 

на КАВ на стойност 78 840 лв. от Общински бюджет 

Изпълнена е Информационна кампания за ограничаване използването на уреди на твърди горива 

и на сурова дървесина за отопление 

 

 

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:  

В рамките на кампанията „Чиста околна среда 2017”  и обявения конкурс „Обичам природата и аз 

участвам” са одобрени  от ПУДООС и реализирани три проекта в селата Правда, Драганово и 

Първомайци на обща стойност 30 000 лв. В гр.Горна Оряховица са изградени две детски  площадки – на 

ул.”Юрий Гагарин”№35 и в кв.Калтинец – на обща стойност 18 000 лв. По всички проекти са обособени 

зони за отдих и е извършено засаждане на цветя и дървета . 

Служителите от Общинското предприятие „ППИиО” са засадили през 2017г. 90 бр. дървета от 

видовете: каталпа, кълбовидна акация, дъб, ясен, явор, бреза и бор, както и 506 бр. храстова 

растителност от видовете роза, хортензия, фестум, спирея, берберис и котонеастър.   

 

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 

През месец април ОП ”Пътно поддържане на инфраструктурата и Озеленяване” започна 

разполагане и обслужване на 105 бр. пластмасови контейнери за зелени отпадъци, получени по Проект 

DIR-5112122-11-79 – „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците”. Същите са 

разположени както следва: гр.Горна Оряховица 5 бр., гр.Долна Оряховица 15 бр., с.Драганово 15бр., 

с.Върбица 10бр., с.Писарево 10 бр., с.Първомайци 15бр., с.Поликраище 15бр., с.Крушето 10бр. и 

с.Правда 10 бр. Стойност  6 315 лв от общински бюджет  

 

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 2016г. община Горна Оряховица изготви Проект за рекултивация и кандидатства пред 

Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране. С 
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писмо с вх.№5300-135/20.11.2017г. до Кмета на община Горна Оряховица изпълнителния директор на 

ПУДООС изисква актуализирано заявление и допълнителна информация за предложения проект, по 

което към момента работи общинска администрация. 

 

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: 

Във връзка с ежегодната кампания на БТВ „Да изчистим България заедно” на 16.09.2017г. община 

Горна Оряховица разработи и разпространи 1000 бр. брошури с обозначените места за почистване и 

пунктовете за раздаване на чували и ръкавици. „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ”  АД предостави на 

общината 400 бр. жълти и 400 бр. зелени чували, както и разяснителни  брошури за ползите от 

разделното събиране.  

От „Еко Варна” АД са предоставени на община Горна Оряховица 500 бр. брошури за разясняване 

на ползите от разделното събиране на опасни отпадъци – излезли от употреба гуми, излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.  

 

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 

През 2017 г. е инсталирана последната /сертифицирана/ версия на деловодната система Акстър 

офис, която позволява интегриране с Акстър Комуникатор. Това ще позволи свързване с едината 

система за електроннен обмен на документи. Обмен на документи ще може да се извършва с всички 

администрации, притежаващи сертифицирани системи, които отговарят на изискванията за свързаност 

помежду си, на база на протоколи, дефинирани в техническите изисквания на Държавната агенция за 

електронно управление /ДАЕУ. Последната версия на Акстър офис ще позлови предлагането на изцяло 

електронни услуги. 

 

П 5.1.1.5 Разширяване обхвата на VPN мрежата, свързваща всички кметства в община Горна 

Оряховица 

През 2017 г. се извършиха редица процедури, с цел по-качесвтена връзка с кметствата с.Стрелец 

и с. Паисий, тъй като там има проблеми поради лошото покритие на интернет връзките. По същата 

причина за двете кмества бяха закупени два 3G модема, като алтернативен вариант за връзка.  
 

П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация 
През 2017 г. са закупени 5 бр. персонални компютри, 10 бр. монитори, 5 бр. мултифункционални 

устройства на стойност 6 240 лв. от собствени приходи  и 6 бр. климатици на стойност 8 580 лв.  които 
3170 лв преходен остатък от държавно делегирана дейност и 5410 лв собствени приходи. 


