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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 2018 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 2018 г. са реализирани следните програми за заетост при Община Горна Оряховица: 
- НП Заетост и обучение на хора с трайни увреждания/ЗОХТУ/ - По тази програма през 2018 г. в 

Общината  работят трима  човека, като двама са на длъжност „Архивар“ към Общинска администрация 
на осем часов работен ден и един куриер в „Местни данъци и такси“ при Община Горна Оряховица, на  
осем часов работен ден.Срокът  на програмата е две години, на минимална работна заплата. 

- НП „Активиране на неактивни лица“ – По тази програма работи едно лице на длъжност „Мл. 
специалист-младежки медиатор“ , на осем часов работен ден, с основна работна заплата в размер на 
630 лв. Срока на трудовия договор е до завършване на дейността по програмата. 

- НП „Помощ за пенсиониране“-като по тази програма са назначени двама човека: 
- Чистач хигиенист на осем часов работен ден; 
- Общ работник на осем часов работен ден. Срокът на програмата е две години от датата на 

назначаване. И двамата работят в ОП “МДСИП“ гр.Горна Оряховица. 
- Регионална програма за заетост - 2018 г. - По тази програма са назначени общо  пет човека на 

длъжност „Общ работник“,както следва: 
- Кметство Долна Оряховица-1 човек; 
- Кметство Драганово-1 човек; 
- Кметство Първомайци-1 човек; 
- Кметство Поликрайще-1 човек; 
- ОП“ППИО“ Г. Оряховица-1 човек. 
Срокът на изпълнение на дейността е шест месеца от 01.06.2018 до 01.12.2018 г., като 
работниците са назначени на осем часов работен ден, на минимална работна заплата. 

-Проект „Обучения и заетост за младите хора“. По този проект са назначени седем човека за срок 
от шест месеца, на минимална работна заплата, на пълен работен ден.Срокът на програмата е от 
06.02.2018 г. до 06.08.2018 г. 
Към проекта  за отделните длъжности са назначени и трима наставници-служители на общинска 
администрация, които да извършват наставничество и обучение на работниците, за срок от три 
месеца. 
Длъжностите са както следва: 
-„Технически сътрудник“-един човек към ОБС Г.Оряховица; 
-„Архивар“-двама човека в общинска администрация Г.Оряховица; 
-„Куриер“-четири човека в общинска администрация Г.Оряховица. 
 -  Проект “Хоризонти 3“- По тази програма са назначени  двама човека на длъжност „Работник 
строителство“ в ОП „ППИО“ гр. Г.Оряховица. Срокът на проекта е три месеца от 01.06.2018 до 
01.09.2018 г., но пълен работен ден, на минимална работна заплата. 
 - Проект „Ние също можем“. 
По този проект е назначен един човек на длъжност „Социален асистент“ с място на работа „Дневен 
център за деца с увреждания“ в гр.Г.Оряховица, на осем часов работен дени минимална работна 
заплата за срок от три  месеца /от 01.07.2018 г. до 01.10.2018 г./. 
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- Проект „Обучения и заетост“ 
По този проект са назначени 22 човека и обхваща целева група за хора с трайни увреждания и на 
възраст над 30 години. 
Срокът на програмата е две години от датата на назначаване/от 03.12.2018 г. до 03.12.2020 г./. 
Заплащането е в размер на минималната работна заплата, на пълен работен ден. 
Длъжностите и мястото на работа са както следва: 
-Архивар- ЦОП Г. Оряховица -1 човек; 
-Архивар –ОП „Обреди“ Г.Оряховица-2 човека; 
-Архивар-Общинска администрация -2 човека; 
-Куриер-ОП „Обреди“ Г.Оряховица-2 човека; 
-Куриер-Общинска администрация Г.Оряховица-8 човека; 
-Куриер-Кметство гр.Д.Оряховица-1 човек; 
-Куриер-Кметство с.Писарево-1 човек; 
-Куриер-Кметство с.Горски Долен  Тръмбеш-1 човек; 
-Куриер- Кметство с.Върбица-1 човек; 
-Куриер-Кметство с.Поликрайще-1 човек; 
-Куриер-Кметство с.Стрелец-2 човека. 
 
 

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 2018г. е сключен Договор за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие 

№99022/31.08.2018 между Община Горна Оряховица и Министерство на регионалното развитие и 
държавна администрация на Румъния в качеството на Управляващ орган на Програмата и Договор № 
РД-02-29-391/18.10.2018 г. с МРРБ. Стойност на общия бюджета на проекта 1427918,76 евро, като 
водещ бенефициент е Община Горна Оряховица  с бюджет  969949,38 евро. 

В резултат на дейностите по проекта ще бъдат създадени виртуални музеи в гр.Горна Оряховица 
и гр.Рошиори де Веде, ще се реализира 3D Мапинг шоу в двете общини, ще бъдат изготвени 3 D 
клипове и ще бъдат изработени рекламни материали. 
  

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 2018 г. приключи 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 финансиран по ОП „Региони в растеж“. Подготвено е и е депозирано искане за 
окончателно плащане по проекта. По проекта през 2018 г.са изразходени 535 786 лв. разход БФП. 
Общата стойност възлиза на 1 549 093,08лв 

 

 
Мярка 1.3.4.: Благоустрояване на бизнес и индустриални зони, включително 

подобряване достъпа за хора с увреждания 
П 1.3.4.1 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул."Ив.Момчилов", ул."Св.Княз 

Борис І"(о.т.855-о.т.901) 
През 2018 г. с частно финансиране са изградени 91 нови паркоместа по ул.“ив.Момчилов“ на 

стойност 75530 лв без ДДС. 
 

Специфична цел 1.5.: Развитие на селското стопанство 
 
П 1.5.1.1 Възстановяване на поливното земеделие 

Изградени са 1500 дка поливна система в землището на с.Поликрайще на стойност 500 000 лв, 

частна инвестиция 
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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 
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:  
“ П.Р.Славейков“ № 19 А, Б, В.; - ул.“П. Р. Славейков“ № 17А, Б, В“ ;  
- 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; 
ул.“ Георги Бошнаков“ № 31 А, Б, В; и - ул.“ Васил Левски“ № 11 В, Г; 

Финансирането е по „Национална програма енергийна ефективност многофамилни жилищни 
сгради.-14 671 332,15 лв.  

 
Мярка 2.1.2.:Повишаване на енергийната ефективност в държавни и 

общински административни сгради 
 
П 2.1.2.2 Обновяване на сграда кметства населени места, включително мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ 
През 2018г. е извършен ремонт на тоалетните в сградата на кметство с.Първомайци Общата 

стойност на ремонта е 4 998лв. с ДДС, като средствата са от целева субсидия за КР.; 
Извършени са основни ремонти на помещения в сгради общинска собственост, както следва: 
Основен ремонт клуб на пенсионера с.Първомайци на стойност 14 896 лв. с ДДС; 
Основен ремонт клуб на пенсионера с.Драганово на стойност 9 985 лв. с ДДС; лв. с ДДС; 
Основен ремонт клуб на пенсионера гр.Д.Оряховица на стойност  6 997 лв. с ДДС; 
Основен ремонт на здравна служба с.Поликраище на стойност 19 991 лв. с ДДС 
Основен ремонт тоалетни „Младежки дом“ гр.Г.Оряховица на стойност 14 937 лв. с ДДС; 
Основен ремон, с извършено укрепване т на покрив НЧ  в с.Върбица  на стойност 44 195 лв.с ДДС; 
„Ремонтно възстановителни работи на Първо килийно училище при църква „Св. Георги“ 

гр.Г.Оряховица „ на стойност 154 109лв. с ДДС/ средствата са отпуснати от МКВП; 
Изгадена е ограда на гробищен парк в с.Г.Д.Тръмбеш на стойност 14 991 лв. с ДДС; 
Извършен е ремонт на втори етаж от южното крило на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр.Г.Оряховица на 

стойност 225 921 лв. по проект“Красива България“; 
Извършен е ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни 

технологии“Професор Асен Златаров“ гр.Г.Оряховица; на стойност 19 255лв. с ДДС; 

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

ефективност и ВЕИ 
През 2018г. са приключени строително ремонтните дейности на проект „Енергийна 

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

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предстои подготовка на искане за 

окончателно плащане по проекта. Стойността на СМР възлиза на 688 240 лв.Стойност на договора за 

БФП 804 172,13 лв. от които 68 752,13 лв. собствен принос на Община Горна Оряховица.  

 

 

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 
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През 2018г. са приключени строително ремонтните дейности на проект „Енергийна 

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

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В рамките на проекта е изградена 

достъпна среда в сградата на Дирекция социално подпомагане в частта обслужваща дирекцията и в 

частта собственост на Община Горна Оряховица. Стойността на съоръженията за достъпна среда са.99 

674 лв. Предстои подготовка на искане за окончателно плащане по проекта.  Стойност на договора за 

БФП  804 172,13 лв. от които 68 752,13 лв. собствен принос на Община Горна Оряховица.  

 

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 2018 г. приключи реализацията на проект „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, финансиран по ОП „Региони в 

растеж“.Всички обекти са изпълнени и въведени в експлоатация. Изготвено е и е депозирано искане за 

окончателно плащане по проекта. Стойност на проекта. 5 664 066,85 лв стойност на обекта 1 740 412,53 

лв. Реконструирани са 53 дка паркови площи. 

 
П 2.3.1.9: Обособяване на места за отдих в междублокови пространства  

През 2018г. е изградена детска площадка до църква “Св.Никола“ гр.Г.Оряховица“на стойност 

9 996лв с ДДС. източник на финансиране -целева субсидия за капиталови разходи 

 
П 2.3.1.22.  Реконструкция на пл."Георги Измирлиев"  

През 2018 г. приключи реализацията на проект „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, финансиран по ОП „Региони в 

растеж“.Всички обекти са изпълнени и въведени в експлоатация.Изготвено е и е депозирано искане за 

окончателно плащане по проекта. Стойност на проекта 5 664 066,85 лв.,стойност на обекта 3 589 698,59 

лв.  

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

ул."Мелнична", ул."Крайбрежна" 

Извършен текущ ремонт на ул.”Ален мак” и ул.”Бор”, общо 521,38 м² на стойност 12 495,37 лв.(с 

ДДС) от 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" 

Извършен текущ ремонт на ул.”Марко Марков”, ул.”Кавака” и ул.”Вратника”, общо 4238,23 м² на 

стойност 119 999,68 лв.(с ДДС) 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" 

Извършен текущ ремонт на ул.”Св.св.Кирил и Методий” и ул.”Христо Ботев”, общо 195,71 м² на 

стойност 4 000,40 лв.(с ДДС) от общински приходи от местни данъци и такси. 

 

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

ул."Единадесета" 

Извършен текущ ремонт на ул.”Първа” и ул.”Втора”, общо 191,78 м² на стойност 3 997,72 лв.(с 

ДДС) от общински приходи от местни данъци и такси. 

 

Извън посочените в програмата проекти, са реализирани още: 
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Извършен текущ ремонт на улици в град Горна Оряховица:  „Мано Тодоров”, път м-ст „Бабенец”, 

„Патриарх  Евтимий”, „Пирот”, „Стоил войвода”, „Христо Смирненски”, „П.Р.Славейков”, „Васил Левски”, 

„Елена Грънчарова”, „Панайот Цвикев”, „Цар Освободител”, „Асен Разцветников”, „Антон Страшимиров”, 

„Черни Връх”, „Вичо Грънчаров”, „Калтинец”-улица с о.т.74 и о.т.43, „Съединение”, „Георги Бошнаков”, 

„Козлодуй”, „Марица”, „Георги Измирлиев” и „Родопи”, общо 6 892,19 м² на стойност 192 229,05 лв.(с 

ДДС) от общински приходи от местни данъци и такси. 

- Извършен текущ ремонт на ул.”Св.Княз Борис І” в град Горна Оряховица общо 499,17 м² на 

стойност 13 109,03 лв.(с ДДС) от Агенция”Пътна инфраструктура” по Споразумителен протокол за 2018 

год. 

 
 
 

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 3.1.1.22: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ПГСС "Боруш", с. 

Крушето (проектиране, обследване + СМР)  

През 2018 г. е направен основен ремонт на физкултурен салон - 203 926 лв. средства 
предоставени по НП Оптимизация на училищната мрежа. 

 
Извън посочените проекти по мярката е реализирано и : 

 

ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица-През 2018 г. е изграждена ограда - 34 371  лв. собствени 

средства на училището от единен разходен стандарт, държавна дейност. 

 СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица- През 2018 г. е направен основен ремонт 

„Благоустрояване на южна спортна площадка - 71 212 лв. собствени средства на училището от единен 

разходен стандарт, държавна дейност. 

 

 

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 2018 г. са закупени:Интерактивна бяла дъска и мултимедия - 1998 лв. ;Преносим компютър - 

770 лв.;Компютърна конфигурация - 592 лв.;Интерактивна дъска  IQ BOARD- 1360 лв. 

Мултимедиен проектор PICON - 638 лв.;средства на детската градина предоставени за издръжка, 

финансирана с общински приходи 

 

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

През 2018 г. е закупено:Комбинирано детско съоръжение К 22 - 5567 лв.; Комбинирано детско 

съоръжение Д 07-1 - 3032 лв.;Комбинирано детско съоръжение КД 57 - 3197 лв.;Комбинирано детско 

съоръжение КД 59 - 2233 лв. Средствата на детската градина са  предоставени за издръжка, 

финансирана с общински приходи. 

 

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

През 2018  г. са закупени:Професионален гладачен каландър - 4079 лв.;Електрическа печка с 

отоврен шкаф и 6 котлона - 4478 лв.;Интерактивна маса START@EDU - 2500 лв.; Средствата на 

детската градина са предоставени за издръжка, финансирана с общински приходи. 
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П 3.1.2.6  Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" гр. Горна Оряховица 

През 2018 г. е изграждена система за видео наблюдение с 4 камери -  1643 лв. средства на 

детската градина предоставени за издръжка, финансирана с общински приходи 

 

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

През 2018 г. е направена:1.Подмяна на осветителните тела в 4 групи на яслата  на стойност 

2217,60 лв. , от бюджета на детската ясла. 2. Закупена пералня – Gorenjie  - на стойност -500 лв. 3. По 

предписание на РЗИ  е – закупен фризер -Medea HS- за отпадъци    - на стойност  319 лв. 4. През месец 

декември за нуждите на кухнята е закупен пасатор -Rohrson на стойност 61,75 лв.Средствата на 

детската ясла са предоставени за издръжка, финансирана с общински приходи. 

 

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

През 2018 г. са закупени:1. Постеловъчен инвентар – стойност 700 лв. (дарение);2. Ремонт на 

сушилно помешение – стойност 2000 лв.;Средствата  на детската ясла са предоставени за издръжка, 

финансирана с общински приходи. 

 

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

През 2018 г. са закупени:Комбинирано детско съоръжение за игра - 8506 лв.;Комбинирана люлка 

тип Махало - 1246 лв.;Средствата на детската градина са предоставени за издръжка, финансирана с 

общински приходи. 

 

П 3.1.2.12: Обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Димитър Генков“ с. Поликрайще 

През 2018 г. е закупено комбинирано съоръжение за игра „ПИФ“ - 1560 лв.Средствата на детската 

градина са предоставени за издръжка, финансирана с общински приходи. 

 

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

През 2018 г. са закупени:климатични системи 2 бр. GENERAL ASHG 24LF - 4798 лв.;Проектор 

BenQ със стойка - 1700 лв.;Собствените средства на училището са  от единен разходен стандарт, 

държавна дейност. 

 

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

Оряховица 

През 2018 г. са закупени:рекламно пано - 1320 лв.;Компютърна конфигурация - 847 

лв.;Собствените средства на училището са от единен разходен стандарт, държавна дейност. 

 

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

Оряховица 

През 2018 г.са закупени компютърна конфигурация - 845 лв.;Преносим компютър - 849 

лв.;Собствените средства на училището са от единен разходен стандарт, държавна дейност. 

 

П 3.1.2.19   Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Долна 

Оряховица 

През 2018 г. са закупени компютърни системи Avalon Sistems ST - 10 броя - 7 500лв.;Компютърни 

системи Vali PS Office G3260, заедно с монитор и жичен комплект клавиатура с мишка- 5 броя - 

3 000лв.;Собствените средства на училището са от единен разходен стандарт, държавна дейност. 

 

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

През 2018 г. е закупен преносим компютър - 770 лв.;Собствени средства на училището от единен 

разходен стандарт, държавна дейност. 

 

П 3.1.2.23   Обзавеждане и оборудване на ОУ "Елин Пелин" с. Първомайци 

През 2018  г. е направена дървена беседка за двор - 1749 лв. ПУДООС. 
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П 3.1.2.25   Обзавеждане и оборудване на ПГ по СС "Боруш" с. Крушето 

През 2018 г. са закупени волейболна стойка - 1237 лв. средства предоставени по НП Оптимизация 

на училищната мрежа;Автобус 13+1 места Форд Транзит - 19 900 лв.;Компютърна конфигурация - 1800 

лв.;Интерактивна дъска „Triumph board 65” multi touch - 4759 лв.;Компютърни системи SH HP Compag + 

Монитори  AOC 970CWN - 3бр - 1934 лв.;Собствени средства на училището от единен разходен 

стандарт, държавна дейност. 

 

Извън посочените в мярката е реализирано: 

Обзавеждане и оборудване на СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица: През 2018 г. са 

закупени климатици 2 бр. - 2900 лв.;Компютърни конфигурации - 65 броя за оборудване на компютърни 

кабинети - 41 316 лв. ; Собствени средства на училището от единен разходен стандарт, държавна 

дейност. 

Обзавеждане и оборудване на ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица:През 2018 г. е закупена 

мултифункционална копирна система Konika Minolta Bizhub C 220 - 1800 лв.;Интерактивна дъска 

„Triumph board 78” multi touch usb - 1445 лв.;Интерактивна дъска „Triumph board 78” multi touch usb - 7 

броя - 10 115 лв.;Собствени средства на училището от единен разходен стандарт, държавна дейност. 

 

 

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 

През 2018 г. приключи реализацията на 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”. Обекта е въведен в експлоатация. Изготвено е и искане 

за окончателно плащане. Стойност на проекта:   706 086.43 лв. Стойност на СМР 650 515.14 лв. 

 

 

Извън посочените проекти в програмата по мярката е реализирано: 

През месец февруари 2018 година в ДПЛУИ с. Драганово е извършен авариен ремонт на водна 

инсталация, която захранва умивалня, баня и перално помещение. Стойността на ремонта е 611,40 лв. 

Закупена е готварска електрическа печка с шест котлона и фурна за кухненски блок на стойност 6729,60 

лв. През месец декември 2018г. са закупени 16 броя матраци с подматрачна вградена дървена рамка за 

подмяна в спалните помещения на потребителите на стойност 2000,00 лв.  

В Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш са закупени 15 

гардероба на обща стойност 1389.06 лв.  собствени средства на домовете от единен разходен стандарт, 

държавна дейност. 

 

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

 

П 3.2.2.4  Оборудване и обзавеждане на "Приют" за бездомни лица с капацитет 10 

места 

През 2018 г. приключи реализацията на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на 

приют в гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 
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1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Обекта е въведен в експлоатация. Изготвено е и искане 

за окончателно плащане. Стойност на проекта:   706 086.43 лв.  Стойност на оборудването и 

обзавеждането 23 637,64 лв. 

 

Извън посочените проекти в програмата по мярката е реализирано: 

През месец февруари 2018 година в ДПЛУИ с. Драганово е извършен авариен ремонт на водна 

инсталация, която захранва умивалня, баня и перално помещение. Стойността на ремонта е 611,40 лв. 

Закупена е готварска електрическа печка с шест котлона и фурна за кухненски блок на стойност 6729,60 

лв. През месец декември 2018г. са закупени 16 броя матраци с подматрачна вградена дървена рамка за 

подмяна в спалните помещения на потребителите на стойност 2000,00 лв.  

В Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш са закупени 15 

гардероба на обща стойност 1389.06 лв.  собствени средства на домовете от единен разходен стандарт, 

държавна дейност. 

 

 

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

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 
 

П 3.2.4.2: Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи: Личен 
асистент, Социален асистент и Домашен помощник – капацитет 70  

Във връзка със Споразумение № ФС01-0391/22.12.2017 г. между Агенция за социално 

подпомагане и Община Горна Оряховица и Допълнително споразумение  № ФС01-0203/19.01.2018 г. към 

него, Община Горна Оряховица продължи да осигурява предоставяне на социални услуги в домашна 

среда – „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. 27 лични асистенти предоставяха социалната услуга 

„Личен асистент“ на 32 лица, а 27 домашни помощници предоставяха услугата „Домашен помощник“ на 

64 лица.  Общо 96 потребители са ползвали услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник-277 004 

лв. 

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

Проект „Приеми ме 2015” се реализира от Община Горна Оряховица в партньорство с Агенция за 

социално подпомагане и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

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

C01. В началото на месец януари 2018 г. в 7 приемни семейства са настанени 10 деца. През периода м. 

януари – м. декември 2018 г. са настанени 7 деца. За същия период е прекратено настаняването на 6 

деца – 4 поради осиновяване,  1  върнато в биологичното  семейство и 1 навършило пълнолетие. Към 

момента се отглеждат 11 деца в 8 приемни семейства. 

 През 2018 година са усвоени 116381 лв. по проекта, получени от АСП. От  тях 32146 лв. са 

изплатени на приемните семейства под формата на месечен бюджет за издръжка на децата.  

 
П 3.2.4.7   Разкриване и предоставяне на социалната услуга  от резидентен тип 

"Приют" с капацитет 10 места  

На 30.11.2018 г. Община Горна Оряховица подаде проектно предложение с входящ 

регистрационен номер: BG05M9OP001-2.029-0001,  Проект „Разкриване и предоставяне на социалната 

услуга „Приют“ с капацитет 15 места”, който се финансира от Европейския социален фонд и Република 

България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура 

BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”. 

 С оглед належащата необходимост през зимните месеци от предлагане на този вид социална 
услуга, Община Горна Оряховица посочи в проектното предложение, че ще  стартира реализирането на 
дейността по проекта непосредствено след подаване на формуляра за кандидатстване, преди 
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подписване на Административния договор с Управляващия орган- Министерство на труда и социалната 
политика.  Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани 
действия за устойчиво градско развитие” през първите два месеца от проекта се извърши подбор, 
обучение на персонала и подготвителни дейности за разкриване на социалната услуга.Кметът на 
Община Горна Оряховица със Заповед № 3732 от 03.12.2018 г. нареди разкриване и предоставяне на 
социалната услуга „Приют“ с капацитет 15 места в сграда с административен адрес: гр. Горна 
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Ю.А.Гагарин“ №24а. На 04.12.2018 г. на официалната страница на 
Община Горна Оряховица беше публикувана обява за свободни работни места за заемане на 
длъжностите директор, социален работник, работник-кухня и домакин в социалната услуга в общността 
„Приют“. Заявки за посочените работни места бяха представени в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Горна 
Оряховица.На 18.12.2018 година след проведен  подбор на кандидатите, подали заявление да работят в 
приюта, беше назначен персонала в социалната услуга - директор, социален работник, работник-кухня и 
домакин.  

 

 

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) 

Ремонтни дейности през 2018 г. в МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД: 

-Ремонт в отделение ОАИЛ на стойност 21609 лв. 

-Ремонт в Инфекциозно отделение на стойност 14601 лв.; 

-Ремонт в отделение Образна диагностика на стойност 3282 лв.; 

-Ремонт в Приемно консултативен кабинет на стойност 3296 лв. 

-Ремонт на манипулационна в Първо вътрешно отделение на стойност 1231 лв. 

-Ремонт в Трето вътрешно отделение на стойност 827 лв.; 

-Ремонт в Детско отделение на стойност 2921 лв. 

-Инсталиране на заключващи системи на стойност 2965 лв. в Нервно, Първо, Второ, Трето, 

Ушно,ОФРМ, ОАИЛ  и отделение „Образна диагностика“; 

-Подмяна на улуци на стойност 901 лв.; 

-Обслужване на пожарогасители и шлангове на стойност -1418 лв. 

Общо ремонтни дейности 56090 лв., от които 55000 лв.от Община Горна Оряховица. 

-Ремонт по проект Красива България на стойност 225920,46 лв., от които 112960,23 лв.-50 % 

участие на Община Горна Оряховица по проект „Ремонт на втори етаж на южното крило на МБАЛ „Св. 

Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД. 

 

Лечебното заведение получи следното дарение: 

-Ремонт в Акушеро-гинекологично отделение на стойност-3039 лв.-от дарение от немска 

организация. 

 

 

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 

МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД проведе процедура за избор на изпълнител и 

закупи от компютърен томограф на стойност 417241,91 лв.на изплащане като първата вноска е на 

стойност 79275,96 лв.при доставката и на равни вноски за следващите 3 години по 112655,32 лв. 

Закупена апаратура: 

-лапароскопска система за нуждите на отделения Хирургия и АГО на стойност 73200 лв., от които 

50000 лв.финансирани от Община Горна Оряховица; а останалите със собствени средства; 

-апарат за компресотерапия за нуждите на отделение ОФРМ на стойност 2184 лв.; 

-пациентни монитори 2 броя за нуждите на отделения ОАИЛ и Нервно отделение на стойност 2688 

лв. 
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-Електрокардиограф за нуждите на Първо вътрешно отделение на стойност 3240 лв.; 

Закупени бяха и: 

-UPS устройство за компютърен томограф за отделение Образна диагностика на стойност 2320 лв. 

-Инструментариум към лапароскопската система за Хирургично отделение на стойност 4576 лв. 

-Вакуум помпа за изсмукване на биологична течност за операционните зали на болницата на 

стойност 4142 лв. 

-Климатик за нуждите на клинична лаборатория на стойност 1450 лв. 

-Аудиометър за УНГ на стойност -2200 лв. 

-Апарат за обдишване за ОАИЛ на стойност – 2295 лв. 

-Климатици 1 бр. за ТРЗ на стойност 950 лв. 

-Програмен продукт Заплати на стойност-2552 лв. 

-За измерване на костната плътност за отделение Образна диагностика МБАЛ „Св.Иван Рилски 

Горна Оряховица“ ЕООД закупи програмен продукт към новия компютърен томограф на стойност 11500 

лв. 

Обща стойност 113297 лв., от  които 50000 лв. от Община Горна Оряховица. 

Лечебното заведение получи следните дарения: 

-видеопринтер към ехографа на Акушеро-гинекологичното отделение на стойност -1450 лв. 

-климатици 2 бр.за АГО на стойност 2738 лв.-дарение от немска организация; 

-ехограф за нуждите на Акушеро-гинекологичното отделение на стойност 16722 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 2018 г. са извършени са  ремонтни дейности със собствени средства на стойност 21 983,17 

лв. по фактури на външни изпълнители, свързани с изработка на витражни пана на стълбище, доставка 

и монтаж на алуминиеви врати /партер и до концертния салон/, изработка и монтаж на алуминиева 

дограма, подмяна на стъкла, боядисване на стена до балетна зала, ремонт на тераса ет. 2, дамска и 

мъжка тоалетна на ет. 3 и стая „Организатор дейности”. 

 

 

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

преместваема покривна конструкция на НЧ “Братя Грънчарови – 2002» (проектиране, 

обследване+СМР)  

В края на 2018 г., след избора на Финансови посредници от страна на ОПРР, Община Горна 

Оряховица инициира предварителна работна среща с представители на Регионален фонд за градско 

развитие относно уточняване параметрите на проекта, условията за кандидастване. Предстои 

преработка на техническата документация съгласно изискванията на фонда и подготовка на документи 

за кандидатстване пред фонда. 

 

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

1883» гр. Долна Оряховица (проектиране, обследване+СМР)  

През 2018 година са извършени следните ремонти дейности в НЧ “Христо Козлев - 1883»:   - - 

Ремонт на подовата настилка на сцената/циклене и лакиране/. Ремонтът е извършен със средства 

от дарител 
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- Ремонт на подовата настилка на северната и южна тераси със средства на Община Горна 

Оряховица./стойност/ 

- Частичен ремонт на покрива /смяна на цигли, подмазване на капаци и первази/ - на стойност 

781.00 лв осигурени от собствен бюджет. 

 

П 3.3.1.4: „Енергийно - ефективна реконструкция/основен ремонт на НЧ“Иван Вазов –1893” 

с. Първомайци (проектиране, обследване+СМР) 

През 2018 година е отремонтирана В и К инсталация в сервизните помещения в читалището. 

Ремонтните дейности са извършени с доброволен труд и дарения./стойност/ 

 

П 3.3.1.6: Енергийно-ефективна реконструкция/основен ремонт на  НЧ “Градина-1894” с. 

Върбица (проектиране, обследване+СМР) 

През 2018 година е извършен основен ремонт на покрива на сградата на НЧ ’’Градина-Върбица 

1894’’ на стойност 32 000.00 лв. Средствата са осигурени от Община Горна Оряховица. 

 

 

П 3.3.1.7: Енергийно-ефективна реконструкция/oсновен ремонт на  НЧ “Заря –1900” с. 

Стрелец (проектиране, обследване+СМР) 

През 2018  година са извършени ремонтни дейности на дюшемето и на тавана на библиотеката. 

Ремонт на тавана в гримьорна, изкърпване и измазване на цепнатини във гримьорни и стълбище към 

тях. Иззиждане на стена, измазване и направа на нов покрив на прилежащата тоалетна. Ремонт на 

врати и поставяне на брави. Подмазване на таван във салона на читалището. Ремонтът е на стойност 

3000.00лв. Средствата са осигурени от бюджета на читалището. 

 

 

П 3.3.1.17: Реконструкция на Исторически музей Горна Оряховица(проектиране, 

обследване+СМР)  

През 2018 г. е направен текущ ремонт на приземни помещения на стойност 19 992,84 лв. (от 

бюджета на Исторически музей – Горна Оряховица). 

Текущ ремонт – навес на стойност  5 000 лв. (от бюджета на Исторически музей – Горна 

Оряховица). Текущ ремонт – таван на стойност 3 600 лв. (от бюджета на Исторически музей – Горна 

Оряховица). 

 

 

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  

През 2018 г. са закупени: 

1.Климатични системи – 2 бр. за ФА „Сидер Войвода” на стойност 6 600 лв. 

2. Озвучителен пулт на стойност – 8400 лв. и прилежащо оборудване и  монтиране на пулта на 

стойност 1008 лв. 

3. Оборудване 

Стойки и държачи за микрофони на стойност 216 лв.; 

Звукови процесори за микрофони – 174 лв. 

Компютърна конфигурация и принтер, рутер и др. на стойност 1247,87 лв. 

Доставка и монтаж ан прожетори, LED лампи и пури на сцена, коридори, зали и кабинети на 

стойност 3 831,86 лв. 

4. Обзавеждане  

прахосмукачка, диван, шкаф, щендери, рамки за снимки и др. материали за читалищни дейности 

на стойност – 1563,64 лв. 

Средства от субсидия за държавно делегирани дейности по ЕРС. 
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П 3.3.2.2: Оборудване на НЧ "Братя Гърнчарови" гр. Г. Оряховица 

В края на 2018 г., след избора на Финансови посредници от страна на ОПРР, Община Горна 

Оряховица инициира предварителна работна среща с представители на Регионален фонд за градско 

развитие относно уточняване параметрите на проекта, условията за кандидастване. Предстои 

преработка на техническата документация съгласно изискванията на фонда и подготовка на документи 

за кандидатстване пред фонда. 

 

П 3.3.2.3: Обзавеждане и оборудване на Младежки дом гр. Горна Оряховица 

Закупени 20 бр. столове – 588 лв.  

 

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

2018 г.- Изработка и монтаж на плъзгаща система от закалено стъкло за музейна витрина на 

стойност 1323 лв. (от бюджета на Исторически музей – Горна Оряховица). 

 

 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено следното през 2018 г.: 

В НЧ „Просвета – 1906“ с. Горски горен Тръмбеш са закупени безжични микрофони – 2 броя на 

стойност 80 лева, стелажи – 2 броя за библиотеката  на стойност – 100 лв и Лед прожектори за сцената. 

Всичко на обща стойност – 196 ,00 лева, от бюджета на читалището. 

 

През 2018 година в НЧ „Пробуда – 1904“ кв. Калтинец, бе извършен ремонт на санитарен възел в 

основна сграда, подменено казанче и мивка, ремонт на принтер и зареждане на тунер касета, ремонт на 

метална входна врата , ежегодна  поддръжка на пожарогасители. Ремонт на прозорци в концертен салон 

и инвентар в гримьорните. За ремонтните дейности са изразходвани общо 589 лева  бюджетни средства. 

НЧ „Съединение – 1888“ с. Драганово бяхя извършени ремонтни дейности на външната изолация 

и покрив – стойността на ремонтните дейности е  300 лв , осигурени от бюджета на читалището. 

- вътрешен ремонт на тоалетни във фоайето на читалището и в библиотеката по предписание на 

ХЕИ / премахване на мазилката, шпакловка и боядисване/ – 600 лв. осигурени от  от община Горна 

Оряховица  и 60 лв за допълнителни материали - от собствени средства на читалището. 

- изработване и поставяне на парапети на входните стълбища на библиотеката и читалището – 

160 лв – от бюджетни средства на читалището. През 2018 година бяха закупени: 

 -лаптоп за театъра 100,00 лв 

- лаптоп за мултимедията – 200,00 лв 

- ел.калорифер за сцената – 296,00 лв 

- осветителни тела за читалните – 198,00 лв 

- ел.бойлер за сцената – 119,00 лв 

- вентилаторни ел. печки 2 бр. за читалнята и репет. зала – 160,00 лв 

- външен твърд диск за компютрите – 179,00 лв 

- Средствата на стойност  1252 лв. са осигурени от от бюджета на читалището. 

 В НЧ „Звезда – 1905“ село Правда бяха извършени ремонтни дейности - шпакловка и боядисване 

на малък салон, подмяна на осветителни тела на обща стойност 484 лв., средствата са осигурени от  

наем аренда земи. 

 

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. 
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При изключително голям интерес премина и ХІІ-то издание на Празника на горнооряховския 

суджук. За първи път празникът се организира  и от Асоциацията на месопреработвателите в България, 

с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ и с 

активното участие на Община Горна Оряховица. В него участват фирмите "А. Р. Боби 03", "Родопа - 96" 

и "Стефанов – Иван Стефанов", които единствени в страната имат право да произвеждат 

„Горнооряховски суджук. Вечерните програми и в трите дни отново бяха богати на фолклор и хубава 

българска музика поднесена от: Фолклорен клуб „Балканика“, изумителните виртуози от оркестър „Елит 

фолк“ и сестри Диневи,  формация „Паскалев – Пловдив“, Поли Паскова с ансамбъл „Чинари“,оркестър 

„Плам“, Пепи Христозова, Кичка Бодурова и квартет „Мистик“. Водещ бе актьорът Ненчо Балабанов. 

Горнооряховчани и гости  на празника опитаха горнооряховски суджук, забавляваха  се с много 

българска музика и взеха  участие в различни кулинарни демонстрации и игри с награди. Интерес 

предизвика и кулинарното състезание между трите суджукарски фирми.  

През 2018 година са изработени следните рекламни материали за по повод празника на 

горнооряховския суджук: 

 Транспаранти за  Празника на Горнооряховския суджук – 4 бр.; 

 Винилни пана за билборди за Празника на Горнооряховския суджук – 6 бр.; 

 Подаръчна чанта за Празника на Горнооряховския суджук – 100 бр.; 

 Покани за Празника на Горнооряховския суджук – 200 бр.; 

 Балони за Празника на Горнооряховския суджук – 1000 бр.; 

 Шапки за Празника на Горнооряховския суджук – 100 бр.; 

 Тениски за Празника на Горнооряховския суджук – 200 бр. 

 Престилки за за Празника на Горнооряховския суджук – 50 бр.; 

 Танури за Празника на Горнооряховския суджук – 100 бр.; 

 Магнити за Празника на Горнооряховския суджук – 200 бр.; 

 Изработка на радио реклама за Празника на Горнооряховския суджук; 

 Флаери за празника на Горнооряховския суджук – 1000 бр. и плакати – 100 бр.-стойност 

13 831 лв. приходи от местни данъци и такси/ 

 

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) 

Календарният план за публичните прояви в духовната сфера на Община Горна Оряховица за 2018 

година бе приет с Решение №  609 от Протокол № 38 от 28 декември 2017 г. В него са разписани 

основните дейности за 2018  година, които посветени на 150-годишнина от провъзгласяването на Горна 

Оряховица за община и 140 години от  Освобождението на България. Запазваме основните приоритети 

в развитието на културата за Общината: опазване паметта и изграденото от нашите прадеди, създаване 

на по-добри условия за разширяването на дейностите и събития в духовната сфера, които обединяват 

горнооряховчани. Създадохме прояви в културния живот, които са с повишено качеството при 

провеждане им. В плана са включени прояви с международно, национално, регионално и местно 

значение. Съдържанието на календара беше изпълнено с мащабни форуми, стойностни събития и 

концерти. Гражданите и гостите на община Горна Оряховица ежедневно получаваха информация за 

събития и прояви. На възлови места в града и населените места на общината бяха поставени,  

ежемесечно афиши, диплянки, флаери, върху рекламно-информационнте табла, където е поместена 

програмата за съответния месец, индивидуални плакати за различни събития и концерти.  

- На сайта на Общината ежедневно се обновява информацията за предстоящи събития. 

Седмичните регионални издания в. „Седмицата” и в. „Кориспондент”, както и областните вестници 

„Борба” и „Янтра днес”, отразяват подробно за предстоящото и случилото се в духовната сфера - 

постиженията и успехите на творческите колективи, на учениците и спортистите от Общината. С 

осигуряване на качествена техника в областта на принтирането се подобри многократно качеството и 
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количеството на информационните материали. Нов елемент е изработените печатни материали да се 

разпространяват и чрез вестникарската мрежа.  

- В ежедневните издания на програмата на Общинско Кабелно Радио Горна Оряховица, 

съгласно програмната схема, се включва подробна информация относно предстоящи събития в 

Общината в сферата на културата.  

- Ръководството на Община Горна Оряховица през 2018 г. работи в насока да надгради 

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, създаване на максимално добри условия за съхраняване на традициите и издигане 

престижа на самодейните колективи в регионални, национални и международни конкурси и фестивали. 

Продължихме с иновативните възможности и активното участие на гражданите в съвременния културен 

живот, както и пълноценното им взаимодействие с културното наследство. 

- Провеждането на  ХІV -тия Международен фолклорен фестивал „Раховче“ и ХVІ-тия 

Национален детски фестивал на изкуствата „Раховче” доказа, че са най-мащабните прояви реализирани 

в общинския център. Участници бяха: Детско юношеска фолклорна група „Пиецухи“ от Полша - 

гостувала в първото издание на Международния фолклорен фестивал „Раховче“ през 2004 г., Ансамбъл 

„Хорличка“ от Украйна, грузински ансамбъл „Цекури“ и изключително атрактивните музиканти от 

фолклорния балет „Джаму“ от Сенегал. Всички те взеха участие в  дефилето на пл. „Георги Измирлиев“ 

и направиха кратки музикални представяния пред горнооряховчани, на откритата сцена пред 

Художествена галерия „Недялко Каранешев”. И заедно с над 900 изпълнители от цялата страна, 

участници в детския фестивал, се изявиха  на сцената в Летния театър в продължение на пет поредни 

вечери. Концертните изява бяха посетени от над 16 000 души. 

 

- Продължават успешно да се реализират и да поддържат едно много добро ниво 

мащабните международни, национални, регионални и местни културни прояви, станали традиция за 

Общината или населеното място: Национален Детски фестивал на изкуствата „Раховче”; Национален 

фестивал на фолклорните танцови клубове и групи „Фолклорна броеница“, Национален преглед на 

селските любителски читалищни театри с. Драганово, Общински празник на групите за автентичен 

фолклор „От извора” с. Янтра;  Празници на духовността в Горски горен Тръмбеш; Национален празник 

на автентичния фолклор  и автентичната носия „На мегдана” с. Писарево; „Празник на градинаря” с. 

Драганово; Празник на плодородието „Ден година храни“ с. Поликраище и в рамките на празника 

Национална среща-конкурс „Надиграване“ на клубове за народни хора; Регионален празник на 

захарната метла и маджуна с. Стрелец; фолклорното издание „На празник в село Правда“, Празник 

„Върбица празнува. Празник на дрипавата баница”, Национален преглед на любителските народни 

хорове и групи за обработен фолклор 

-  „Ганчо Михов”, Национален фестивал на селските клубове за народни хора „Хоро се вие 

край река Янтра“ с. Първомайци,, Детски фолклорен празник „Весел Чичопей“ с. Първомайци, Фестивал 

на руската поезия, песен и танц «Пусть всегда будет солнце», Национален танцов конкурс „Танцова 

въртележка“ и др. 

-   За седми път Община Горна Оряховица бе домакин на културно-образователен форум на 

тема „140 години свободна България“.  Във Форума бе представена  възстановка на „Радини вълнения“ 

по Иван Вазов, от ученици от СУ „Георги Измирлиев“. Партньори на Общината при провеждане на 

форума са и младите хора от Сдружение „Българска история“, които изнесоха „Урок по родолюбие“.  

- Специална капсула на времето бе вградена в центъра на преобразения площад „Георги 

Измирлиев“ в Горна Оряховица. Капсулата съдържа послание от кмета инж. Добромир Добрев и екипа 

му към бъдещите поколения и бе поставена под плоча с герба на Горна Оряховица и компас, указващ 

посоките на света. За втора поредна година инж. Добромир Добрев връчи годишните награди „Млада 

Горна Оряховица“. Отличието се присъжда на учащи за изключителни постижения и извоювани награди 

от международни и национални състезания, олимпиади и конкурси. И през 2018 г. Общината присъди 

наградата „Будител на Община Горна Оряховица“. Отличията се присъждат за високи художествени и 

творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката, културата и изкуството. 

- Специална награда за добротворчество и хуманизъм бе връчена през 2018 г от Община 

Горна Оряховица. За първи път Горна Оряховица домакинства Годишните награди на Българската 
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асоциация на регионалните медии. Това е признание за отношението на Община Горна Оряховица към 

печата и в частност към регионалната преса. Годишните награди за регионална журналистика „Св. 

Константин Кирил Философ“ бяха раздадени за 15-ти път.  На официалната церемония бяха връчени 

награди за високо журналистическо майсторство в категориите „Разследваща журналистика“, „Очерк“, 

„Интервю“, „Коментар“ (политически, икономически, социален, културен) и „Фотожурналистика“. БАРМ е 

създадена на 11 май 2002 г. и обединява 30 печатни медии, някои от които с близо 100-годишна 

история. Това са издания с авторитет и утвърдени позиции на медийния пазар, със съществен принос 

при формиране на общественото мнение.  

- Горна Оряховица е единственият български град, който участва в общ европейски 

синхронизиращ танцов проект „SQuadrille“, за подобряване рекорд на Гинес за най-много едновременно 

танцуващи, заедно с още 48 европейски града 202-ма танцьори на възраст от 9 до 79 години танцуваха 

кадрил в Горна Оряховица. Проектът е на Словенската национална танцова асоциация и се провежда в 

сътрудничество с танцови асоциации, училища, школи, факултети от различни европейски градове. 

Инициативата за присъединяването му е на балетна школа „Грация“ и се реализира със съдействието 

на Община Горна Оряховица. 

-  Реализирани са успешно всички запланувани събития и инициативи включени в 

Календарния план на публичните прояви в духовната сфера на Община Горна Оряховица за 2018 г. на 

стойност над 200 000 лв. със собствени средства от местни данъци и такси, и дарения. 

 

 

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

активност  
 

Мярка 3.4.2: Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура; 
 

П 3.4.2.2: Оборудване и обзавеждане на спортна зала "Никола Петров" 

През 2018 г. са закупени 20 бр. столове 588 лв., средства от общински приходи. 

 

 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 

П 3.4.3.1: Лекоатлетическа щафетна обиколна на град Горна Оряховица 

Проведена на 16 май 2018 г.-стойност 355,79 лв. 

 

П 3.4.3.2: Турнир по футбол  

През 2018 г. са проведени са 2 футболни турнира. 

 

П 3.4.3.4: Фамилатлон  

На 29  септември 2018 г. се проведе седмото издание на Фамилатлон  3322 лв. 

Организатори на събитието са  Община Горна Оряховица, със съдействието на МКБППМН, 

„Горнооряховски младежки парламент“, Асоциация Родители“ и  „Спортувам инфо“.   

 

П 3.4.3.6: Турнир по борба "Никола Петров" 

Проведен на 7 и 8 декември 2018 г.-стойност 2964,37 лв. от местни данъци и такси 

 

П 3.4.3.7: Лекоатлетически пробег „Мики“ 

На 30 септември 2018 г. се проведе Лекоатлетически шосеен пробег-мемориал „Димитър 

Велиславов-Мики и Иван Димитров“- 970,62 лв. от местни данъци и такси 

 

Приоритет 5 : Добро управление и достъп до обществени услуги 
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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 

Обновена е версията на програмата Акстър Офис. Тя дава възможност изцяло да бъдат заявявани 

и предоставяни електронни услуги на гражданите, фирмите и организации. С внедряването на тази 

версия се предоставя пълна гама от функционалности, които са необходими за всяка администрация - 

организацията на всички документи и работни процеси. Системата повишава многократно 

ефективността на работните процеси и осигурява ефективност в работата на административния 

персонал.  

 

П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация 
През 2018 г. са закупени 7 бр. климатици на стойност 6 930 лева от собствени приходи. 

 

Мярка 5.1.2.: Повишаване на професионалната квалификация на общинските служители  

През 2018 г. се проведе обучение в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските 

служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществи с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, Съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Над 50 % от служителите в Община Горна Оряховица взеха участие в 

проекта към НСОРБ по следните теми: „Образование“; „Социални дейности“; „Местни данъци и такси“; 

„Общински бюджети“. 

В Института по публична администрация са проведени следните обучения: 

„Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в администрацията чрез електронно 

управление“ -  13 служители успешно са преминали обучението и са получили сертификати. 

„Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация“ – 

15 служители успешно са преминали обучението и са получили сертификати. 

 

 


