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СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

АИС Автоматична измервателна станция 

АМ  Автомагистрала  

АПИ Агенция пътна инфраструктура 

БВП  Брутен вътрешен продукт  

БДС  Брутна добавена стойност  

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници  

ГИС  Географска информационна система  

ДМА  Дълготрайни материални активи  

ЕБВР  Европейската банка за възстановяване и развитие  

ЕИБ  Европейската инвестиционна банка  

ЕИО  Европейска икономическа общност  

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Екологична оценка  

ЕППР  Европейската перспектива за пространствено развитие  

ЕС  Европейски съюз  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЕФОГСС  Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство  

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ЗРР  Закон за регионалното развитие  

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмостферния въздух 

ЗУО Закон за управление на отпадъцитя 

ИА  Изпълнителна агенция  

ИКТ  Информационни и комуникационни технологии  

ИПГВР  Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие  

ИСУН  Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
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КИД  Класификация на икономическите дейности  

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КФ  Кохезионeн фонд  

МВР  Министерство на вътрешните работи  
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МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
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МФ  Министерството на финансите  

НИРД  Научноизследователска и развойна дейност  

НКЦ  Недвижими културни ценности  

НКПР  Национална концепция за пространствено развитие  

НКЖИ  Национална компания „Железопътна инфраструктура“  

НПО  Неправителствени организации  

НСИ  Национален статистически институт  

НСПРСС  Национален стратегически план за развитие на селските райони  

НСРР  Национална стратегия за регионално развитие на Република България  

ОЕТК  Общоевропейският транспортен коридор  
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ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

ПЧП  Публично-частни партньорства  

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РИОСВ  Регионална инспекция по околната среда и водите  

РПМ  Републиканската пътна мрежа  

РПСОВ Регионална пречиствателна станция за отпадни води 

РПР  Регионален план за развитие  

СГН Средногодишна норма 

СКФ  Структурните и Кохезионния фонд  

СФ  Структурни фондове  

СЦР  Северен централен район  

ТДР  Трансдунавски район  

ТРАСЕКА  Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия  

ТСБ Териториално статистическо бюро 

УО  Управляващ орган  

ФПЧ Финни прахови частици 
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І.ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

1.1 СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

1.1.1 ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. 

(ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и 

приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните 

характеристики, възможности и ресурси на общината. Териториалният обхват на ОПР 

включва цялата територия на общината и селищната мрежа, намираща се върху нея - 2 

града и 12 села. Периодът на изпълнение на Плана е седем годишен и съвпада със 

следващия програмен период на ЕС, започващ през 2014 г. и завършващ през 2020 г.; с 

периода на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2  2014-2020 

г., както и с Областна стратегия за развитие 2014-2020 г.  

Разработването на ОПР на гр. Горна Оряховица е следствие на неговата значимост за 

управлението на общината, заедно с нейната специфика: Община Горна Оряховица има 

много важно геостратегическо разположение и се явява пресечна точка на няколко вида 

транспорт – железопътен, въздушен и автомобилен; На нейна територия развиват дейност 

част от ключови предприятия за икономическото развитие на района, областта и страната, 

като: „Захарни заводи” АД, „Складова техника” АД, „Прити” ООД и др.; Община Горна 

Оряховица се е доказвала многократно положително в предоставянето на социални услуги; 

Запазени са културните традиции, съхранени са читалища, църкви, музеи, галерия и др; На 

територията на общината се намират няколко защитени територии от НАТУРА 2000 и две 

защитени местности, които са природно богатство и предпоставка за еко-туризъм; 

Наличието на плодородни почви разкрива възможности за развитие на креативно селско 

стопанство.  

Представените положителни страни не завършват цялостната ситуация в община 

Горна Оряховица, изправена пред сериозни предизвикателства: влошено състояние на 

инфраструктурата; негативни демографски показатели, застой в икономическото развитие; 

повишаваща се безработица; замърсяване на околната среда и др. 

В тази връзка, ОПР се явява документът, който с направени проучвания, 

задълбочени анализи, аргументирана стратегическа част и конкретна програма ще спомогне 

Община Горна Оряховица да приеме предизвикателствата и да се изправи срещу тях през 

следващите седем години (2014 – 2020 г.) . 

1.1.2 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

Общинския план за развитие, трябва да следва и конкретизира общата законодателна 

и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната 

специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, 
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екологичните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на 

общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни 

действия за устойчивото и интегрирано развитие на местно ниво в съотвествие с Областна 

стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014-2020 г. и действащите 

устройствени планове. 

Основните задачи на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за 

преиода 2014-2020 г. са: 

 Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в 

общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи 

съпоставка със съседни общини, областта и страната; 

 Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината 

по основни приоритети и цели, както и съгласуване и интегриране с всички 

действащи програми и стратегически документи на Община Горна 

Оряховица; 

 Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и 

административни структури относно бъдещето на община Горна Оряховица в 

дългосрочен аспект и как те си я представят в края на този стратегически 

период; 

 Да очертае реалистична стратегия, развита в основни приоритетни 

направления, специфични цели и мерки за постигане на целите; 

 Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, 

чрез които ще се реализира Плана, както и институционалното му и 

финансово осигуряване; 

 Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в 

изпълнението на Плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване 

на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и 

международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, 

мерки и дейности. 

1.2 ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН 

1.2.1 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Общинският план за развите на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. е 

разработен съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника 

за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална 

стратегия за регионално  развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020 г.), Общински планове за развитие (2014-2020 г.). Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, 
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Общинския план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на 

общината, в съответствие с Областната стратегия за развитие. Съдържанието на Плана е 

съобразено с изискванията на Чл. 13, ал. 2 от ЗРР и тези на Методическите указания на 

МРРБ. Обхватът на разработката включва цялата територия на общината. По същество 

Общинският план и програмата към него са инструмент за управление на общината през 

Втория планов период от членството на България в ЕС (2014-2020 г.). В съответствие с Чл. 

13, ал. 3 от ЗРР, Планът се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на 

общината, който организира и контролира дейностите по изработването и реализацията на 

ОПР. Осигуряването на публичност и участието на заинтересованите страни в процесите на 

създаване и прилагане на Плана, е условие за подготовката на един пълноценен и 

законосъобразен документ. Съгласно  разпоредбите на ППЗРР, Кметът и Общинският съвет 

съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР.  

1.2.2 СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Според ЗРР и Методическите указания на МРРБ, задължително се изисква постигане 

на взаимодействие между различните документи за стратегическо планиране, като се 

отчитат йерархичните нива и логическата обвързаност между тях на европейско, 

национално и областно ниво. 

Тези документи са: 

Стратегия Европа 2020 

„Стратегия Европа 2020” е най-общата рамка за развитието на Европейския съюз до 

края на 2020 г. Задачата пред страните-членки на ЕС е преодоляване на съществуващите 

проблеми, породени от сериозната икономическа криза и провокиране на нов положителен 

тласък, който трябва да се основава на интелигентен, устойчив и приобщаващ разтеж. 

Стратегията ясно подчертава значението на иновациите, осъзнаването на екологичните 

проблеми и преодоляването на социалните неравенства като фактори за постигане на 

балансирано европейско развитие. Целите на „Европа 2020” са измерими и обвързани с 

идикативни стойности. Те трябва да бъдат постигнати до 2020 г. В духа на европейската 

стратегия, българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението 

между 20 и 64 години от 63% през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76% през 2020 г. 

Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на парникови газове с 20% 

спрямо 1990 г., 16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното 

брутно енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25%  и 

намаляване на енергийната интензивност на БВП с 50% до 2020 г. В социалната сфера 

преждевременно напусналите училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато делът на 

лицата с висше образование, на възраст между 30 и 34 години, следва да стане 36%; 

Национална програма за развитие „България 2020” 

Национална програма за развитие „България 2020” е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. 

„България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” в 
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границите на страната. Програмата е насочена към осигуряването на балансирано 

социално-икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и 

повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. На основата на проведените 

социално-икономически анализи и финансови прогнози, НПР БГ2020 мотивира своите: 

визия, три стратегически цели и осем приоритета. Предложенията поставят акцент върху 

развитието на образованието и здравеопазването, постигането на по-високи равнища на 

заетост, инфраструктурни подобрения, приложения на иновативни подходи в икономиката, 

възстановяване на аграрния сектор; 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) продължава 

общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. Тя е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите в страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия. Тази стратегия определя дългосрочните цели и приоритети 

на политиката за регионално развитие, която от своя страна осигурява териториалното 

измерение на секторните политики и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава 

рамката и дава насоки за разработването на ОПРР 2014-2020 г., както и за документите за 

регионално развитие на регионално, областно и общинско ниво. НСРР заедно с 

Националната концепция за пространствено развитие третират проблемите на 

териториално-пространственото и урбанистично развитие; 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. дава насоките за 

устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава 

предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. 

Концепцията изтъква важността за успешната териториална интеграция на България в 

Европейското пространство чрез развитието на транспортни, екелогични и културни оси и 

свързването им с международните такива. Акцентира се върху поддържането на умерено-

полицентрична мрежа, предпоствака за по-балансирано териториално развитие и 

съживяване на селските и периферните райони. 

Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 

2014-2020 г. 

Регионалният план за развитие на северен централен район 2014-2020 г. следва 

политиката на сближаване и ориентацията за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 

2020” с по-активното участие на регионите към териториално сътрудничество. 

Икономическото, социалното и териториално сближаване са разгледани, като взаимно 

допълващи се и подкрепящи се компоненти. В стратегическата част на Плана е разгледана 

визията за бъдещото развитие на района, определени са стратегическите цели, приоритети и 

специфични цели, изброени са примерни дейности за изпълнение на специфичните цели. В 

рамките на Плана е представено инидкативното разпределение на ресурсите по приоритети. 
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Планът очертава рамката за разработване на Областна стратегия за развите, а неговите 

постановки са от особено важно значение за разработването на ОПР за периода 2014-2020 г. 

на Община Горна Оряховица; 

Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014-2020 

г. 

Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. е 

в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за развитие. В Областната 

стратегия за развитие са формулирани стратегически цели, приоритети и мерки, в синхрон с 

националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020”. Областна 

стратегия за развитие дава важни насоки за разработването на ОПР на община Горна 

Оряховица.  

 

1.3 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

1.3.1 АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

Основните цели на анализа са да очертае настоящата ситуация и да дефинира 

настъпилите промени и очертаващи се тенденции в периода 2007-2013 г. както по 

отношение на социално-икинимическото развитие, така и по отношение на 

инфраструктурното и екологичното състояние на общината. Анализът също така поставя 

акцент върху географската, историческата и културната характеристика на общината, които 

са съставни части на цялостния социално-икономически анализ. При разработването на 

анализа са използвани актуални статистически данни на областно и общинско ниво, които 

спомогнаха за проследяване на динамиката в социално-икономическото развитие в 

общината, и очертаха проблемите и тенденциите в инфраструктурното и екологично 

състояние. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за изграждането на SWOT 

анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в развитието на община Горна 

Оряховица. Съдържанието на SWOT анализа насочва към идентифициране на 

необходимите мерки за подчертаване на силните страни и преодоляване на слабите страни. 

Показва възможностите и заплахите, които се откриват пред общината и спомага за 

формирането на стратегия и конкретна програма за преодоляване на проблемите и 

предизвикателствата. 

1.3.2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

Стратегическата част на Плана обхваща формулирането на визията до 2020 г., 

общата цел, приоритетните области, специфичните цели и мерките към тях. Елементите на 

стратегията на ОПР са тясно обвързани както с националните цели и приоритети заложени 

в националните програми за развитие („Национална програма за развитие „България” 2020, 

„Национална програма за реформи на РБ”, „Национална програма за регионално развитие”, 

„Национална програма за пространствено развите”, секторни стратегии и др.), така и с 

целите на кохезионната политика на ЕС (стратегия „Европа 2020”, регламентите на 
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фондовете на ЕС и др.) Предложената структура на стратегията отразява отговорнистите и 

капацитета на местната власт, администрацията на Община Горна Оряховица и 

партньорите за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на 

общината през предстоящия период, съобразно ресурсите и времевите граници. 

1.3.3 ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на 

развитието в община Горна Оряховица през следващите седем години. Финансовата 

таблица показва ориентировъчните финансови ресурси за реализацията на най-значимите 

общински проекти. Прогнозираният ресурс е разпределен между отделните приоритети на 

ОПР. Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат осигурени чрез съчетаване на 

различни финансови източници.  

 

1.3.4 ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическата част на Плана. Системата от индикатори обединява два 

основни компонента: индикатори за въздействие, проследяващи степента на изпълнение на 

приоритетите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от изпълнение на 

мерките в рамките на специфичните цели. Индикаторите посочват начални и целеви 

стойности. Индикаторите за наблюдение и оценка са средство за изготвяне на годишните 

доклади за изпълнение на ОПР, междинната и последваща оценка на Плана. 

1.3.5 НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Описани са 

отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева 

обвързаност между отделните функции. Посочен е начинът, чрез който индикаторите 

заемат своята роля в отделните стъпки на наблюдението и оценката. Отбелязан е 

подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, както и на 

актуализация на Плана.  

1.3.6 НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Описани са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните 

заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичност и 

разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на 

ОПР. Голямо внимание е отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане на 

активна комуникация между всички участващи в процеса – общинските служители, 

районните администрации, културните институции, неправителствения сектор, 

представителите на бизнеса, гражданите и др. Вземането на съвместни решения между 
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всички заинтересовани страни по време на разработването на ОПР ще продължи по време 

на реализацията на Плана през периода 2014-2020 г.  

1.3.7 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и 

представлява конкретна матрица за осъществяване на неговите стратегически предложения. 

Програмата илюстрира прехода между специфичните цели на Плана, съответстващите им 

мерки и проектите от съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти. 

Показана е индикативната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са 

показани източници на финансиране. Включена е възможност за актуализация на 

Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и 

актуализация на Плана. 

1.4 МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ 

Приложения методически подход и следваните принципи при разработването на 

Плана са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на 

социално-икономическото развитие на община Горна Оряховица. Планът е съобразен със 

специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи, регламентиращи 

дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и опазване на 

околната среда. 

При разработването на ОПР са използвани следните методи: 

 Наблюдение – извършено при посещение на място и в интернет; 

 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация 

от различни дирекции в Общината, писма за получаване на данни от различни 

институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на 

предложения чрез анкети, оглед на територии на място и проучване на карти 

в интернет.; 

 Описание – създаване на писмени документи; 

 Анализ и синтез – анализиране на базовата входяща информация и 

данни,както и обобщаване на резултатите; 

 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на 

развитие на общината, оценка на възможностите за постигане на заложените 

цели, оценка на необходимите материали, човешки и финансови ресурси за 

изпълнение на Плана; 

 Сравнение -  сравняване на данни, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база извеждане на изводи и 

формулиране на Плана; 
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 Работа в екип -  разпределение на задачите по експерти и съгласуване 

действията на екипа за изготвяне на ОПР с общинската администрация; 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на ОПР; 

 Индексен метод -  сравняване на даден статистически показател към момента 

и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, 

прието за база; 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите 

са използвани геометрически изображения. ОПР съдържа цветни таблици, 

графики, фигури, диаграми и схеми 

При разработването на ОПР са съблюдавани принципите: 

 Структурираност – Общинският план е съвкупност на смислово, 

функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърденият 

метод за последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани 

оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация; 

 Комплексност – изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразни 

социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления на 

местното развитие; 

 Точност – приложените анализи се основават преобладаващо на официална 

статистическа информация. Използвани са данни от НСИ. Същият принцип е 

използван и при дефинирането на системата от индикатори; 

 Публичност – активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите 

страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. 

Съвместно са проследени характеристиките на общината, идентифицирани са 

проблемите и потенциалите, формулирани са стратегически предложения. 

 Общинският план за развитие на община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. 

има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и 

актуализира, в съответствие с динамично променящите се условия. 
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ІІ.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 
 

2.1 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА; 

2.1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СЕЛИЩНА СТРУКТУРА 

 

Община Горна Оряховица е 

разположена в Централна Северна 

България, в подножието на 

Арбанашката планина, по поречието на 

река Янтра. На изток общината граничи 

с Община Стражица, на запад с 

Община Велико Търново, на север с 

община Полски Тръмбеш, на юг с 

общините Лясковец и Велико Търново. 

Община Горна Оряховица е една от 

съставните общини на област Велико 

Търново и Северен централен район. 

Община Горна Оряховица е с важно геостратегическо значение. На територията й се 

пресичат две от основните национални пътни артерии с важно значение за Европейската 

пътна мрежа, а именно  път Е-85, като част от Транс-европейски  коридор №9 (Хелзинки - 

Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Димитровград с 

отклонения към Гърция и Турция) и първокласен път София-Варна І-4 (Е-772). Очаква се 

трасето на АМ „Хемус” да премине през територията на общината, около населените места 

Стрелец и Паисий. 

Разстояния в км между Г.Оряховица и по-големите български градове: 

Разстояния км 

Велико Търново 7 

София 230 

Бургас 230 

Варна 220 

Пловдив 200 

Стара Загора 135 

Плевен 120 

Русе 80 
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Капитан Андреево ГКПП към Турция 275 

Калотина ГКПП към Сърбия 303 

Кулата ГКПП към Гърция 434 

 

Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и въздушен 

транспорт. Град Горна Оряховица е седалището на едно от 

трите големи жп поделения за превозна дейност, и едно от 

шестте жп поделения за товарна дейност в Република 

България. Летище Горна Оряховица е петото международно 

летище в страната.  

Община Горна Оряховица е с обща площ 318 км2, 

вторият по големина икономически център в Област Велико 

Търново. Град Горна Оряховица е административен център 

на общината. Община Горна Оряховица включва 14 селища 

(2 града и 12 села).  

 

 

 

Териториите  в общината се разпределят по видове както следва: 

 
Вид на територията по 

предназначение 

Площ в дка Площ в % 

За нуждите на селското стопанство 238 297 75,03 

За нуждите на горското стопанство 33 423 10,52 

Населени места 29 590 9,32 

Водни течения и водни площи 11 210 3,53 

За нуждите на транспорта 5 096 1,60 

 317 616 100,00 

Източник:Общинска служба земеделие и гори 

 

Селищната структура на община Горна Оряховица  обхваща 14 населени места, от 

които два града (Горна Оряховица и Долна Оряховица) и дванадесет села. Според броя на 

населението им, те се характеризират както следва:-средни градове-1;-много малки градове-

1;-големи села-3;-средни села-2;-малки села-5;-много малки села-2 

Средната гъстота на населените места е -  4 населени места/100 кв. км. Тя е по-ниска 

от средната за страната (4,9 населени места/100 кв. км.) 

Населените места са разположени сравнително равномерно на територията на 

общината. 

Общинският център-Горна Оряховица е разположен ексцентрично в границите на 

общината. Този факт донякъде затруднява връзките с населените места, намиращи се в 

периферията на общината. От центъра на Горна Оряховица до най-близките населени места 

разстоянието е около 3 км (гр. Долна Оряховица, с. Първомайци, с. Правда). Най-

отдалечените селища се намират на около 25 км (с. Стрелец, с. Паисий). 
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2.1.2. ВЗАИМОВРЪЗКИ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА СЪС СЪСЕДНИ 

ОБЩИНИ 

Община Горна Оряховица заема важна роля в социално-икономическото развитие, 

на Област Велико Търново и е от голямо значение за съседните и общини: Лясковец, 

Стражица, Полски Тръмбеш, Златарица, Елена.  В административния център на общината - 

гр. Горна Оряховица са концентрирани икономически дейности, транспортни връзки, 

квалифицирана работна сила и обекти на социалната и техническата инфраструктура с 

надобщинско значение. Тези фактори създават интеграционни връзки със съседните 

общини в сферата на здравеопазването, образованието, правното обслужване, транспорта. 

По-високия икономически потенциал на община Горна Оряховица спомага и за развитие на 

трудовите пътувания основно към общинския център. 

В гр. Горна Оряховица се намират обекти от социалната, транспортната и 

техническата инфраструктура с важно надобщинско значение: 

 МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица, чийто капацитет е 

оразмерен и за потребностите на съседните по-малки общини; 

 Профилирани и професионални средни училища; 

 Музей; 

 Обекти на съдебната система и правоохранителните институции; 

 Третия по големина железопътен възел в страната; 

 Летище; 

 Поделения на електроразпределителната мрежа, ВиК и др. 
 

2.1.3. КЛИМАТ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

Климатът е умерено континентален със следните основни характеристики: 

 

 

 

 

*Графиките са изготвени на база изследвания от ИАОС 

Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през 

първата десетдневка на април и продължава до края на октомври около 194 дни.Средна 

Средногодишна температура +11.8°C, 

Средномесечна минимална температура +5.15°С 

Средномесечна максимална температура +18,56 °С 

Средногодишна сума на валежите  680 л/н.в.м 
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скорост на вятъра е 2.2 м/с, като преобладаващи са североизточните и северозападните 

ветрове.  

Общината е сравнително богата на водни ресурси, включващи повърхностни и 

подземни води. Фактът, че градът и общината, на която е център, са разположени по 

поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за 

собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията 

на Общината са разположени 15 язовира, които са с местно значение. 

Териториите са бедни на полезни изкопаеми, има залежи на мергели, които служат 

като суровина за производство на керамични изделия.Алувиалните наслаги на р.Янтра 

(пясък и чакъл) са отличен инертен материал за строителството. 

Растителността  и животинският свят около Горна Оряховица са с характерните 

особености за географския район, но в отделни случаи те имат и уникални оттенъци. Само 

на 5 км югозападно от града се намира защитената местност “Божур поляна”, която е едно 

от редките находища на цветето Божур. Като цяло преобладаващата дървесна растителност 

е широколистна. Освен че са естествен фактор за пречистване на атмосферата, горите дават 

убежище на дребен и едър дивеч.  

Населението на Община Горна Оряховица към 31.12.2012 г. е 45 503 души, в т.ч. 

мъже-22 037 и жени-23 466, по данни Териториално статистическо бюро гр.В.Търново.  

 

2.2.СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

2.2.1. Обща характеристика 

Основен икономически показател за състоянието на местната икономика е „размер 

на произведена продукция”, в стойностно изражение. Към 2011 г. в общината е произведена 

продукция на стойност 371,456 млн. лв., което е със 34,821 млн. лв. или с около 10 % 

повече от тази, произведена през 2007 г. През наблюдавания период - 2008-2011г. този 

показател има относително постоянна стойност. Положителен е фактът, че през 2011 г. 

показателят има по-висока стойност от средната за периода. Това е резултат от стабилното 

развитие на някои отрасли на местната икономика. През 2011г. от произведената продукция 

в областта (2147,0 млн. лв.), община Горна Оряховица заема второ място с 16.5%, след 

община Велико Търново. 

Основни показатели за нефинансовите 

предприятия в област Велико Търново 
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Благоприятно развитие се наблюдава и по отношение на показателите „приходи от 

дейността” и „нетни приходи от продажби”, които през 2011 г. имат най-високи стойности 

(съответно 695,846 хил. лв. и 647,533 хил. лв.), в сравнение с предходните години от 

анализирания период 2008-2011г. От реализирани през 2011г. в област Велико Търново 

приходи от дейността в размер на 3608,7 млн. лв. на община Горна Оряховица се падат 

15,7%, нареждайки я на второ място след община Велико Търново. Делът на реализираните 

нетни приходи от продажби за 2011г. на община Горна Оряховица от общия размер за 

област Велико Търново е 16, 53%. 

Анализираните данни за 2011г. показват, че община Горна Оряховица се нарежда на 

второ място по принос за икономическото развитие на областта – след община Велико 

Търново и преди община Свищов. 

 

2.2.2. Структура на икономиката
1
 

Икономиката на община Горна Оряховица се определя от следните отрасли с 

относителни дялове в структурата на произведената продукция  и нетни приходи за 

продажби за 2011г., както следва: 

Структура на отраслите по произведена продукция за 2011г- 

Отрасли Отн. дял (%) 

Преработваща промишленост 48,63 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 26,87 

Селско, горско и рибно стопанство 7,45 

Строителство 6,08 

Транспорт, складиране и пощи 2,94 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2,65 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 1,23 

Хотелиерство и ресторантьорство 0,99 

Професионални дейности и научини изследвания 0,83 

Административни и спомагателни дейности 0,71 

Операции с недвижими имоти 0,65 

Култура, спорт, развлечения 0,57 

Други дейности 0,29 

Образование 0,11 

                                                      
1
 От анализа са извадени отраслите: „Добивна промишленост” и „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” поради конфиденциалност на данните от страна 

на ТСБ  гр. Велико Търново. 
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Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 0,01 

   Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

Структурата на отраслите по нетните приходи от продажби за 2011г.: 

Отрасли Отн. дял (%) 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 56,78 

Преработваща промишленост 28,39 

Селско, горско и рибно стопанство 4,67 

Строителство 3,52 

Транспорт, складиране и пощи 1,75 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1,51 

Хотелиерство и ресторантьорство  0,93 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 0,63 

Професионални дейности и научини изследвания 0,48 

Административни и спомагателни дейности 0,41 

Култура, спорт, развлечения  0,34 

Операции с недвижими имоти 0,33 

Други дейности 0,19 

Образование 0,06 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 0,01 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

Преработваща промишленост: Икономическите дейности, които влизат в отрасъла 

са: „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, „Производство 

на текстил, облекло и др. изделия от обработени кожи без косъм; обработка на кожи”, 

„Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна 

дейност”, „Производство на химични продукти”, „Производство на изделия от каучук, 

пластмаси и др. неметални минерални суровини”, „Производство на основни метали и 

метални изделия, без машини и оборудване”, „Производство на компютърна и 

комуникацииона техника, електронни и оптични продукти”, „Производство на 

електрически съоръжения”, „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение”, „Производство на превозни средства” и „Производство на мебели; 

производство, некласифицирано другаде, ремонт и инсталиране на машини и оборудване”. 

Данните за размера на произведената продукция показват, че за периода 2009-2011г. се 

наблюдава значителен спад от 218728 хил. лв (2009г.) на 180639 хил. лв (2011г.), т.е с 38089 

хил. лв. По отношение на нетните приходи от продажби спадът е от 220493 хил. лв. (2009) 

на 183845 хил лв. (2011г.) или с 36648 хил. лв. За периода 2009-2011г. отрасълът губи 
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водещата си позиция само в структурата на нетните приходи от продажби, заменен от 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, падайки на втора позиция. 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети: на територията на общината 

развиват своята дейност търговски фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно 

със: строителни материали, отоплителни материали, метални изделия, хранителни 

продукти и др. стоки. Налице е съвременна и добре развита складова база с изградена жп. 

мрежа. През 2011г. размерът на произведената продукция намалява с 26043 хил. лв., а се 

увеличава този на нетните приходи от продажби с 181584 хил. лв. спрямо 2009г. Отрасълът 

минава една позиция по-нагоре в структурите на произведената продукция и нетните 

приходи от продажби и заема съответно второ и първо място. 

Селско, горско и рибно стопанство: За периода 2009г.-2011г. данните за отрасъла 

показват повишаване на произведената продукция с 4498 хил. лв. и нетните приходи от 

продажби с 6771 хил. лв. Отрасълът бележи повишение с една позиция по отношение на 

структурата на произведената продукция и нетните приходи и става трети по значение в 

икономиката на общината. 

Строителство: производство на строителни изделия и елементи, производство на 

алуминиева дограма и строително-монтажна дейност. Размерът на произведената 

продукция в отрасъла се е повишила от 41486 хил. лв. през 2009г. на 99794 хил. лв. през 

2011г. (с 58308 хил лв.), а този на нетните приходи от продажби значително спада от 42929 

хил лв. през 2009г. на 22797 хил. лв. през 2011г. (с 20132 хил. лв.). Отрасълът е заемал 

втора позиция по дял в структурата на произведената продукция за 2009г.: с 11,67% и трета 

позиция по дял в структурата на нетните приходи от продажби: 8,41% (2009г.). През 2011г. 

той слиза на 4 място в структурата на произведенат продукция (6,08%) и структурата на 

нетните приходи от продажби (3,52%). Това е така, поради факта, че след строителния 

„бум” през 2006-2007г. през 2009-2011г. започва определено свиване на строително-

монтажните дейности. 

Транспорт, складиране и пощи: Отрасълът намалява произведената си продукция 

с 5096 хил. лв. за периода 2009-2011г. , а увеличава нетните си приходи от продажби с 2355 

хил. лв. 

Хуманно здравеопазване и социална работа: Данните за размера на произведената 

продукция показват, че за периода 2009-2011г.  се наблюдава висок спад: от 10015 хил. лв. 

(2009г.) на 2122 хил лв. (2011г.), със 7893 хил. лв. Намалява и размерът на нетните приходи 

от продажби за същия период със 168 хил. лв. 

Хотелиерство и ресторантьорство: Повишението на произведената продукция в 

отрасъла е с 817 хил. лв. за 2011г., а намалението на нетните приходи от продажби - с 25 

хил. лв. (2011г.), спрямо 2009 г. 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения: Отрасълът се определя от следните икономически дейности: 

„Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио и телевизионна 
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дейност”, „Далекосъобщения” и „Дейности в областта на информационните технологии и 

информационни услуги”. Произведената продукция в отрасъла за периода 2009-2011г. 

бележи спад от 341 хил. лв., докато нетните приходи от продажби се увеличват от 2754 хил. 

лв. (2009г.) на 4088 хил. лв. (2011г.) или с 1334 хил. лв. 

Професионални дейности и научни изследвания: Дейността на отрасъла се 

обуславя от: „Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически 

изпитания и анализи; консултантски дейности по управление” и „Рекламна и 

ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности”. Намалението на 

размера на произведената продукция е с 106 хил. лв. за 2009-2011г., а увеличението на 

нетните приходи от продажби: с 308 хил. лв. за същия период.  

Административни и спомагателни дейности: За периода 2009-2011г. 

произведената продукция е намаляла с 1304 хил. лв., а нетните приходи са се увеличили с 

1010 хил. лв. 

Култура, спорт, развлечения: Произведената през 2011г. продукция бележи спад с 

834 хил. лв. спрямо 2009г., а нетните приходи нарастват за изследвания период с 297 хил. 

лв. 

Операции с недвижими имоти: Отрасълът повишава както произведената си 

продукция, така и нетните си приходи от продажби, съответно с 1181 хил. лв. и 176 хил. лв. 

за 2009-2011г.  

Други дейности: Произведената продукция през 2011г. бележи спад с 820 хил. лв. 

спрямо 2009г., а нетните приходи се покачват с 417 хил. лв. 

Образование: Делът на отрасъла в структурата на произведената продукция е 

0,11%, а в тази на нетните приходи от продажби: 0,06% за 2011г. 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване: Данните за произведената продукция през 2011г. показват повишение 

спрямо 2009г. с 21998 хил. лв. и спад на нетните приходи с 550 хил. лв. 

Отраслите с най-голяма печалба през 2011г. са „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети”, „Преработваща промишленост”, „Селско, горско и рибно стопанство”. 

Същите отрасли заемат и първите три места през 2009г. с тази разлика, че „Преработващата 

промишленост” е водеща. През 2011г. печалбата в отрасъл „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” се повишава с 13586 хил лв. спрямо 2009г., а тази в отрасъл 

„Преработваща промишленост” спада с 811 хил лв. спрямо същата година.  

Прави впечатление, че отрасъл „Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения” значително повишава печалбата си от 277 хил. лв. 

през 2009г. на 2441 хил. лв. през 2011г. (с 2164 хил. лв.). Така, през 2011г. той се нарежда 

на четвърто място сред отраслите с най-голяма печалба като измества „Професионални 

дейности и научни изследвания”. Тази позиция отрасълът постига при брой работещи 
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нефинансови предприятия в него 23 през 2009 и 22 през 2011г., т.е заемайки 11 място в 

относителния дял на предприятията по брой заети за 2011г.  

Друг отрасъл, който повишава размера на печалбата си със 13586 хил. лв. от 2009 до 

2011г. е „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и по относителен дял в 

структурата на печалбата за 2011г. измества от челното място за 2009г. преработващата 

промишленост. 

Най-малък ръст в печалбата си бележат: „Селското, горското и рибно стопанство” 

(0,71%) и „Хотелиерство и ресторантьорство” (4,48%); 

Като резултат от икономическата криза, отрасъл „Строителство” бележи значителен 

спад в печалбата си с 401 хил. лв. или с 38,48% за 2011г. спрямо 2009г. Другите отрасли, 

които бележат спад в печалбата си за същия период и намаляват с няколко места позицията 

си по отношение на относителния си дял в структурата на печалбата за 2011г., са 

„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” 

(около 90%), „Транспорт, складиране и пощи” (41,47%) и „Операции с недвижими имоти” 

(-26,8%). 

Най-малък спад в печалбата си бележи: „Преработващата промишленост”(7,18%). 

Относителни дялове на отраслите на местната икономика 

по показателя на печалбата за 2011г.: 
Отрасли Отн. дял (%) 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 45,25 

Преработваща промишленост 24,28 

Селско, горско и рибно стопанство 11,45 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

5,65 

Професионални дейности и научини изследвания 3,24 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2,27 

Култура, спорт, развлечения 1,68 

Операции с недвижими имоти 1,60 

Строителство 1,48 

Хотелиерство и ресторантьорство 1,35 

Транспорт, складиране и пощи 0,68 

Други дейности  0,53 

Административни и спомагателни дейности 0,38 

Образование 0,14 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

0,02 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 
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Към 2011г. броят на нефинансовите предприятия в отрасъл „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” е най-голям. Следващите места заемат отраслите: 

„Преработваща промишленост” и 

„Хотелиерство и ресторантьорство”. Най-

малък е делът им в „Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване” – 4 бр. и 

„Образование: - 8 бр. Същите отрасли 

заемат челните и последните места и през 

2008г.  

Прави впечатление, че през 2011г. 

значително намаляват фирмите в отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство” (с 23 бр.) и 

„Строителство” (с 22 бр.), последвани от „Преработващата промишленост” (със 17 бр.). 

Това  се дължи на факта, че тези отрасли изпитват най-силно последиците от 

икономическата криза през периода 2007-2010г. През 2011г. най-много е нараснал (с 24) 

броят на предприятията от отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” 

спрямо 2008г. 

През 2011г. в отрасъл „Преработваща 

промишленост” най-голямо е увеличението 

на броя на предприятията от икономически 

дейности „Производство на мебели; 

производство, некласифицирано другаде, 

ремонт и инсталиране на машини и 

оборудване” (с 4) и „Производство на 

основни метали и метални изделия, без 

машини и оборудване” (с 3) спрямо 2010г. 

Така броят им се увеличава съответно от 30 

на 34 и от 23 на 26. Предприятията от 

икономически дейности „Производство на изделия от каучук, пластмаси и др. неметални 

минерални суровини” и „Производство на компютърна и комуникацииона техника, 

електронни и оптични продукти” намаляват броя си с 1. 

Броят на предприятията от отрасъл 

„Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти”, 

икономическа дейност „Издателска дейност, 

създаване на аудио-визуални произведения, 

радио и телевизионна дейност” намалява от 

7 през 2010г. на 4 през 2011г. (с 3). Броят им 

от икономическа дейност 

„Далекосъобщения” на същия отрасъл 

Брой на нефинансовите предприятия по отрасли
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намалява с 1 за периода 2010-2011г. Този от икономическа дейност „Дейности в областта 

на информационните технологии и информационни услуги” се запазва непроменен. 

За периода 2010г.-2011г. се 

наблюдава увеличение на броя на 

предприятията от икономическа дейност 

„Юридически, счетоводни, арх. и инж. 

дейности, техн. изпитания и анализи; 

консултантски дейности по управление” на 

отрасъл „Професионални дейности  и 

научни изследвания” от 64 на 68 (с 4) и 

намаляване на тези от икономическа дейност 

„Рекламна и ветеринарномедицинска 

дейност; др. професионални дейности” с 6. 

 

2.2.3.Структура на предприятията 

През периода 2007 г. – 2011 г. се 

наблюдава относително постоянен брой на 

функциониралите предприятия от 

нефинансовия сектор в община Горна 

Оряховица. През 2011 г. броят им е 1694, 

което е със 67 повече спрямо 2007 г.  

По отношение на групите фирми, 

които се формират според броя на заетите 

в тях, в структурата на нефинансовите 

предприятия не се наблюдават съществени 

различия през периода 2007-2011. 

Преобладават предприятията от типа 

„микро” и „малки”, с лек ръст на „микро” предприятията.Групата на микро-предприятията 

(до 9 заети) формират около 90 % от общия брой, малките предприятия (от 10 до 49 заети) 

са приблизително 8 %, а средните фирми (от 50 до 249 заети) формират около 1,5 % от 

общия брой. Предприятията, в които са заети над 250 лица, през 2011 г. намаляват своя 

брой от 7 на 5. 

Средните и големи предприятия, според броя на заетите в тях, са с най-малък брой в 

структурата на нефинансовите предприятия. Подобна е и ситуацията на областно ниво. 

При анализ на основните показатели на нефинансовите предприятия за периода 

2007-2011г., групирани според броя на заетите в тях, на големите предприятия се пада най-

голям дял от произведената продукция. Само за 2011 г. средните предприятия произвеждат 

най-голям дял от общата произведена продукция, което показва засилване на тяхната роля в 

местната икономика. По отношение на реализираната печалба – най-голям е приносът на 

микро-предприятията за периода 2008-2010 г., а през 2011 г. най-голяма печалба е 
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реализирана от групата на средните предприятия. Посочените тенденции сочат, че ролята 

на най-големите предприятия отслабва и се засилва значението на по-малките фирми за 

местната икономика.  

Анализираните данни за основните показатели за нефинансовите предприятия 

според броя на заетите са показани в таблиците: 

Относителен дял на произведената продукция (%) по години 

години 

Група предприятия 

2007 2008 2009 2010 2011 

Микро до 9 заети 16,94 14,65 14,84 16,19 16,81 

Малки от 10 до 49 19,74 20,30 18,00 20,29 21,80 

Средни от 50 до 249 17,78 17,19 30,16 27,37 35,56 

Големи над 250 45,53 47,86 37,00 36,15 25,83 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

Относителен дял на печалбата (%) по години 

                                       години 

Група предприятия 

2007 2008 2009 2010 2011 

Микро до 9 заети 20,77 35,94 34,77 38,03 28,87 

Малки от 10 до 49 22,89 20,39 19,13 27,49 24,37 

Средни от 50 до 249 19,15 21,06 31,16 17,83 36,33 

Големи над 250 37,19 22,61 14,94 16,65 10,43 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

2.2.4.Състояние и тенденции в развитието на предприятията 

 

Динамиката на основните икономически показатели за община Горна Оряховица в 

периода 2008-2011г. разкрива няколко основни тенденции. На първо място положителен е 

фактът, че през 2011 г. произведената продукция има по-висока стойност от средната за 

периода. През последните две години се наблюдава положителна тенденция за увеличаване 

Основни показатели за нефинансовите 

предприятия в област Велико Търново 
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на приходите от дейността и нетните приходи от продажби.  

При анализ на показателите „печалба” и „загуба” на нефинансовите предприятия 

през периода 2008 г. – 2011 г. се наблюдава следното: 

- Стойността на показателя „печалба” се запазва относително постоянен както за 

община Горна Оряховица, така и за област Велико Търново като цяло; 

- Ясно изразена  е тенденция на увеличаване общата стойност на загубата на 

нефинансовите предприятия, докато за област Велико Търново стойността на показателя 

„загуба” се запазва относително постоянна през целия период; 

- Съотношението печалба/загуба се изменя в резултат от неколкократно увеличение в 

отчетената загуба през 2011 г. спрямо загубата на нефинансовите предприятия в общината 

през 2008 г. – без такова повишение да е налице по отношение на положителния финансов 

резултат (печалбата). Докато през 2008 г. реализираната печалба от нефинансовите 

предприятия в общината е повече от 5 пъти по-висока от загубата, то през 2011 г. 

стойността на печалбата надвишава загубата едва със 76 %.  

През разглеждания период (2008-2011г.) стойността на наличните дълготрайни 

материални активи (ДМА - машини и оборудване, сгради, строителни съоръжения и 

конструкции, транспортни средства и др. ДМА) на нефинансовите предприятия в община 

Горна Оряховица намалява. През 2011 г. дълготрайните материални активи в 

нефинансовите предприятия общо за общината са 203,869 млн. лв., което е с 30,13 млн. лв. 

или с около 13% по-малко в сравнение с 2008 г. Общо за областта стойността на ДМА по 

години – нараства през периода 2008 г. – 2011 г. 

 

2.2.5.Капитализация и икономическа активност. Инвестиции 

Размерът на придобитите дълготрайни материални активи (ДМА) определя степента 

на капитализация на територията. 

Разходите за придобиване на ДМА в 

община Горна Оряховица постепенно 

намаляват през изследвания период (2007-

2011г.) и през 2011 г. те са почти двойно по-

малко от направените разходи през 2007 г. 

За областта тази тенденция е различна – през 

2009 г. и 2010 г. се наблюдава спад в 

направените разходи, но през 2011 г. има 

значително увеличение в стойността на 

показателя. 

Като цяло, за периода 2007-2011г. както на областно, така и на общинско ниво е 

регистриран спад в разходите за придобиване на ДМА. Този спад е последица от 

икономическата криза, проявила се през анализирания период. 

2007
2008

2009
2010

2011

58,021 72,797
43,994

25,625 30,288

476,060
463,695

283,855
267,898

390,400

Разходи за придобиване на ДМА за периода 

2007 г. - 2011 г. (хил. лв.)

Общо за областта Горна Оряховица
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По отношение на придобитите ДМА в община Горна Оряховица – в началото на 

периода – 2007 г.- 2009 г. -  има постепенно 

нарастване в стойността на ДМА по години, 

но през 2010 г. и 2011 г. се наблюдава рязък 

спад. Придобитите ДМА в община Горна 

Оряховица през 2011 г. са 29,809 млн. лв., 

което е с 24,875 млн. лв. по-малко в 

сравнение с придобитите ДМА през 2007 г. 

Общо за областта също се наблюдава 

тенденция на намаляване стойността на 

придобитите ДМА за две години (2009 г. и 

2010г.), но през 2011 г. стойността на този 

показател бележи значителен ръст. 

Капитализацията на територията на областтта, изразена чрез размера на 

дълготрайните материални активи, показва, че водещо място имат общините Велико 

Търново и Горна Оряховица пред Свищов, Павликени и Лясковец. 

По отношение на показателя 

„чуждестранни преки инвестиции”, в 

нефинансовите предприятия в община Горна 

Оряховица се наблюдава положителна 

тенденция през анализирания период – 2008-

2011г. През 2011 г. тези инвестиции в 

общината са 3533,6 хил. евро, което е повече 

от два пъти увеличение, спрямо размера на 

направените преки чуждестранни инвестиции 

в нефинансовите предприятия през 2008 г. 

Данните по отношение на този показател, 

характеризиращи общинската икономика, очертават по-благоприятни тенденции от тези, 

характерни за областта като цяло. През същия период има лек спад в годишния размер на 

чуждестранните преки инвестиции, направени в област Велико Търново, последвано от 

леко нарастване през 2011г. Очерталата се положителна тенденция показва, че община 

Горна Оряховица е била привлекателно място за инвеститори и в региона е съществувал 

благоприятен бизнес климат през разглеждания период. Това на свой ред е важна 

предпоставка за бъдещото икономическо развитие на общината.  

Предприемаческата активност в предприятията от нефинансовия сектор се измерва с 

броя на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението (гъстота на 

предприятията). Този показател за общината към 2011г. е 36,49 на 1000 души при средно 

равнище за областта 39,5 на 1000 и средно равнище за страната 47,6 на 1000.  

За 2011г. спрямо 2007г. се забелязва увеличение на броя на нефинансовите 

предприятия на 1000 души. За същия приод общия брой на предприятията от нефинансовия 

368,590

54,684

466,648

55,622

263,785

58,764

237,395

29,420

374,643

29,809

2007 2008 2009 2010 2011

Придобити ДМА през периода 2007 г. - 2011 г. 

(хил. лв.)

Общо за областта Горна Оряховица
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сектор е нарастнал с 67 или 4,12%,  което се дължи на увеличението на броя на 

микропредприятията за периода. Данните са онагледени в следващата таблица: 

Предприемаческа активност – брой на нефинансови 

предприятия на 1000 души 

2007 2008 2009 2010 2011 

32,50 34,98 35,08 35,23 36,49 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

ИЗВОДИ: 

 Наблюдава се относително стабилно развитие на местната икономика; 

 Спектърът на икономическите дейности в града включва всички отрасли на 

икономиката; 

 Търговията, преработващата промишленост и селско, горско и рибно 

стопанство са основните структуроопределящи отрасли (формиращи 

съответно 56,78%; 28,39% и 4,67% от нетните приходи от продажби и 26,87%; 

48,63% и 7,45% от произведената продукция за 2011г.); 

 Строителството е най-засегнатият отрасъл от икономическата криза; 

 Диверсифицираният характер и потенциал на градската икономика определят 

град Горна Оряховица като втория по големина икономически център на 

развитие в област Велико Търново; 

 Ролята на най-големите предприятия отслабва и се засилва значението на по-

малките фирми за местната икономика. 

 През последните години се забелязва разкъсване на функционалните връзки 

между редица сфери, сектори и подсистеми (образование - наука - 

производство, образователна система - пазар на редица професии);  

 Техническото и технологично обновление, иновациите и ориентирането към 

конкурентноспособни производства продължава да бъде ключов фактор за 

развитието на местната икономика; 

 Все още липсват нови важни елементи в структурата на икономическия 

комплекс, способни да дадат силен тласък на производството като подобрят 

технологическата и бизнес среда: развитие на научни и технологични 

структури и връзката им с нови производства, бизнес или технологични 

паркове, инкубатори и др.; 
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 Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурно реконструкция, за да посрещнат предизвикателствата на 

съвременните производства. 

 

2.3.РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ 

2.3.1.Демографско състояние и тенденции 

2.3.1.1.Брой, динамика и възрастова структура 

Демографската структура и 

тенденции от последните години (2007-

2011г.) в община Горна Оряховица са 

негативни и се наблюдава тенденция към 

постоянно намаляване на броя на 

населението, като за посочения период 

намалението е с 3 596души. Към 

31.12.2011г. населението, живеещо на 

територията на Община Горна Оряховица, е 

46111 души, от които 48,47% са мъже и 

51,52% са жени.  

Съотношението между градско и селско население също се запазва сравнително 

постоянно през периода 2007 г. – 2011 г., като средно на жителите на градовете в общината 

се падат 73 % от общия брой население, а останалите 27 % са селско население. Единствено 

през 2011 г. се наблюдава увеличение на дела на градското население спрямо селското и за 

тази година съотношението градско – селско население е 75 % към 25 %. 

 

Разглеждайки населението по 

възрастови групи за периода 2007 – 

2011, наблюдаваме устойчива 

тенденция, като най-голям дял заема 

населението в трудоспособна възраст, 

следвано от това в над трудоспособна.  

 

Население  по възрастови групи  към 31.12. в община Горна Оряховица за периода 2007 г. – 2011 г. 

Години 

Възрастови групи 

2007 2008 2009 2010 2011 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Под трудоспособна 6570 13.22% 6499 13.19% 6510 13.37% 6428 13.38% 6063 13.15
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възраст % 

В трудоспособна 

възраст 

31575 63.52% 31278 63.50% 30751 63.15% 30029 62.50% 27881 60.46

% 

  Над трудоспособна 

възраст 

11562 23.26% 11483 23.31% 11434 23.48% 11592 24.13% 12167 26.39

% 

Общо за общината 49707 100% 49260 100% 48695 100% 48049 100% 46111 100.00

% 

   Източник:ТСБ гр.Велико Търново 

 

Към 31.12.2011 г. населението в община Горна Оряховица в процентно изражение 

включва следните групи: 13,15 % под трудоспособна възраст – деца, 60,46 % в 

трудоспособна възраст и 26,39 % в над трудоспособна възраст. Както в област Велико 

Търново, така и в община Горна Оряховица – водеща е групата на населението в 

трудоспособна възраст. При сравнителен анализ на общините в областта, направен на база 

данни към 2011 г., е установено, че община Горна Оряховица е сред общините с най-висок 

дял на населението в трудоспособна възраст.  

Като цяло през анализирания период делът на групата в под трудоспособна възраст е 

постоянен – около 13 %, с което община Горна Оряховица се нарежда на по-задни позиции 

след няколко общини в областта, характеризиращи се със сравнително по-голям дял на 

населението в тази възрастова група. Същевременно през същия период се наблюдава 

тенденция на плавно нарастване относителния брой на населението в над трудоспособна 

възраст, което може да се определи като негативно демографско явление. Общият брой 

на населението в общината намалява. 

 

Структура на населението в община Горна Оряховица по възрастови групи за периода 2007 г. – 2011 г. 

         години 

Възраст  

2007 2008 2009 2010 2011 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

0 до 4 1 931 3.88 1 967 3.99 2 031 4.17 2 028 4.22 1 888 4.09 

5 до 9 2 025 4.07 2 028 4.12 2 005 4.12 1 997 4.16 1 842 3.99 

10 до 14 2 115 4.25 2 041 4.14 1 999 4.11 2 009 4.18 1 942 4.21 

15 до 19 2 862 5.76 2 695 5.47 2 509 5.15 2 320 4.83 2 101 4.56 

20 до 24 3 094 6.22 3 032 6.16 2 939 6.04 2 810 5.85 2 355 5.11 

25 до 29 3 177 6.39 3 141 6.38 3 102 6.37 2 981 6.20 2 634 5.71 

30 до 34 3 732 7.51 3 625 7.36 3 526 7.24 3 448 7.18 3 092 6.71 

35 до 39 3 598 7.24 3 623 7.35 3 514 7.22 3 486 7.26 3 376 7.32 

40 до 44 3 220 6.48 3 241 6.58 3 328 6.83 3 383 7.04 3 330 7.22 
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45 до 49 3 603 7.25 3 528 7.16 3 471 7.13 3 335 6.94 3 097 6.72 

50 до 54 4 011 8.07 3 925 7.97 3 774 7.75 3 703 7.71 3 433 7.45 

55 до 59 4 057 8.16 3 986 8.09 3 926 8.06 3 834 7.98 3 776 8.19 

60 до 64 3 681 7.41 3 799 7.71 3 876 7.96 3 914 8.15 3 823 8.29 

65 до 69 2 595 5.22 2 712 5.51 2 828 5.81 2 951 6.14 3 255 7.06 

70 нагоре 6 006 12.08 5 917 12.01 5 867 12.05 5 850 12.18 6 167 13.37 

Общо за 

общината 
49 707 100,0 49 260 100 48 695 100 48 049 100 46 111 

1

100 

 

Образователна структура на населението в община Горна Оряховица 

През 2011 г. в община Горна 

Оряховица най-многочислена е групата на 

населението със средно образование, която 

е формирана от 21 636 лица (около 49 % от 

общия брой на населението). На следващо 

място се нарежда групата на лицата с 

основно образование – 9 893 лица (около 22 

% от всички лица). Групата на лицата с 

висше образование се формира от 6 087 

души или близо 14 %. Групата на лицата с 

начално образование формира около 6 %, а 

лицата с полувисше образование и с 

незавършено начално формират по 4 % от 

общия брой. Лицата, които никога не са 

посещавали училище, са около 1 % от 

всички. 

Етническа структура на населението в община Горна Оряховица 

Според преброяването на 

населението през 2011 година – в община 

Горна Оряховица най-голям е делът на 

българската етническа група, която 

наброява 38 642 лица (около 83 % от общия 

брой на населението). За същата година 

групата на турската етническа общност 

наброява 2 264 души (около 5% от общия 

брой). Като представители на ромската 

етническа група са се самоопределили 626 

лица, което възлиза приблизително на 1%. 

 

Население на 7 и повече години по степен на 

завършено образование

незавършено 

начално 

образование; 

1781

с полувисше 

образование; 

1846

със средно 

образование; 

21636

с висше 

образование; 

6087

с основно 

образование; 

9893

с начално 

образование; 

2457

дете; 72
никога 

непосещавали 

училище; 277

Структура на населението в община Горна 

Оряховица по етническа група

4779

38642

626
138

2264236

Българска Турска Ромска

Друга Не се самоопределят Не са отговорили
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От анализираните данни за периода 2007 г. – 2011 г. се очертават следните тенденции: 

 Най-голям е делът на населението на възраст над 70 години, като през всички години 

от анализирания период тази група формира над 12 % от цялото население за общината. 

Негативна тенденция е постоянното увеличаване дела на възрастното население през целия 

период. През последната анализирана година тази тенденция става по-ясно изразена, като 

групата на хората над 70 годишна възраст се увеличава с повече от 1 % спрямо стойността 

на този показател за предходната година; 

 Близо три пъти по-малък е делът на децата на възраст от 0 до 4 години, съпоставен с 

групата на най-възрастното население в общината. През разглеждания период, почти без 

изключения, броят на децата в тази възрастова група е най-нисък. През този период децата 

от 0 до 4 години формират постоянен дял от около 4 % от общия брой на населението на 

община Горна Оряховица; 

  През 2011 г. в община Горна Оряховица най-многочислена е групата на населението със 

средно образование, която съставлява около 49 % от общия брой на населението; 

 Според преброяването на населението през 2011 година – в община Горна Оряховица 

най-голям е делът на българската етническа група, около 83 % от общия брой на населението са 

представителите на тази група. 

Очертаните тенденции са в пряка връзка с регистрираната ниска раждаемост, 

висока смъртност и постоянен отрицателен естествен прираст в община Горна 

Оряховица, характеризиращи анализирания период.  

 

2.3.1.2.Раждаемост, смъртност, естествен прираст 

По отношение динамиката на 

раждаемостта през 2007г. – 2011г. е 

характерно, че в началото на периода има 

леко намаление, след което следва 

повишаване през 2009 г. и спад през 

следващите две години. През разглеждания 

период са родени 2100 деца. С най-добри 

стойности, показателят е през 2009 година, 

когато са родени 467 деца, а най-ниски 

стойности има през 2011 - 374 деца, или с 93 

по-малко  

За периода 2007 – 2011г. починалите в Община Горна Оряховица са 3810 души или 

средно 762 годишно. Най-голяма смъртност се наблюдава през 2008 г. – 797 души, а 

последната от анализирания период година 2011 е с най-малка смъртност 707 души. 

Всяка година от периода 2007 г. – 2011г. се характеризира с отрицателен естествен 

прираст. Броят на живородените и броят на починалите са относително постоянни 
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величини за всяка от разглежданите години, като съотношението между живородени и 

починали през целия период се запазва приблизително 1:2. В резултат от тези негативни 

демографски процеси, 2010 година се характеризира с най-големи абсолютни стойности на  

отрицателен естествен прираст: - 392. През тази година броят на живородените е 400 души, 

а броят на починалите е 792 души. 2009 г. се отличава с най-малък превес на броя на 

умрелите спрямо живородените и с най-нисък по абсолютна стойност отрицателен 

естествен прираст: -284.  

           промили 

  Източник:ТСБ гр.Велико Търново 

2.3.1.3.Механично движение на населението (миграция) 

Миграцията е процес, при който населението променя своето местоживеене за 

различен период от време. Механичният прираст е разликата между изселванията 

(емиграцията) от дадена територия (страна, регион) и заселванията (имиграцията) в нея 

за определен период от време (обикновено за една година) 

През анализирания период 2007г. – 2011г. общият брой на емигриралите е 5108, при 

3837 имигрирали лица, като най-голям брой на изселванията има през 2010г. – 1228души. 

Като цяло, разглежданият период 2007 г. – 2011 г. се характеризира с отрицателен 

механичен прираст. Положителна тенденция, обаче, се регистрира по отношение на 

абсолютния брой на изселените, който през 2011 г. е значително по-нисък спрямо 

предходната 2010 г. Същевременно, броят на заселените е относително постоянен за 

периода и само през 2011 се наблюдава известен спад в заселените в община Горна 

Оряховица. През анализирания период - 2008 г. ясно се откроява като година с най-

благоприятни тенденции по отношение механичното движение на населението и въпреки, 

че и през тази година механичният прираст е отрицателен, броят на изселените надвишава 

този на заселените хора само със 76 души. 

 

 

 

 

 

        2007        2008       2009       2010       2011 

Естествен прираст на 1000 души -6.5 -7.5 -5.8 -8.1 -7.2 

Раждаемост на 1000 души 8.7 8.6 9.5 8.3 8.1 

Смъртност на 1000 души 15.2 16.1 15.3 16.4 15.2 
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ИЗВОДИ: 

 Наблюдава се процес на намаляване и застаряване на населението, а 

възрастовата структура се характеризира с преобладаващ дял на по-възрастно население; 

 Най-голяма е групата на населението в трудоспособна възраст; 

 Естественият и механичният прираст са отрицателни; 

 Регистрират се високи нива на смъртност, които значително превишават 

раждаемостта в община Горна Оряховица 

 

 

2.3.2.Заетост, безработица, доходи на населението 

2.3.2.1.Заетост 

2008 2009 2010 2011

15 045
14 262 13 041 12 340

78 723 74 746
70 493

69 215

година

Динамика в броя на наетите в област Велико Търново и 

община Горна Оряховица за периода 2008 г. - 2009 г.

Общо за областта Общо за общината

 

Средният списъчен брой на 

наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение през 

2011 г. в община Горна Оряховица 

е 12 340 души. От тях 34,15 % са 

наети в обществения сектор.  

През периода 2008 г. – 2011 г. 

се наблюдава тенденция на плавно 

намаляване общия брой на наетите 

лица, като за община Горна 

Оряховица през целия период това 

намаление е с около 18 %, а за 

област Велико Търново средният 

списъчен брой на наетите през 

2011 г. лица е с около 12 % по-

малък от същия за 2008 г. 

При анализ на данните за разпределението по отрасли на наетите лица в община 

Горна Оряховица през периода 2008г. – 2011г. става ясно, че Преработващата 

промишленост е отрасълът, който осигурява заетост за най-много хора в общината. И 

в този отрасъл, обаче, е налице тенденция на намаляване на средния списъчен брой на 

наетите лица през всяка година от разглеждания период. Другите два отрасъла, в които е 

наета значителна част от населението в община Горна Оряховица, са: Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети и Транспорт, складиране и пощи. 
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При съпоставка на разпределението на наетите лица общо за област Велико Търново и 

община Горна Оряховица, за периода 2008 г. – 2011 г. се вижда, че община Горна 

Оряховица е по-силно зависима от обществения сектор с оглед на заетостта, която 

последният осигурява, в сравнение с областта, като цяло. През наблюдавания период 

средно 35 % от средния списъчен брой на наетите лица в община Горна Оряховица са 

ангажирани в обществения сектор, докато за област Велико Търново средно 29 % от 

наетите лица са в обществения сектор. Положителна тенденция е, че през 2011 г. се 

наблюдава леко увеличаване на дела на наетите в частния сектор спрямо предходните 

години. 

 

2.3.2.2.Безработица 

2.3.2.2.1.Динамика 

 

Независимо от натиска на икономическата 

ситуация за фирмите, развиващи дейност 

на територията на община Горна 

Оряховица, включително и 

структуроопределящите, през периода 2007 

г. – 2012 г. за общината се поддържа 

равнище на безработица, което е по-

ниско както от средното за страната, 

така и от средното за областта. Тази 

закономерност се запазва през целия 

период и е показателна за 

конкурентните предимства на местната 

икономика. 

През 2007 г. се задържа тенденцията 

за намаляване на регистрираните 

безработни лица и те отбелязват спад 

спрямо 2006 г. Това се дължи на запазване 

на благоприятното съотношение на входящ 

Динамика в равнището на безработица към 

31.12. за периода 2007 г. - 2012 г.
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и  изходящ поток, както и на търсенето на работна сила от икономиката. От средата на 2009 

г. се регистрира тенденция на плавно, но постоянно увеличаване на безработните в 

общината. В началото на следващата година продължава постепенното увеличаване броя на 

безработните, след което следва период на спад в тяхната численост. През 2011 г и 2012 г. 

стагнацията на пазара на труда продължава. Последната година от наблюдавания период се 

характеризира с голяма динамика във входящия и изходящия поток. Плавно намаление на 

регистрираните безработни лица след м. февруари, последвано от рязко увеличение през 

последните два месеца от годината. 

По отношение на рисковите групи безработни – към 31.12.2012 г. - най-голям дял в 

структурата заемат безработните лица над 50 годишна възраст, които са 856 души и  

формират 42 %  от рисковите безработни, следвани от групата на безработните лица с 

основно или по-ниско образование и без или с ниска професионална квалификация, които 

съставляват 31 % и наброяват 621 души. 

 

При анализиране динамиката и структурата на регистрираните в ДБТ лица се 

очертават няколко тенденции, характеризиращи периода. Трайно се запазва тенденцията 

безработицата при жените да е по-голяма. 

 

 През целия период делът на лицата без квалификация е най-голям за сметка на 

специалистите и лицата с работническа професия. Аналогично и в образователната структура – 

увеличава се делът на лицата с основно, начално или по-ниско образование за сметка на 

лицата с висше и средно образование, което от своя страна води до намаляване 

възможностите за обслужване на работни места, изискващи професионална квалификация 

или определена специалност. Тази тенденция се запазва до 2010 г. През 2012 г. се 

наблюдава увеличение на дела на безработните със средно образование и професионална 

квалификация, както и на младите хора до 29 години.  
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2.3.2.2.2.Търсене на работна сила  

 

През 2007 г. продължава 

спадът на обявените работни места в 

ДБТ, започнал предходната година. 

На пазара на труда не могат да се 

дефинират нови ключови 

работодатели, които да увеличават 

търсенето на работна сила. 

Аналогично на предходни години и 

през тази година се наблюдава 

преминаване на работната сила от 

един работодател при друг, без 

лицата да се регистрират в ДБТ. Това 

е особено характерно за високо 

квалифицирани работници и 

специалисти. През 2008 г. продължава намаляването в броя на обявените свободни работни 

места в ДБТ. Това се дължи преди всичко на факта, че през тази година традиционно 

активни работодатели имат силно занижена потребност от работна сила. Значително 

занижено е и търсенето на педагогически кадри поради преструктурирането на 

образователната система, въвеждането на делегираните бюджети и закриването на училища 

в малките населени места.  

Характерно за 2009 г. е, че икономическата ситуация в региона и през тази година е 

предпоставка за поддържане на негативна тенденция в развитието на ключови 

работодатели за региона. През 2010 г. продължава намаляването в общия брой на обявените 

несубсидирани работни места  в ДБТ, започнало предходните години. Стагнацията на 

пазара на труда продължава през 2011 г. и 2012 г., а търсенето на работна сила не отбелязва 

ръст.  

 

 

2.3.2.3. Доходи на населението 
 

В структурата на общия доход на населението влизат: работната заплата; средствата 

извън работната заплата; доходи от предприемачество; доходи от собственост; обезщетения 

на безработни лица; пенсии; семейни добавки за деца; други социални помощи; доходи от 

домашното стопанство; доходи от продажба на имущество; други приходи. Основната част 

от доходите на населението се формира от средствата за работна заплата и от пенсиите. 
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Средна годишна работна заплата за област Велико Търново и община Горна 

Оряховица 

 

  2008 2009 2010 2011 

Общо за областта 5 144 5 765 6 119 6 488 

Общо за общината 5 268 5 758 5 965 6 213 

Източник:ТСБ гр.Велико Търново 

 

  При анализ и съпоставка на отчетените 

данни за размера на средната годишна работна 

заплата на наетите за периода 2008 г. – 2011 г. 

е видно, че не съществува съществена разлика 

между  равнището на заплащане средно за 

областта и  това за община Горна Оряховица. 

През 2008 г. средната годишна работна заплата 

за общината е по-висока от тази за областта. 

След 2009 г. това съотношение се променя и 

постепенно се засилва разликата в 

заплащането. Отчетените данни за 2011 г. 

показват, че СГРЗ в община Горна Оряховица 

е с около 4 % по-ниска от средната за област Велико Търново. 

 

През периода 2008 г. – 2011 г. най-

висока е средната годишна работна заплата в 

отрасли: Финансови и застрахователни 

дейности, Транспорт, складиране и пощи и 

Държавно управление. Най-ниско е 

заплащането в отрасъл Хотелиерство и 

ресторантьорство. 

 

 

 

За повечето анализирани отрасли се наблюдава тенденция на плавно 

повишаване на средната годишна работна заплата през разглеждания период, което 

може да бъде свързано с актуализиране на равнището на заплащане с индекса на 

инфлацията. Единствено в отрасъл Финансови и застрахователни дейности се вижда явна 

тенденция на рязко намаляване равнището на заплащане след 2009 г, през която е 

Средна год. работна заплата по сектори в община Горна Оряховица
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отбелязано рекордно за периода високо ниво на средната годишна заплата от 12 170 

лв.Намалението е с 2857 лв през 2011.  

 

ИЗВОДИ: 

 Намаляване на общия брой на наетите лица; 

 Равнището на безработица е по-ниско от средното за страната и областта; 

 Най-голям е делът на безработните без квалификация; 

 Най-голям дял в структурата на рисковите групи на пазара на труда заемат 

лицата над 50 години и тези с основно или по-ниско образование; 

 Стагнация на пазара на труда – търсенето на работна сила не отбелязва ръст; 

 Средногодишна работна заплата в Община Горна Оряховица близка до тази 

на Област Велико Търново; 

  

2.3.3.Образование 

Община Горна Оряховица осъществява държавната и общинската образователна 

политика, като изпълнява функции и дейности, регламентирани в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за народната просвета, Закона за 

професионалното образование и обучение и други специални закони, правилници и 

наредби. 

Образованието в община Горна Оряховица е с функционален обхват от 

предучилищно обучение до професионално образование. Предмет на Общинския план за 

развитие (в сферата на образованието) са образователните дейности, които са с общинско 

значение. От предучилищното образование такива са детските градини, а от общото 

образование – основните и средните общообразователни училища.  

Професионалните гимназии имат подчертано регионално (надобщинско) значение. 

Те също ще бъдат засегнати в Общинския план предвид факта, че гр. Горна Оряховица е 

един от трите (гр. Велико Търново, гр. Горна Оряховица и гр. Свищов) утвърдени центрове 

на професионалното образование в областта.  

Броят на всички учащи и педагогическият персонал за 2012 г. е съответно: 4631 и 

550. Броят на учащите в община Горна Оряховица намалява с 1407 за периода 2007-2012 г. 

Броят на педагогическия персонал от всички нива на образование също намалява с  общо 

137,5 за същия период. Най-голямо е намалението на ученици и педагогически персонал в 

професионалните гимназии: 890 ученика и 108 лица педагогически персонал. Следва 

намаление на учениците в основните училища и педагогическият персонал в СОУ. 
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Предучилищно обучение 

Предучилищното обучение е с подчертано местно (общинско) значение. То е 

ангажимент на местната власт. Броят и капацитетът на детските заведения в общината 

зависи от броя на децата от 3 до 6 годишна възраст и тяхното териториално разпределение 

по населени места. При 15 детски заведения - с 3 филиала и 1258 деца, обучавани в тях 

(2007г.), през 2012 г. този брой е съответно 13 детски заведения - с 4 филиала с общ 

капацитет от 1460 места и 1390 обучавани деца. В двете яслени групи при ОДЗ капацитетът 

за 2012 г. е запълнен. Наблюдава се намаляване броя на детските градини (с 2) и 

увеличаване на броя на филиалите с 1, като броят  на обхванатите деца бележи ръст (132 

деца) за разглеждания период. В резултат на увеличения брой деца се увеличава и средният 

брой на децата в една група – от 23 (2007 г.) на 25,5 (2012 г.). Педагогическият персонал 

намалява с 8 души (2007-2012 г.). 

Разпределението на броя на детските заведения в община Горна Оряховица за 2012г. 

е както следва: 

Детски заведения Възраст на 

децата 

Населено място Общо 

педагогически 

персонал за 

2012 г. 

2 бр. ОДЗ (обединени 

детски заведения) 

1 бр. СДГ (седмична детска 

градина) 

От 9 месеца до 6 

години 

гр. Г. Оряховица 

 

гр. Г. Оряховица 

118 

10 бр. ЦДГ (целодневни 

детски градини) 

От 3 до 6 години 5 бр. в гр. Г. Оряховица и 

5 бр. в съставните селища на 

общината: гр. Д. Оряховица, с. 

Първомайци, с. Поликраище, с. 

Драганово и с. Върбица 

 

Към 3 от детските градини функционират филиали, в които се обучават децата от 

селищата, където няма детска градина: 

 ЦДГ „Д. Генков” с. Поликраище има филиал в с. Крушето; 

 ЦДГ „Слънчице” с. Върбица има филиали в с. Писарево и с. Горски долен Тръмбеш; 

 ЦДГ „Асен Разцветников” с. Драганово има филиал в с. Стрелец, до където се 

извозват деца от с. Паисий. 

В община Горна Оряховица задължителната подготовката за първи клас на децата на 

5 и 6 години, се провежда във всички детски градини и в 5 общински училища: СОУ 

„В.Грънчаров”, ОУ „Ив. Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Паисий 

Хилендарски” – в гр. Г. Оряховица и ОУ „Климент Охридски” с. Драганово.  

С децата със специални образователни потребности в общинските детски градини 

работят специалисти от Ресурсен център Велико Търново. 
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Общо образование 

Общото образование разполага с добре развита мрежа от общински училища – 

основни (ОУ) и средни общообразователни (СОУ). Мрежата от общински училища 

обхваща всички селища на общината.  

 
Училище Възраст на 

децата 

Неселено място Общо 

педагогически 

персонал за 2012 г. 

9 бр. ОУ (основни училища), от 

които 3 бр. средищни училища 

от 7 до 15 г. 3 бр. в гр. Г. Оряховица; 

3 бр. в съставните селища на общината - 

гр. Д. Оряховица, с. Първомайци, с. 

Писарево; 3 бр. средищни ОУ в 

населените места: с. Драганово, с. 

Върбица, с. Поликраище 

287,5 

2 бр. СОУ (средни 

общообразователни училища) 

от 7 до 19 г. гр. Г. Оряховица 

 

 

Общото образование търпи последици от демографската криза. Намаляването на 

броя на учениците от 3702 бр. през 2007 г. - на 3185 бр. през 2012 г. води до определено 

преструктуриране (оптимизиране) на училищната мрежа. То се изразява в закриване на 

училища с малък брой ученици, които не могат да функционират нормално в условията на 

делегиран бюджет и/или в преобразуване на училища. Тази неблагоприятна тенденция се 

подкрепя от следните данни: 

 

Данни 2007 г. 2012 г. 

Общ брой на основните училища в общината 12 9 

Общ брой на средните общообразователни 

училища в общината 

2 2 

Общ брой на паралелките в основните училища 

от общината 

119 93 

Общ брой на паралелките в средните 

общообразователни училища от общината 

74 68 

Общ брой ученици в основните училища в 

общината 

2072 1683 

Общ брой на учениците в средните 

общообразователни училища в общината 

1630 1502 
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В резултат от мерки по оптимизация на училищната мрежа в община Горна 

Оряховица три от основните училища функционират като средищни: 

 ОУ „Климент Охридски” с. Драганово за децата от с. Горски горен Тръмбеш, 

с.Стрелец и с. Паисий; 

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица – за децата от с. Горски долен Тръмбеш; 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – за децата от с. Янтра и от с. 

Крушето 

 

Средният брой на учениците от ОУ и СОУ в една паралелка е относително 

постоянен за периода 2007-2012г., съответно 18 и 22. Напускащите училище преди 

завършване на основно образование в община Горна Оряховица са около 6%. 

 

Професионално образование 

Град Горна Оряховица като център на една от трите най-големи общини в област 

Велико Търново е утвърден център на професионалното образование в областта. Мрежата 

от професионални училища на територията на общината обхваща 6 професионални 

гимназии (ПГ), от които 1 общинска – ПГСС „Боруш” с. Крушето и 5 държавни в гр. Горна 

Оряховица.  

На територията на общината има 6 професионални гимназии, обучаващи кадри в 

различни сфери: Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло 

Василевич Ломоносов”, Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р 

Асен Златаров”, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас 

Буров”, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Вапцаров”, 

Професионална техническа гимназия „Васил Левски”, Професионална гимназия по селско 

стопанство „Боруш”. От тях само професионалната гимназия по селско стопанство „Боруш” 

в с. Крушето е общинска. 

Професионалните направления в ПГ са в различни отрасли на социално-

икономическия комплекс – в сферата на транспорта, машиностроенето, селското 

стопанство, енергетиката и електрониката, хранително вкусовата промишленост и 

ресторантьорството, леката промишленост и икономиката. В професионалните гимназии се 

обучават ученици от други общини и области, т.е. те са с надобщински функции. Броят на 

професионалните училища остава непроменен (6) от 2007 г., а броят на учениците в тях 

значително намалява и през 2012 г. той вече е 1446 – с 684 ученика по-малко от тези през 

2007 г. Намалява и броят на паралелките в професионалните гимназии от 108 (2007 г.) на 64 

(2012 г.) Средният брой на учениците в една паралелка е 22,5 към 2012 г. Педагогическият 

Общ брой на педагогическия персонал в 

основните училища в общината 

177 169 

Общ брой на педагогическия персонал в средните 

общообразователни училища в общината 

132 118,5 
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персонал в професионалните гимназии намалява със 108 души (от 252,5 през 2007 г.) за 

периода 2007-2012 г.  

 

Обслужващо звено – Общински детски комплекс (ОДК) 

От 2006 г. в Община Горна Оряховица функционира Общински детски комплекс. В 

ОДК са застъпени 3 вида занимания за извънучилища форма на обучение – в областта на 

изкуствата, краезнанието, моделизма. През 2012 г. броят на обучаваните в ОДК е 266 – със 

100 повече от този през 2007 г. 

През изминалия близо седемгодишен период бяха извършени следните дейности и 

проекти за осъвременяване на материалната база в сферата на образованието: 

1. Енергийно-ефективната реконструкция на две училища в Горна Оряховица – 

СОУ „Г. Измирлиев” и ОУ „Ив.Вазов”, финансиран по ОП „Регионално 

развитие”. 

2. Повишаване на енергийната ефективност - частични мерки в СОУ „Вичо 

Грънчаров” и ОУ „Паисий Хилендарски” гр. Горна Оряховица по НП „Енерго 

ефективно саниране на училищни сгради” през 2007 г. 

3. Ремонт на училища, подобряване на материално-техническото оборудване и 

създаване на условия за столово хранене в ОУ „Паисий Хилендарски” гр. 

Горна Оряховица, ОУ „Климент Охридски” с. Драганово, ОУ „Васил Левски” 

с. Върбица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Поликрайще, ОУ „Елин Пелин” 

с. Първомайци, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица” и ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица по НП „Оптимизация на 

училищната мрежа” 2008г. 

4. Облагородяване на открити училищни пространства в ОУ „Отец Паисий” с. 

Писарево, ОУ „Васил Левски” с. Върбица и СОУ „Вичо Грънчаров” гр. Г. 

Оряховица чрез финансиране от ПУДООС за 2009 г. 

5. Подмяна на дограмата в две от средищните училища – ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Поликраище и ОУ „В. Левски” с. Върбица в резултат от мерки по 

оптимизация на училищната мрежа през 2012 г. 

6. Енергийно-ефективна реконструкция на ЦДГ „Здравец” гр. Горна Оряховица 

по Програма „Красива България”. 

7. Изградена бе нова детска площадка, отговаряща на нормативните изисквания, 

в ОДЗ „Елена Грънчарова” гр. Горна Оряховица. 

8. През 2007 година приключи газифицирането на учебните и детски заведения в 

гр. Горна Оряховица съгласно възможностите за присъединяване към 

газификационната мрежа, като само СДГ „Детски свят” кв. Калтинец, ПГХТ 

„Проф. д-р Ас. Златаров” и ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров”не са присъединени към 

мрежата поради голямо отстояние от нея. 

9. От началото на 2013 г. отоплителните инсталации на ЦДГ „Д. Генков” с. 

Поликраище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Поликраище и ЦДГ „Детска 

радост” гр. Долна Оряховица преминаха на компресиран газ. Подготовка за 

аналогична трансформация има и в ОУ „Отец Паисий” с. Писарево. 

 

В рамките на 2013 г. ще бъде извършена енергийно-ефективна реконструкция на 

ЦДГ „Ален мак” гр. Горна Оряховица и довършена започната през 2007 г. енергийно-

ефективна реконструкция на СОУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица. Общината 
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очаква финансиране и за одобрено проектно предложение за енергийно-ефективна 

реконструкция на ЦДГ „Щастливо детство” по Националния доверителен екофонд.  

 

ИЗВОДИ: 

 Осигуреността с детски градини, места в тях и квалифициран педагогически 

персонал задоволява нуждите на общината към момента. 

 Липса на обща политика и съгласуваност, а понякога и нарушена комуникация 

между институциите, свързани с развитието на образованието. Несинхронизирано 

законодателство. 

 Намаляване на раждаемостта и броя на децата, подлежащи на задължително 

обучение. 

 Риск от отпадане на ученици от училищната система. 

 Необходимост от обновяване и подобряване на материалната база – ремонт, 

реконструкция, енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване, оборудване на детски и 

спортни площадки съобразно нормативните изисквания, мерки за охрана на сградите и 

прилежащите пространства във всички детски градини в общината и в повечето училища 

извън общинския център. 

 Необходимост от по-активно използване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии, интерактивни методи и средства в образователния процес. 

 Неоптимизирана образователна мрежа, водеща до липса на специалисти по всички 

предмети в малките училища и неефективност при разходването на финансовите ресурси. 

 Недостатъчно използване от учебните заведения на ресурса на НПО за съвместна 

работа 

 

2.3.4.Здравеопазване 
 

Детски ясли 

На територията на гр. Горна Оряховица функционират две детски ясли („Еделвайс” 

и „Зорница”) с по 4 групи от деца - на възраст от 9 месеца до 3 години. Броят на групите е 

увеличен с по 1 група за всяка ясла през 2007г. С грижите за тях е ангажиран персонал от 

48 души. Броят на децата, посещаващи детските ясли, се е повишил с 7, а броят на 

персонала се запазва постоянен за периода 2009-2013 г. Допълнително, за най-малките 

жители на града са създадени по една група към двете Обединени детски заведения в 

Общинския център. През 2009 г. по програма „Красива България” и от общинския бюджет 

беше извършена реконструкция на сградата на детска ясла „Еделвайс” – I етап. Цялостното 
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подобряване на материално-техническата база ще бъде завършено с реализацията на втори 

етап от реконструкцията. 

Към настоящия момент проблем и на двете ясли са детските площадки и 

прилежащите им части, които са в недобро експлоатационно състояние. Материално-

техническата база на детска ясла „Зорница”, гр. Горна Оряховица има нужда от обновление.   

 

Основните фактори за развитието на здравеопазването са характера на 

заболеваемостта на населението, осигуреността на системата с висококвалифицирани кадри 

(лекари, стоматолози, медицински специалисти с колежанско образование), изградена 

инфраструктура на здравеопазването и броя на здравноосигурените лица. 

Заболеваемост  

Заболеваемостта на населението в община Горна Оряховица не се различава 

същество от общата заболеваемост в областта и страната. С висок относителен дял са 

болестите на органите на дихателната система, на кръвообращението, на ендокринната 

система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата, болестите на пикочно-

половата система, на храносмилателната система, инфекциозните и паразитни болести и др. 

Кадрова осигуреност 

Медицинските специалисти
2 

на територията на община Горна Оряховица на основен 

трудов договор за 2007 и 2012г. са, както следва: 

Медицински специалнисти на 

територията на община Горна 

Оряховица 

2007 2012 

 Бр. лекари В т.ч.  

общопрактикуващи 

Бр. лекари В т.ч. 

общопрактикуващи 

Община Горна Оряховица 147 33 151 32 

гр. Горна Оряховица 140 26 144 25 

гр. Долна Оряховица 2 2 2 2 

с. Драганово 2 2 2 2 

с. Върбица 1 1 1 1 

с. Първомайци 1 1 1 1 

с. Поликраище 1 1 1 1 

 Брой стоматолози Брой стоматолози 

Община Горна Оряховица 36 43 

гр. Горна Оряховица 31 38 

гр. Долна Оряховица 3 3 

с. Първомайци 1 1 

с. Поликрайще 1 1 

 Брой медицински персонал с колежанско 

образование (медицински сестри) 

Брой медицински персонал с колежанско 

образование (медицински сестри) 

Община Горна Оряховица 286 254 

гр. Горна Оряховица 273 244 

гр. Долна Оряховица 5 4 

с. Драганово 2 2 

                                                      
2 Забележка: Данните не включват медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване 
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с. Върбица 2 1 

с. Първомайци 2 1 

с. Поликрайще 2 2 

Източник на информация: РЗИ гр. Велико Търново 

 

Осигуреността на населението с лекари и стоматолози на основен трудов договор 

(бр. лекари и бр. стоматолози на 1000 души от населението) е както следва: 

 2007г. 

o Лекари/1000 д. от населението: 2,9 

o Стоматолози/1000 д. от населението: 0,7 

 2012г. 

o Лекари/1000 д. от населението: 3,2 

o Стоматолози/1000 д. от населението: 0,9 

 

Здравната система в община Горна Оряховица включва две основни групи дейности: 

Извънболнична лечебна дейност и Болнична лечебна дейност. 

Извънболнична лечебна дейност  

Извънболничната лечебна дейност е с подчертан местен характер, тя е най-близко до 

населението. Тя се извършва от общопрактикуващи лекари и денталисти и от лекари и 

денталисти специалисти. 

По данни на РЗИ Велико Търново към 01.07.2013г. здравното обслужване на 

населението на Община Горна Оряховица в извънболнична медицинска помощ се 

осъществява от: 

 Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 26 

 Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – 39 

 Групова практика за първична медицинска помощ – 2 

 Групова практика за първична  помощ по дентална медицина – 1 

 Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 60 

 Медицински център – 2 

 Диагностично-консултативен център – 1 

 Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – 5 

 Самостоятелно медико-техническа лаборатория – 4 
 

„Диагностично-консултативен център” ЕООД извършва здравна промоция, 

профилактика, диагностика и лечение по извънболнична помощ на населението на 

общините: Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Полски Тръмбеш, Златарица и Елена. 

Годишно през специализираните кабинети минават над 47 000 души. Към 31.12.2012 г. 

средносписъчният състав на персонала в  „Диагностично – консултативен център” ЕООД е 

28бр. и 11 бр. лекари и мед.сестри по втори трудов договор.  

Едно от условията за качествена здравна помощ е персоналът да има висока 

квалификация. Затова са неоходими финансови средства и за повишване квалификацията и 
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уменията на работещия персонал – куросове, семинари, участие в конгреси и конференции. 

Така ще се създаде по-добър ефект от диагностиката и лечението. 

Оборудването в ДКЦ е морално и технически остаряло и амортизирано. Голяма част 

от техниката и оборудването са закупени в началото на реформата в здравеопазването – 

2000г. За извършване на качествена диагностика, а оттам и провеждане на добра лечебна и 

профилактична дейност, е необходимо закупуване на ново и подмяна на съществуващо 

медицинско оборудване, високоспециализирана техника за извършване на диагностика и 

офис оборудване. Необходимо е и закупуването на ново и подмяна на съществуващо 

обзавеждане. 

Сградата, в която се помещава ДКЦ е на 60 години и се нуждае от основен ремонт. В 

сградния фонд на дружеството влизат и сградите на здравните служби в Долна Оряховица, 

Драганово, Поликрайще и Крушето. Във всички здравни служби е необходимо извършване 

на ремонтни дейности. До момента е направена частична подмяна на част от ВиК 

инсталацията в сградата на ДКЦ. В някои кабинети е сменена старата дограма, поставена е 

нова – ПВЦ. Направени са окачени тавани в хирургичния сектор, педиатричен кабинет, 

сектор „Образна диагностика”.  

Необходими са допълнителни действия по отношение на ремонтните работи 

(основен ремонт на покриви, ремонт на коридори и кабинети, подмяна на ВиК инсталация) 

и внедряването на мерки за енергийна-ефективност, което ще доведе до снижаване на 

разходите за енергия. Условията за работа значително биха се подобрили, което ще доведе 

и до по-доброто и качествено обслужване на пациентите. 

 

Болнична помощ и болнична инфраструктура  

Болничната лечебна помощ е с надобщинско значение. Териториалното 

разположение на болничната инфраструктура е функция от броя на населението, според 

което се определя и капацитета на отделните болници и района на обслужването им. 

Болничната помощ в община Горна Оряховица се осъществява в Многопрофилна 

болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица - в 

областта на диагностика и активното лечение на лица с остри заболявания, травми, 

изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични 

условия, родилна помощ и рехабилитация. Лечебната дейност е по 21 медицински 

специалности. Болничното заведение обслужва населението на четири общини: Горна 

Оряховица, Лясковец, Стражица и Златарица. Капацитетът му (брой легла) за 2011г. е 252 – 

с 32 легла по-малко от тези през 2007 г. и 13 отделения. Средно през последните години в 

МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица са преминали по 11 500 пациента.  

Кадровата осигуреност е съобразена с изискванията по медицински стандарти за 

медицински специалности с нивата на компетентност. Персоналът се състои от 

висококвалифицирани кадри: 68 са висш медицински персонал (66 лекари, 2 фармацевти), 

160 медицински специалисти по здравни грижи и 93 с немедицинско образование. 
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Лечебното заведение има възможност за извършване на високо специализирани 

изследвания със собствена апаратура, което улеснява диагностицирането на пациентите.  

През последната година в МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД гр. Горна Оряховица са 

закупени: 

 Апаратура за Физиотерапия; 

 Хирургичен инструментариум за УНГ и Хирургично отделение;  

 Ехограф за Първо Вътрешно отделение;  

 Доплер и  2 вакуум аспиратора за Нервно отделение; 

 2 пациентски монитора за ОАИЛ; 

 2 инфузионни помпи за Първо и Второ вътрешно отделение;  

 3 електрокардиографа за Нервно отделение, АГО и Второ вътрешно отделение;        

 Биохимичен анализатор за Медико-диагностична клинична лаборатория;  

 Ехокардиограф за Второ вътрешно отделение и др. 

 

С нормативно утвърждаване на медицинските стандарти нарастват изискванията за 

качествена апаратура. МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица  е 

недоокомплектована с необходимата апаратура за покриване на нива на медицински 

стандарти. За тази цел е необходимо закупуване на нова и подмяна на съществуващата 

медицинска апаратура. Необходима е и подмяна на оборудването на кухненския блок. 

Сградният фонд на болницата е на повече от 50 години и са необходими значителни 

ремонти, (вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност) и преустройства, за да може 

да изпълнява функциите си и намали разходите си. Към момента са извършени частични 

ремонтни работи и мерки за енергийна ефективност – частично е подменена дограмата.  

В гр. Горна Оряховица функционира и експертно-консултативно отделение към 

Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” – София. 

Спешна медицинска помощ 

Спешната помощ в община Горна Оряховица се осъществява от Център за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП) – филиал Горна Оряховица на ЦСМП гр. Велико Търново. 

Персоналът на ЦСМП на основен трудов договор и за 2007г., и за 2012г. е 15 лекари и 15 

медицински специалисти по здравни грижи. 

 

 

Медицинско обслужване в училищното здравеопазване 

Медицинското обслужване на децата в детските градини, детските ясли и училищата 

(общински и държавни) се осъществява от 19 медицински лица – медицински сестри и 

фелдшери. Медицинското обслужване на децата, живущи в кметствата на общината, се 

осъществява от личните лекари. 

Аптечна мрежа 

В Община Горна Оряховица функционират 15 аптеки и 2 дрогерии. 13 от аптеките са 

разположени в гр. Горна Оряховица, 1 в гр. Долна Оряховица, 1 в с. Първомайци. 
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Дрогериите се намират в с. Поликрайще и в с. Драганово. От посочените данни е видно, че 

основна част от аптечната мрежа е съсредоточена в общинския център. Няма нощна аптека. 

 

ИЗВОДИ: 

 Необходимост от подобрение на материално-техническата база на двете ясли. 

 На територията на Община Горна Оряховица не функционират мобилни кабинети и 

не действат здравни медиатори; 

 Непривлекателни лекарски практики в малките населени места; 

 Липса на аптеки в малките и отдалечени от общинския център населени места; 

 Липса на денонощна аптека в общинския център; 

 Влошено състояние на материално-техническа база на ДКЦ І ЕООД и МБАЛ „Св. 

Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица;  

 Недостиг от медицинска апаратура и високоспециализирана техника в ДКЦ І ЕООД 

и МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица 
 

 

2.3.5.Социални услуги 

Община Горна Оряховица е с добре развита мрежа от социални услуги. През 

последните 7 години в община Горна Оряховица и областта се реализира Социален модел 

за деинституализация на социалните услуги и развитие на форми на социални услуги, 

предоставяни в обичайна среда (общността). Социалните услуги, предоставяни в общността 

са ориентирани към определена целева група от лицата в неравностойно положение. С 

тяхното развитие постепенно се ограничават функциите на специализираните институции, 

които са свързани със социалното изключване на ползващите ги лица с различни 

увреждания. Община Горна Оряховица се нарежда сред общините с най-добре развити 

социални услуги в общността. За 2013г. те са: 

№ Социална услуга Доставчик на услугата Вид/източник на 

финансиране  

1. Защитено жилище за хора в риск - гр. Горна 

Оряховица 

Социална услуга в общността – резидентен тип 

Сдружение „Център 

Мария” 

Делегирана от държавата 

дейност 

2. Център за временно настаняване - гр. Горна 

Оряховица 

Социална услуга в общността – резидентен тип 

Фондация „Алфа 

България” 

Външно финансиране 

 

3. Дневен център за възрастни хора  с увреждания - 

гр. Горна Оряховица 

Социална услуга в общността 

Община Горна Оряховица  Делегирана от държавата 

дейност 

4. Дневен център за деца с увреждания - гр. Горна 

Оряховица 

Социална услуга в общността 

Община Горна Оряховица  Делегирана от държавата 

дейност 

5. Домашен социален патронаж - гр. Горна 

Оряховица 

Социална услуга в общността 

Община Горна Оряховица Средства от общинския 

бюджет в размер определен 

с решение на Общински 

съвет- Горна Оряховица 

5а) Обществена трапезария 

Социална услуга в общността 

Община Горна Оряховица Проектно финансиране от 

Фонд  „Социална закрила” 

5б) Функциониране на Звено за услуги в домашна 

среда към Домашен социален патронаж - Горна 

Оряховица 

Община Горна Оряховица Проектно финансиране 

Проект „За по-качествен 

живот”  по Схема „Помощ в 
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Социална услуга в общността  

 

дома” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

6. Мобилен център за работа с деца, лишени от 

родителска грижа 

Социална услуга в общността 

Сдружение „ОКСАБ 

2006”- гр. Горна 

Оряховица 

Чуждестранни организации 

Oxford Aid to the Balkans 

Проекти 

7. Център за социална рехабилитация и интеграция  

на жертви на домашно насилие над 18 год. - гр. 

Горна Оряховица 

Социална услуга в общността 

Сдружение „Център 

Мария” 

Министерство на 

правосъдието 

8. Център за обществена подкрепа - гр. Горна 

Оряховица 

Социална услуга в общността 

Сдружение „Център 

Мария” 

 

Министерство на 

правосъдието; 

Европейска комисия; 

SOS-България 

9. Личен асистент 

Социална услуга в общността 

Бенефициент -Агенция за 

социално подпомагане 

Партньор - Община Горна 

Оряховица 

Проектно финансиране  

по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

10. Приемна грижа 

Социална услуга в общността 

Бенефициент -Агенция за 

социално подпомагане, 

чрез Дирекция „Закрила 

на детето  

Партньор - Община Горна 

Оряховица 

Проектно финансиране в 

изпълнение на проект  „И аз 

имам семейство” по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

 

Специализираните институции за социални услуги в община Горна Оряховица към 

2013г. са две - Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Драганово и Дом за 

възрастни хора с физически увреждания - с. Горски Горен Тръмбеш, с капацитет съответнo 

80 и 50 места. 

През 2012 г. е закрит Социален учебно-професионален център  „Елена Грънчарова” - 

гр. Горна Оряховица. 

 

Социално изключване 

Бедността е един от факторите за социалното изключване на част от населението 

(категории лица като безработните и особено продължително безработните, пенсионерите с 

ниски доходи, многодетни семейства и др.). Към социално изключване са податливи и лица 

с физически и умствени увреждания.  

През 2007г. за социално слаби жители и пострадали от бедствията семейства бяха 

изградени 27 жилища чрез реконструкция на ЦДГ „Радост”, гр. Г. Оряховица (II етап). 

Продължава да функционира и Обществена трапезария в гр. Горна Оряховица с цел 

подпомагане бита на крайно затруднени лица с ниски доходи чрез приготвяне и 

предоставяне на топла храна, чиито капацитет от 01.08. 2013 г. е увеличен от 30 на 50 

места. 

В община Горна Оряховица през 2013 г. се реализират следните програми за 

осигуряване на заетост на най-бедните и уязвими групи на пазара на труда: Национална 

програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Национална програма „Нова 

възможност за заетост”, „Подкрепа за заетост”, „Старт в кариерата”, ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013г. – „Развитие”, „Подкрепа за достоен живот”, „Помощ в 

дома” и Регионална програма. Програмите осигуряват заетост на 260 безработни лица на 
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територията на цялата община в дейности като строителен работник, общ работник, 

административна заетост, поддръжка пътища, озеленяване и социално асистиране. 

Социално включване 

Проблемът за социалното включване е приоритетно ориентиран към лица с 

физически и психически увреждания,  които формират социално уязвими групи. 

Социалното включване се изразява в преодоляване на основните бариери, които са от 

различен характер - психологически, културни, образователни, финансови, архитектурни и 

др. Социалната интеграция, освен посочените  категории лица, е насочена и към лица от 

ромската етническа група и по-конкретно към лицата в “училищна” възраст, тъй като е 

преценено, че повишаването на образователното равнище на децата от този етнос е една от 

приоритетните мерки на политиката за тяхното  интегриране. Във връзка с решаване на 

проблемите на социалното изключване - с цел създаване на условия за социално включване, 

през периода 2007-2012 г. в общината се реализираха и реализират редица проекти. 

Основната част от тях финансирани по действащите Оперативни програми. Сред 

реализираните проекти са: 

 Изграждане на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места. За разкриване 

на услугата като делигирана от държавата дейност, Центърът е включен в проекто-

бюджета на МТСП; 

 

 Защитено жилище за хора в риск с капацитет 8 човека – гр. Г. Оряховица – 

реализиран от сдружение „Център Мария”, в партньорство от общината; 

 

 Разкриване на социалната услуга в общността Център за обществена подкрепа - с 

капацитет 30 места от Сдружение „Център Мария”; 

 

 Център за временно настаняване – гр. Горна Оряховица – реализиран от Фондация 

„Алфа България”; 

 

 Мобилен център за работа с деца със специални образователни потребности –  

реализиран от ОУ „Иван Вазов”, в партньорство с община Г. Оряховица и др.; 

 

 Дейности „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Домашен социален 

патронаж” по НП „Асистенти на хора с увреждания” и НП „Социални услуги в 

семейна среда”(над 92 обгрижени от 23 ДП и 11 СА); 

 

 Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник" в община Горна 

Оряховица - на 78 потребители от 23 домашни помощника - за периода 2008-2009; 

 

 Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица - за периода 2009-

2010г., в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността” гр. 

София (обгрижени 47 лица от 22 социални асистента); 

 

 Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от община Горна 

Оряховица - социални услуги: „Домашен помощник” и „Социален асистент” - за 

периода 2011-2012г. (обгрижени 82 лица от 33 ДП и СА) 
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В процес на реализация са проекти свързани с: 

 Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица за 

деинституционализация на 14 деца и младежи в риск; 

 

 Интеграция на 140 деца от етническите малцинства от 2 училища в общината – ОУ 

”Св.Паисий Хилендарски” гр. Горна Оряховица, ОУ „Отец Паисий” – с. Писарево и 

2 детски градини - СДГ „Детски свят” гр. Горна Оряховица и ЦДГ „Асен 

Разцветников”  - с. Драганово; 

 

 Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” за деца и лица с увреждания – 

проект в партньорство с Агенцията за социално подпомагане; 

 

 Деинституционализация на деца чрез създаване и реализиране на устойчив модел за 

развитие на семейна грижа за деца в специализирани институции и на деца, в риск от 

изоставяне – в партньорство с Агенцията за социално подпомагане; 

 

 Обгрижване на лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничена или пълна 

невъзможност за самообслужване от домашни санитари за периода 2013-2014г. чрез 

разширяване дейността на Домашен социален патронаж, гр. Г. Оряховица по проект 

„За по-качествен живот” на ОП „РЧР”. 
 

Към 2013г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” е осигурена заетост на 3 лица в неравностойно положение. 

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., „Социално 

инвестиционен фонд” и Фонд „Социална закрила” през настоящия програмен период (2007-

2013г.) бяха реализирани проекти за подобряване на съществуващата социална 

инфраструктура на територията на община Горна Оряховица. Сред реализираните проекти 

са: 

 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от 

социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”. По проекта беше 

извършена цялостна реконструкция и модернизация, доставено и монтирано 

оборудване на Домашен социален патронаж - гр. Горна Оряховица и Дом за 

възрастни хора с физически увреждания - с. Горски Горен Тръмбеш. В 

Дневния център за възрастни хора с увреждания беше оборудвана 

Мултисензорна зала;  

 Изграждане на нов корпус към ДВХУИ с. Драганово; 

 Доставка и монтаж на обзавеждане и специализирано оборудване на 

новоизградения през 2008г. корпус на Дома за възрастни хора с умствена 

изостаналост - с. Драганово; 

 Обзавеждане на Дома за възрастни хора с физически увреждания - с. Горски 

Горен Тръмбеш; 
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Клубове на пенсионера и Клуб на инвалида  

За поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване 

качеството на живот на възрастните хора на територията на община Горна Оряховица са 

изградени и 18 Клуба на пенсионера - 5 в гр. Горна Оряховица и по 1 във всички населени 

места на общината.  Към клубовете на пенсионера има изградени певчески групи, групи за 

здраве, различни секции. Членовете им участват във фестивали и концерти, посещават 

музеи и изложби, организират екскурзии, честват официални празници. 

Клубът на инвалида е място за социални контакти, консултации, провеждане на 

събрания, изложби, честване на лични, национални и християнски празници. Основните 

насоки за работа на Клуба на инвалида са: укрепване здравето и жизнения статус на хората 

с увреждания, премахване на транспортни, архитектурни и комуникативни бариери, 

информационно-консултантски услуги, решаване на проблеми със заетостта и трудовата 

реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на 

документи и най-вече социализация на хората с увреждания. 

 

 

ИЗВОДИ: 

 Видно от гореизложеното, на територията на  община Горна Оряховица 

преобладават услугите в общността, спрямо услугите в  специализирани институции. 

Преобладават социалните услуги в семейна среда, спрямо услугите, които са от резидентен 

тип. 

 За достоен живот на възрастните с увреждания и старите хора, живеещи в 

общината, е необходимо продължаване и разширяване на социалните услуги в общността - 

„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” и обхващане на 

отдалечените населени места, както и изграждане на Дом за стари хора.   

 Идентифицирана е потребност от доразвитие на социалните услуги, които 

оказват подкрепа на родители и деца, като подпомагат отглеждането и възпитанието на 

децата; 

 Необходимо е да продължи да се развива социалната услуга в общността: 

„Приемната грижа”. 

 На територията на община Горна Оряховица липсват услуги за хора с 

ментални и психични проблеми, което обуславя необходимостта от  изграждане на 

„Защитено жилище” за лица с психични заболявания.  

 Налице е необходимост от разкриване и на социалната услуга от резидентен 

тип - Център за настаняване от семеен тип за лица в неравностойно положение;  

 Липсват още социалните услуги от резидентен тип „Кризисен център” за  

жертви на насилие и „Приют”, за които има доказана необходимост. 
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 Необходимо е повишаване на квалификацията на работещите в системата на 

социалните дейности за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните 

услуги.  

 

 

2.3.6. Културно историческо наследство и туризъм 
 

2.3.6.1.Култура и духовно развитие 

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в 

община Горна Оряховица са читалищата, библиотеките, Градската художествена галерия, 

Историческия музей, манастирите, църквите, културно-историческите паметници и др.  В 

качеството си на културни институции те са призвани да осъществяват обществено-

значима дейност – да съхраняват и развиват духовната памет, като я правят достъпна за 

други култури и за следващите поколения. 

Читалища 

В община Горна Оряховица реализират дейността си 15 читалища (3 в гр. Горна 

Оряховица, 1 в гр. Долна Оряховица и 11 в малките населени места). Читалището си 

остава мястото, в което любителското творчество е най-силно застъпено. Различни по вид, 

жанр и възраст на самодейците са читалищните форми за изява на художествените 

колективи: театрални трупи, творческа литературна група, певчески фолклорни формации 

за обработен фолклор и групи за автентичен фолклор, фолклорни танцови колективи, 

фолклорни ансамбли, детски фолклорни студия, детски танцови състави, хорови 

колективи, певчески и вокални групи, балетни формации – профил класически, модерен 

балет, хип-хоп, брейк, стандартни и състезателни танци, школи по изкуствата, кръжоци и 

клубове. Общо 88 са любителските формации към читалищата в община Горна Оряховица 

и в тях творят 1495 самодейци. 

 

Библиотеки 

В общината функционира Централизирана библиотечна система, включваща 13 

читалищни библиотеки и Общинска библиотека Горна Оряховица. Към 1 януари 2013 г.  

общият библиотечен фонд на Централизираната библиотечна  система  е 229 025 

библиотечни документа, включващ художествена, научна, научно-популярна и детска 

литература. Основна роля в попълването и обновяването на библиотечните фондове 

допринесе участието на библиотеките в обявените сесии през годините от Министерството 

на културата „Българските библиотеки – място за четене и информираност”. Важна роля в 

процеса на превръщане на библиотеките в съвременни информационни центрове изигра и 

участието на библиотеките в програма „Глобални библиотеки България”. 

 

Градската художествена галерия  „Недялко Каранешев”   

Със своите смисъл и значимост в опазването и популяризирането на различните 

видове изкуства е Градската художествена галерия  „Недялко Каранешев” (гр. Горна 

Оряховица), разполагаща с богат фонд от над 550 произведения на изкуството: маслена 
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живопис, акварел, графика, смесена техника и скулптури. Тя съхранява живописни 

картини на именити български и чуждестранни автори. Годишно в Галерията се 

организират над 22 изложби и около 12 други прояви. 

Исторически музей в  Горна Оряховица 

Горнооряховският музей съхранява историческото наследство на региона от 1962 г. 

Той разполага с площ от 712 кв. м. В момента фондовете на музея включват общо 15 134  

фондови единици. През 2012 г. общият брой на посетителите е бил 2258. По отношение на 

културно-просветната дейност се изнасят беседи, уреждат се изложби, видеопрожекции, 

провеждат се конкурси. Филиали на Историческия музей са Етнографски музей – гр. 

Долна Оряховица, Къща музей на „Асен Разцветников” – с. Драганово и  Туристически 

информационен център. 

Младежки домове   

Със свой принос в културното развитие на общината са и двата младежки дома - в 

гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица. 

 

Културни прояви 

Община Горна Оряховица е организатор и домакин на множество културни прояви 

с международно и национално значение: Международен фолклорен фестивал „Раховче”, 

Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нова музика”, 

Международен фестивал на младежите аматьорски театри, Международен пленер по 

Живописатира, Петропавловски събор на народното творчество, Национален детски 

фестивал „Раховче”, Национален фестивал на фолклорните клубове и групи „Фолклорна 

броеница”, Национален преглед на селските любителски читалищни театри, Национален 

празник на автентичния фолклор „На мегдана”, Национален празник на Божура и цветята, 

Майски дни на културата, Празник на Горнооряховския суджук, Общински фолклорен 

празник на народните хорове и групите за изворен фолклор”, Регионален преглед на 

старата градска песен „Божури”,  Регионален празник на дрипавата баница,  Общински 

преглед на самодейните състави при клубовете на пенсионера, Общински фолклорен 

празник „От извора”, Общински празник на плодородието „Ден година храни”, Празник на 

градинаря и други. 

 

2.3.6.2. Туристически потенциал 
 

Местоположение 

Община Горна Оряховица  има благоприятно географско положение – намира се в 

централната част на България, в близост до добре развити туристически центрове като 

Велико Търново, Дряново, Габрово и Елена и важни транспортни пътища. 

Град Горна Оряховица е разположен в северните подножия на Арбанашкото бърдо, 

на границата между Предбалкана и Дунавска равнина. 

 

 



Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

57 

 

Антропогенни ресурси 

 Манастир „Св. Пророк Илия” – намира се на километър югозападно от Горна 

Оряховица. Съществуването на обителта е датирано към 11-12 век. Още в началото 

на 20 век, през 1908 година започват първите проучвания на останките: открити са 

основите на църквата с размери 8 на 4 метра и зидове с дебелина над 1 метър, 

опасващи двора на манастира. Намерена е средновековна икона на Света 

Богородица, датирана към 16 век, която и до днес се пази в новопостроената 

черква. Манастирската обител е отново построена през 1937-38 година - с дарения 

на местни жители, а храмът е осветен на 22 септември 1940 година. През 1941 

година се сдобива с месингова камбана от Чехия, а е реставриран и 

изографисан през 70
-те

 години. През 1973 г. манастирът е обявен за паметник на 

културата от национално значение. 

 

 Църква “Св. Атанасий Велики” в Горна Оряховица - това е най-старият духовен 

храм в града, построен в края на ХV в. от първите заселници на днешна Горна 

Оряховица; 

 Църква “Св. Георги Победоносец” в Горна Оряховица – построена през XVI в. В 

двора на храма са се намирали сградите на първото килийно училище, основано от 

отец Зотик през 1822 г., на първото взаимно училище, основано от отец Стефан 

Иванов през 1850 г., както и на читалище "Напредък", открито на 13 юли 1869 г.; 

 Църквите: „Успение на Пресвета Богородица”, „Св. Никола”; „Св. Троица” в гр. 

Горна Оряховица „Свети Димитър” в с. Правда; „Св. Марина” в с. Поликраище; 

„Възнесение Господне” в с. Първомайци; „Св. Богородица” в с. Горски долен 

Тръмбеш;  „Св. Иван Рилски”  в с. Горски горен Тръмбеш. 

 Неолитното селище в областта „Червен бряг”, с. Правда, в което са открити 

глинени и кремъчни артефакти, свидетелстващи за начина на живот на древните 

хора. 

 Крепост „Ряховец” – отстои на 3 км западно от град Горна Оряховица, датира от 

ІІІ-ІV в. сл. Хр. Крепостта не е регистрирана в Министерство на културата като 

исторически обект. По документи е Държавен горски фонд и за превръщането й в 

атракция е необходимо да се извърви дълга процедура по придобиване на статут на 

историческа забележителност. Обектът се нуждае  от реставрация и е със 

затруднена достъпност.; 

 Крепостта „Калето”, намираща се в близост до с. Горски горен Тръмбеш. 

 

Природни ресурси 

В Община Горна Оряховица са налице предпоставки за развитие на екотуризъм. 

 

 Защитената местност „Божур поляна” -  В близост до гр. Горна Оряховица е 

разположена защитената местност „Божур поляна” с уникален растителен вид – 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1940
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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Божур – символ на града, съхранена природна среда, екопътеки, скални 

образувания.  

 Екпътеки:   

- Екопътека "Камъка":  дължина на маршрута – 3 км, време за преминаване – 1 

час; 

Маршрут: Началото на екопътеката е в местността Чуруковец, на около 300 м 

югозападно от Горна Оряховица. Мястото често се посещава от много туристи заради 

изградения кът за отдих с чешма, пейки и беседка. От там - маршрутът навлиза в 

пределите на лесопарк Камъка – находище на редки растителни и животински видове. 

Следващият изграден кът за отдих е при Мравуняка, където се наблюдават близко един 

до друг няколко големи мравуняци /според местните природолюбители това е белег за 

екологичната чистота на района/. Оттук започва най-трудната част на екопътеката – 

изкачване към скалата Камъка /близо 500 м н. в./. Скалата е един от символите на Горна 

Оряховица и предоставя чудесна панорамна гледка към града, р. Янтра, околните селища 

и върховете от централната част на Стара планина /на панорамната площадка е поставена 

специална указателна табела за разположението на върховете/. Пътеката продължава с 

плавно спускане по билото на платото Камъка, като по маршрута са изградени няколко 

заслона. Следващото интересно място е Сухата река – старо корито на един от притоците 

на р. Янтра, от което днес са останали изваяните от водата причудливи форми на 

камъните. Предпоследната спирка от екопътеката е Сюлейман чешма – една от най-

старите чешми в местността с три корита, вплела историята си с множество легенди. 

Маршрутът завършва при хижа Божур. Туристическият дом е едно от любимите места за 

отдих на горнооряховчани. Капацитетът й е 43 легла, освен това разполага с две столови 

помещения, кът за барбекю и спортен терен с врати. Денивелация – около 200 м; 

- Екопътека с. Правда:  дължина на маршрута – 10 км, време за преминаване – 3 

часа; 

Маршрут: Екопътеката започва в близост до жп спирката на с. Правда, минава през 

местността Старото село, където се намират останките от предишното землище на с. 

Правда. От тук нататък маршрутът се движи по поречието на р. Янтра и включва 

живописните речни и крайречни местности Въртопа, Блатото и Ашава. Всички те са 

удобни места за лов, риболов и фотолов на различни видове водоплаващи птици и дребен 

дивеч. Пътеката завършва при местността Червен бряг, в близост до землището на гр. 

Долна Оряховица, където са разкопките на късно неолитно селище /през 2006 г. бяха 

открити множество керамични и кремъчни артефакти, свързани с бита и култовете на 

праисторическите хора/. По продължението на екопътеката са изградени няколко къта за 

отдих с чешми. Денивелация – 15 м; 

- Велопътека :  „Детски кът”- м. Чуруковец – „Мравуняка” - „Сюлейман чешма” 

– хижа „Божур” 
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Наличната маркировка и указателни табели по екопътеките на места са заличени или 

надраскани – необходимо е да се възстановят. Да се възстанови водохващането и коритата 

на чешмите – света Петка и Сюлейман чешма.   Необходимо е да се изградят и места за 

хранене и отдих по еко-пътеките, да се изгради нова еко-пътека от местността „Рахова 

крепост”, през х.„Божур” до манастира „Св. Троица”.  

 

 Лесопарк “Камъка” – Непосредствено до югозападните покрайнини на града 

започва лесопарк “Камъка”. В него се срещат някои редки видове птици като скалните 

орли картали, чиито изображения се откриват още върху средновековен пръстен-печат от 

крепостта Ряховец. От няколко години през лятото, в рамките на  лесопарка, гнездят и 

няколко двойки черни щъркели 

Необходимо е да се извърши санитарна сеч на дърветата в лесопарка, като негодният 

дървен материал да се изнесе от пределите му. Да се извърши залесяване на нови 

бързорастящи дървесни видове на места, унищожени от пожари. Да се изградят предпазни 

мантинели на ръба на скала „Камъка”. Да се игради кът за отдих и наблюдение на 

местността с телескопична тръба. 

 

 

Туристическа инфраструктура 

На територията на община Горна Оряховица се намират следните туристически 

обекти: 

- Хижа „Божур” - Възможност за по-продължителен отдих предлага намиращата 

се на 5 км югозападно от Г.Оряховица хижа “Божур”, в близост до защитената местност 

“Божур поляна”. Ежегодно на х. „Божур” се провеждат: спортно–туристически празник; м. 

май и м. октомври – Програма „СИНДИ” на РЗИ гр. В. Търново; песенно надпяване 

„Божури”; пленер по живописатира; масови туристически излети на ученици от училищата 

в града туристически инициативи на единственото туристическо дружество ”Камъка” и 

клубовете по екотуризъм и туристи–ветерани. Хижата разполага с 43 легла, от които се 

използват 23 легла. Останалите легла са в помещения, които са полусрутени и разположени 

около базата. Сградният фонд, като цяло, е стар и амортизиран, правени са само леки 

козметични ремонти. Необходимо е: саниране на сградата на хижата, заслона и клуба на 

туристите–ветерани; обновяване на детския кът с люлки и пързалки от съвременен тип. 

- Хижа „Раховец” - е двуетажна масивна сграда, която е в много лошо състояние. 

Постройката е разположена в зоната за отмора в местността «Камъка», западно от гр. Горна 

Оряховица; 

- Алея за пешеходен туризъм - от разклона на ул. „Мано Тодоров”, минаваща 

покрай местността ”Чуруковец” и стигаща до манастира „Св. Пророк Илия” – алетя е 

пропукана и улегнала, на места липсват кошчета за отпадъци. 
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Хранене и настаняване 

Заведенията за хранене и развлечения са разпределени по видове, както следва: 

ресторанти, механи – 18 бр.; пицарии и други заведения за бързо обслужване – 66 бр.; 

барове – 14 бр.; кафе – аперитиви, кафене, сладкарници и др. – 76 бр.; пивници – 22 бр. 

 Основна част от заведенията са в гр. Горна Оряховица – 139 бр. В гр. Долна 

Оряховица – 5 бр., с. Първомайци – 9 бр., в с. Поликраище – 11 бр., в с. Драганово – 9 бр. и 

в останалите населени места – 23 бр. 

На територията на община Горна Оряховица функционират следните места за 

настаняване: хотел – 1 бр., семейни хотели – 4 бр., самостоятелни стаи – 2 бр. и една хижа. 

Леглова база 

Община Горна Оряховица разполага с 255 бр. леглова база (към 2010 г.) - близо 5% 

от тази в област В. Търново и 2% от тази в СЦР. 

Динамиката на легловата база през годините – в абсолютни стойности, е както 

следва: 

 

       

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

Прави впечатление, че легловата база на СЦР се увеличава през разглеждания 

период – 2007-2010г. и достига 12538 легла (2010г.), тази в област Велико Търново бележи 

увеличение през последните две години на периода и е с 1362 легла повече от 2007г., а тази 

в община Горна Оряховица намалява спрямо предходната година - с 8 легла и спрямо 

2007г. - с 30. 

Относителният дял на легловата база в общината от тази на областта и СЦР 

намалява през разглеждания период 2007-2010г. както следва: 

Отн. дял на легловата база 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

 от тази на областта 7,39% 6,79% 5,39% 4,8% 

 от тази на СЦР 3,18% 2,68% 2,21% 2,03% 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

Реализирани нощувки 

Реализираните нощувки през 2010 г. в община Горна Оряховица (6507) са намалели 

с 1742 спрямо 2007г. (с -21,12%) и са се увеличили с 255 спрямо предходната 2009 г. За 

Леглова база 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общ. Г. Оряховица 285 258 263 255 

Област В. Търново 3857 3802 4883 5219 

СЦР 8961 9634 11870 12538 
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нощувките от чужденци наблюдаваната промяна за периода е аналогична и относителният 

им дял от реализираните нощувки за 2010г. достига 7,33%. 

Тези в област Велико Търново намаляват през целия разглеждан период и през 2010 

г. бележдат намаление спрямо базовата 2007 година с 56936 или (-23,26% 2010г.) и спрямо 

2009 г. с 1863 (-0,98%). Нощувките от чужденци бележи увеличение през последната 

година, но си остават значително по-малко в сравнение с началото на периода (намаление 

от 15670). 

Броят на реализираните нощувки в  СЦР бележи намаление през последните две 

години от разглеждания период, а през 2010 г. намалението е с 102538 (-17, 24%) спрямо 

2007г. и с 50634 (-9,33%) спрямо 2009 г. Реализираните нощувки от чужденци намаляват за 

целия период, но делът им от общия брой нощувки се запазва относително непроменен през 

последните три години. 

Динамика на реализираните нощувки и нощувките от чужденци: 

 Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

Населено място Нощувки 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Община Г. 

Оряховица 

бр. нощувки 8249 9417 6474 6507 

бр. нощувки 

от чужденци 

553 1147 346 477 

отн. дял на 

нощувките от чужденци 

6,7 % 12,18 % 5,34 % 7,33 % 

Област В. Търново бр. нощувки 244733 221033 189660 187797 

бр. нощувки 

от чужденци 

50941 40119 29598 35271 

отн. дял на 

нощувките от чужденци 

20,81 % 18,15 % 15,61 % 18,78 % 

СЦР бр. нощувки 594643 612006 542739 492105 

бр. нощувки 

от чужденци 

113766 113712 99427 92654 

отн. дял на 

нощувките от чужденци 

19,13 % 18,58 % 18,32 % 18,83 % 
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Относителният дял на нощувките през 2010 г. за община Горна Оряховица от тези на 

областта и СЦР е съответно: 3,46 % (при 3,37 % за 2007 г.) и 1,32 %. (при 1,39 % за 2007 г.). 

От разглеждания период – 2007-2010 г., най-голям е делът им през 2008 г.: 4,26 % от този 

на областта и 1,54 % от този на СЦР.  

Пренощували лица 

Пренощувалите 4115 лица в общината (2010 г.) са намалели с -29,57 % спрямо 2007 

г. Тези в област Велико Търново са намалели с -17,52 %, а тези в СЦР с -14,09 %. Спрямо 

предходната 2009 г. броят им в общината бележи увеличение с 6,61 %, а този в областта и 

СЦР намаление съответно с 15,38 % и  4,03 %. 

Броят на пренощувалите чужденци на територията на община Горна Оряховица през 

2010 г. бележи увеличение спрямо 2009 г. с 95 и се запазва същия спрямо 2007 г. (363).  

Наблюдава се увеличение и на пренощувалите чужденци за 2010 г. спрямо предходната 

2009 г. в областта и СЦР, след като броят им е намалявал в три последователни години – 

2007, 2008  и 2009 г. 

Делът на пренощувалите чужденци в общината от всички пренощували лица за 

2010г. е 8,82%.  

Динамика на пренощувалите лица и чужденци: 

Населено място Лица 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Общ. Г. Оряховица Бр. лица 5843 6210 3860 4115 

Бр. чужденци 363 556 268 363 

Отн. дял чужденци 6,21% 8,95% 6,94% 8,82% 

Област В. Търново Бр. лица 148389 135315 144124 121951 

Бр. чужденци 32840 26060 20318 23845 

Отн. дял. чужденци 22,13% 19,26% 14,10% 19,55% 

СЦР Бр. лица 364190 369547 326008 312883 

Бр. чужденци 68984 62997 54288 57196 

Отн. дял чужденци 18,94% 17,05% 16,65% 18,28% 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

Делът на пренощувалите в общината от тези в областта за 2010г. е 3,37%, а от тези в 

СЦР е 1,32%. Най-голям е относителният им дял през 2008г. (4,59% от този на областта и 

1,68 от този на СЦР), а най-малък през 2009г. (2,68% от този на областта и 1,18% от този на 

СЦР). 

Относителният дял на пренощувалите в общината от тези на областта и СЦР за 

периода 2007-2010г. са показани в следната таблица: 
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Отн. дял на пренощувалите 

 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

 от тази на областта 3,94% 4,59% 2,68% 3,37% 

 от тази на СЦР 1,60% 1,68% 1,18% 1,32% 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

Делът на пренощувалите чужденци в общината от този на областта и СЦР за 2010г. е 

съответно 1,52% и 0,63%.  

Относителният дял на пренощувалите чужденци в общината от тези на областта и 

СЦР за периода 2007-2010г. са показани в следната таблица: 

Отн. дял на пренощували 

чужденци 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

 от тази на областта 1,11% 2,13% 1,32% 1,52% 

 от тази на СЦР 0,53% 0,88% 0,49% 0,63% 

Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

 

Приходи от нощувки 

Населено място Приходи от нощувки (лв.) 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Община Г. Оряховица Общо приходи 209717 299925 211539 208657 

приходи от чужденци 20227 41223 18206 30182 

Отн. дял на 

приходите от чужденци от 

общите 

9,64% 13,74% 8,61% 14,46% 

Област В. Търново Общо приходи 7449066 8228158 7092272 7107668 

Приходи от чужденци 2360054 2288866 1622002 1850468 

Отн. дял на 

приходите от чужденци от 

общите 

31,68% 27,82% 22,87% 26,03% 

СЦР Общо приходи 18717129 22886259 20490255 18232107 
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Източник: ТСБ гр. Велико Търново 

През 2010г. реализираните приходи от нощувки в общината са 208657 лв., от които 14,46% 

приходи от чужденци. Приходите спрямо областта и СЦР представляват съответно: 2,94% и 1,14%.  

След 2008г. приходите от нощувки намаляват, а тези от чужденци бележат увеличение 

спрямо началото на периода (2007г.) с 9955 лв. Повишение бележат и относителните дялове на 

приходите и приходите от чужденци от тези на областта и СЦР спрямо 2007г.  

Проекти в подкрепа на туристическото развитие  

През 2012г. беше разработен и стартира изпълнението на проект „Бяло, пурпурно, 

синьо, зелено – следите на вечността”, финансиран от ЕФРР по ОП „Регионално развитие 

2007-2013 г.”, с водещ кандидат община Велико Търново и партньори общините Горна 

Оряховица и Дряново. Идеята на проекта е създаване на регионален туристически продукт 

на туристически регион Велико Търново – Горна Оряховица – Дряново, като  прави 

разпознаваем образа на региона на националния и международния пазар. Предстои 

изработването на рекламно-информационни материали, които ще промотират 

туристическото предлагане в община Горна Оряховица като част от регионалния 

туристически продукт. 
 

 

 

ИЗВОДИ: 

 В община Горна Оряховица има добре развита мрежа от културни институции, 

което е предпоставка за опазване и обогатяване на културното наследство.  
 

 Съществуват възможности за дообогатяване и преформатиране на традиционни 

събития, както и създаване на нови, доразвиващи общата идейна концепция. 
 

 Необходимост от процедура по придобиване на статут на историческа 

забележителност Крепост „Ряховец” ; 

 

 По-голяма част от културно-историческо наследство се нуждае от реставрация 

и е със затруднена достъпност; 

 

 Необходимост от обновяване и модернизиране на метериално-техническата база 

в сферата на културата и туризма, вкл. изграждане на достъпна среда; 
 

 Допълване на техническата база на културните институции; 

 

 Необходимост от обновяване на сценичните костюми и реквизита на 

самодейните състави; 

Приходи от чужденци 5580899 5994710 4939093 4784238 

Отн. дял на 

приходите от чужденци 

от общите 

29,82% 26,19% 24,10% 26,24% 
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 Необходимост от подмяна на съоръженията на  художествено сценично 

осветление в читалищата и озвучителна техника; 

 

 Наличието на природни и антропогенни ресурси в общината в съчетание с 

кулинарните й и спортни традииции, както и близостта й до важни транспортни 

пътища я правят подходящо място за развитие на туризма, вкл. развитие и на 

алтернативни форми на туризъм (екологичен, спортен, винен, поклоннически, 

кулинарен и др.); 

 

 Наличие на силна конкуренция на туристическите продукти от съседни региони 

и липса на силни местни традиции в сферата на туризма; 

 

 Липса на достатъчно финансови средства за поддържането на културните 

паметници и обекти, изградената туристическа инфраструктура и екопътеки; 

 

 Необходимост от изграждане на нова дребномащабна туристическа 

инфраструктура и екопътека; 

 Липса на експозиция, където да се представят занаятчийски, кулинарни и други 

традиционни местни продукти; 

 Необходимо е да продължи осъществяването на дейности по маркетиране на 

възможностите за туризъм в общината, особено като част от рекламна кампания 

за промотиране на регионален туристически продукт;  

2.3.7.Спорт 

На територията на общината са регистрирани общо 27 спортни клуба - 22 в Горна 

Оряховица и 5 футболни клуба в селата. Всички спортни клубове са действащи, част от тях 

са обединени в спортно дружество „Локомотив”, останалите са самостоятелни.  

 Успешно се развиват следните спортове: спортна акробатика, таекуондо, хандбал, 

канадска борба, лека атлетика, борба и др., както и спорт за ветерани – лека атлетика, тенис 

на маса и група за здраве при СКВС ”Локомотив – 2004”. 

Горна Оряховица си спечели славата на добър организатор и администратор на спортни 

събития от регионален и национален мащаб, като целта е да се възвърне авторитета при 

домакинство на международни турнири, европейски първенства, купи и др. по спортове, 

които се развиват на национално ниво или имат принос в развитието на националния спорт 

(включени състезатели в национални отбори, участия на балканиади, Европейски и 

Световни първенства и др., както и участие в състезания за хора с увреждания). 

 Традиционно се провеждат: 

- Държавни първенства по: 

o Силов трибой за мъже, жени и младежи; 

o Борба – свободен и класически стил; 

o Спортна акробатика – юноши и девойки, младежи, мъже и жени; 

o Таекуондо – деца; 

o Тенис на маса за всички възрасти и ветерани; 
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o Хандбал – момчета до 11 и до 13 години и Мемориален турнир ”Георги 

Божиков”, който  от тази година е с международно участие; 

o Армрестлинг и Купа „Гашевски” за мъже и жени, младежи, юноши и девойки 

и хора с увреждания. 

- Регионални турнири: зонални първенства по хандбал, тенис на маса, тенис, борба, 

коледни турнири, празнични турнири по футбол за деца и ветерани, по ръгби и др., 

общински, областни и зонални първенства от „Ученически игри”. 

 

Община Горна Оряховица подпомага съществено спортните клубове като 

предоставя безвъзмездно за ползване част от общинската спортна база.  Съществуващата 

база е крайно недостатъчна и претоварена. Състоянието на спортната инфраструктура до 

голяма степен не отговаря на съвременните изисквания за висока функционалност и 

максимална сигурност при експлоатацията им.  

На територията на гр. Горна Оряховица са ситуирани:  

-Стадион „Локомотив” гр. Горна Оряховица с 8 000 седящи места. Използва се от 

ФК „Локомотив” за тренировка и официални срещи, пистата и секторите се използват от 

лекоатлетическите клубове. През 2010 г. на стадион „Локомотив” е направено укрепване с 

пилоти - 1 етап; Извършен е цялостен ремонт на бани и съблекални, шпакловане и 

боядисване на всички помещения и сменена дограма.Не са извършвани ремонти по 

настилката и пистата.Необходимо е да се извърши основен ремонт на лекоатлетическа 

писта и сектори за хвърляния и скокове, изграждане на нова ограда, възстановяване на 

стълбище на южния вход, местата за зрители, наклонени при свлачището; основен ремонт 

на дренажа на игрището и изграждане на система за напояване. 

 

- Спортна зала „Никола Петров” включваща: Многофункционална зала с 600 

зрителски места. Използва се за тренировъчна и спортно състезателна дейност по хандбал, 

волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол на малки вратички, както и за мероприятия с 

културен и развлекателен характер; Тренировъчен салон по борба и самбо, използва се за 

тренировъчна и спортно състезателна дейност на ниво общински и зонални първенства; 

Салон за тенис на маса за тренировъчна и състезателна дейност; Салон за Обща физическа 

подготовка (ОФП) – използва се от клуба по армрестлинг, както и за обща физическа 

подготовка на спортистите хандбалисти, лекоатлети, футболисти и др.  

Залата е построена през 1973 година. През анализирания период  2007-2012 е 

извършено укрепване на конструкцията от свлачищните процеси. Извършен е основен 

ремонт на залата, който включва: ремонт на санитарни възли и бани, като същите са 

приспособени за хора с увреждания,  изграден е  подход за хора с увреждания, реновирани 

са централното фоайе, централното стълбище, пресцентъра, коридори и тераса на основната 

зала, тапицирани са седалките, поставени са защитни мрежи, частичен ремонт на дюшеме, 

циклене и боядисване, смяна на цялата дограма на І етаж на сградата, подмяна на 

осветлението и вградено ново електронно табло.  

Реновиран е салона за борба и прилежащите коридори, бани и съблекални, тоалетни 

и дюшеме, термоизолация и дограма 

С газифицирането на залите не са решени всички проблеми с паровата инсталация и 

течовете. Необходима е смяна на режима от пара към водна инсталация, подмяна на 

радиатори и тръбопроводи. Наложителна е смяната на системата за озвучаване и 

климатизация на залата .В лошо състояние са помещенията на втория етаж на сградата – 
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зала за тенис, за шахмат, треньорски стаи, бани и тоалетни, както и залата за канадска 

борба.Необходимо е да се оборудва пресцентъра на спортна зала „Никола Петров” с 

необходимата техника за провеждане на технически конференции и секретариат на 

първенства и турнири – мултимедия, екран, интернет достъп, лаптоп, ксерокс, принтер, 

офис-оборудване, климатизация и др. Административната част също се нуждае от ремонт, 

офис-оборудване и компютърни системи.  

- Спортна зала по акробатика за тренировъчна и състезателна дейност. През 2006 г. 

е направен ремонт на залата, включващ боядисване ремонт на покривната конструкция. От 

подмяна се нуждаят дограмата, парната инсталация (морално остаряла и тече) и е 

необходим ремонт на съблекалните и баните. Оборудването и обзавеждането е морално и 

физически остаряло. 

 

- Зала за фитнес и силов трибой – разположена е в района на старите съблекални 

към стадиона. В сградата на старите съблекални се намират още съблекални и треньорски 

стаи на клубовете по лека атлетика и футбол, които са в много лошо състояние, напукани и 

отделени от основата стени, покривът е изгнил и пропуска вода. Необходимо е разширение 

и ремонт на съществуващата зала, подобряване на интериора и екстериора, привеждането 

му към общите изисквания за експлоатация за масов и елитен спорт. 

 

- Други обекти за спорт: Тренировъчно футболно игрище – с нормални размери; 

Тренировъчно футболно игрище – с намалени размери – и на двете игрища състоянията не 

отговарят на изискванията, необходима е цялостна реконструкция; Тенис кортове – 2 броя, 

ползват се от любители. Част от огражденията на кортовете липсват, обрасли са в 

растителност. Настилката е силно амортизирала и не отговаря на никакви нормативни 

документи.Необходимо е: извършване на цялостен ремонт и осъвременяване на кортовете, 

изграждане на паркинг в близост до кортовете и осветление за ползването им от 

работещото население в по–късните часове на деня. Поради засиления интерес към спорта 

тенис е необходимо  извършване на реконструкция на съществуващите и изграждането на 

нови тенис кортове. 

През 2007 г. се реализира проект „Ръка за ръка” по програма ФАР, като се изготви 

инвестиционен проект за изграждане на спортна инфраструктура в община Горна 

Оряховица. 

 

- Откритите спортни площадки в училищата също са в незавидно състояние. На 

много места настилката е остаряла и амортизирана и масово липсват елементарни спортни 

съоръжения /баскетболни кошове, маси за тенис, писти за лекоатлети/. 

- Плувна спортна база - Плувната спортна база в община Горна Оряховица се 

ограничава само в три мини-басейна частна собственост и един закрит в СОУ „Г. 

Измирлиев”, който се ползва само за учебни цели от м. октомври до м. май. 

Съществуващата база не може да задоволи потребностите на жителите на общината.  

- Спортна база в селищата на общината: 

В селищата има изградени футболни терени и  и се използва училищната спортна 

база. Не са извършвани ремонтно–възстановителни дейности. Необходимо е 

осъвременяване на базата и привеждането й към европейските стандарти за 

равнопоставеност в предлагането на спортни услуги на населението. 
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ИЗВОДИ: 

 Действащи 27 спортни клуба в общината, развиващи 17 вида спорт, наличие на 

спортно-педагогически кадри с добър потенциал; 

 Недостатъчен брой  и в не добро експлоатационно състояние спортни площадки и 

съоръжения на територията на община Горна Оряховица. 

 Влошено състояние на стадион „Локомотив” - не отговаря дори и на минималните 

европейски стандарти за експлоатация – пистите и секторите за скокове и хвърляния; 

нарушена е водопропускливостта на тревното покритие; нарушена е целостта на оградата. 

Пистите се нуждаят от подмяна на настилката със шамот.  

 Спортна зала „Никола Петров” и Спортната зала по акробатика се нуждаят от 

енергийно-ефективни мерки за нормалното провеждане на спортния процес. Необходимо е 

подмяна на съществуващото оборудване и обзавеждане с ново.  

 Игрищата за тенис на корт са недостатъчни и в лошо състояние за увеличаващия се 

брой на желаещите да практикуват този спорт.  

 Плувната спортна база е недостатъчна за задовобяване потребностите на 

населението. Необходимо е разширяването й. 

 Необходимо е Общинският спортен календар  да се обогати с международни 

прояви и състезания от висок ранг, на които Горна Оряховица да е домакин – МТ ”Никола 

Петров” по борба класически стил; „Дунавска купа” по силов трибой; ЕП по таекуондо и 

дисциплината „Пумсе”; по спортна акробатика, хандбал и др.; 

 Да се възстанови лекоатлетическия пробег ”Димитър Велиславов – Мики” 

 

 

2.4.ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И 

ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

2.4.1.Транспортна инфраструктура и достъпност 

 

Транспортни коридори с национално и наднационално значение 

Община Горна Оряховица е 

транспортен център с наднационално 

значение. 

Общината се явява пресечна точка на 

няколко важни международни и местни 

транспортни артерии и на видове транспорт: 

автомобилен, жп и въздушен. През нейната 

територия на север се предвижда 

преминаването на трасето на бъдещата 
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Автомагистрала „Хемус”. На запад преминава международен път I-5 Русе/Бяла – Велико 

Търново – Стара Загора – Кърджали – Маказа/Гърция  (Е-85), формиращ направлението 

ОЕТК №9. ОЕТК №9 осигурява връзките на страната с важните урбанизационни центрове 

Букурещ, Москва, Санкт Петербурк и Хелзинки на север и Александруполис на юг. На юг 

общината тангира с първокласния път I-4 София – Велико Търново – Шумен – 

Варна(Е772). През общината минават  второкласния път ІІ-53 /с. Поликраище - гр. 

Лясковец/ и третокласния път ІІІ-514 /В.Търново-Арбанаси - Г. Оряховица/. 

Град Горна Оряховица е стратегически ЖП възел с пресичането на две главни 

железопътни трасета Русе - Кърджали и София – Варна.  

Летище Г. Оряховица е петото международно летище в страната 

 

2.4.1.1. Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура 

На територията на община Горна Оряховица са разположени - 71,53 км. 

републиканска, 54,5 км. общинска и 386,7 км. улична пътна мрежа.  

Технически характеристики: 
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 Км. Отн. дял от общата дължина в % 

Област В. 

Търново 

937 0 153 141 643 0 16,33 15,12 68,55 

Община Г. 

Оряховица 
71,53 0 10,29 12,70 48,54 0 14,39 17,75 67,86 

Източник: АПИ, 2013 г. 

Относителният дял на РПМ на 

Община Горна Оряховица спрямо 

Областта е 7,6%. Делът е малък, но 

през територията на общината 

преминава изключително важния 

път от наднационално значение 

Русе-Кърджали-Маказа. Видно е, че 

процентните съотношения на 

пътища: първи, втори и трети клас 

на областно ниво и на общинско 

ниво са приблизително еднакви. От 

таблицата се вижда, че най-голям 

дял заемат третокласните пътища, съответно 68,55% за областта и 67,86% за общината, 

автомагистрали няма, а първокласните  и второкласните са малък процент. В тази връзка 
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третокласните и четвъртокласните общински пътища са от определяща роля за 

транпортното обслужване и осигуряване на достъп до населените места, което определя 

необходимостта от подобряване на експлоатационното им състояние. 

Анализът показва, че на територията на Областта и на Община Горна Оряховица 

нуждата от качествени пътища (автомагистрали и първокласни пътища) е много голяма. 

В добро състояние са пътищата: международен път Е-85 и реконструирана общинска 

пътна мрежа I – етап по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с 

пътища: VTR 1051  - Първомайци,  VТR 1054 Първомайци – Правда – Янтра, Път VТR 1052  

Д.Оряховица – Писарево – Върбица, представляващи 14,148 км. от цялата й дължина. 

В периода 2005-2008 г. се извърши цялостна реконструкция на улици: „Патриарх 

Евтимий”, „Отец Паисий”, „Иван Вазов” и част от „Св. Княз Борис I” в гр. Горна 

Оряховица, които са в добро състояние, както и рехабилитирани между 2009-2013 г. около 

10 000 кв. м. участъци от уличната мрежа в населените места. Останалата част от пътната 

мрежа с нейните елементи – габарити, настилки, отводнителни съоръжения, маркировки, 

сигнализация е силно амортизирана и не отговаря на европейските стандарти за сигурност 

и комфорт на пътуване.  

По отношение на достъпност и междуселищни връзки, се оформят групи на “населени 

места в близост до центъра” и “населени места отдалечени от центъра”. Тангиращите 

населени места до пътищата в добро състояние са безпроблемни, докато връзките между 

населените места Стрелец, Паисий, Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш с 

общинския център са силно възпрепятствани поради лошото състояние на пътната 

настилка. Направените замервания показват, че от всички населени места на общината до 

град Горна Оряховица може да се достигне с автомобил в рамките на 35 минути.  

 

Време за предвижванес МПС до общинския център 

До 10 минути от 11 до 15 минути от 16 до 20 минути от 21 до 35 минути 

населено място населено място населено място населено място 

гр. Долна Оряховица с. Поликрайще с. Янтра с. Горски Долен Тръмбеш 

с. Първомайци с. Писарево  с. Горски Горен Тръмбеш 

с. Правда с. Драганово   с. Стрелец 

 с. Върбица  с. Паисий 

   с. Крушето 

 

От таблицата се вижда, че времето за достъп с МПС от селата Върбица и Янтра до 

общинския център е намаляло в сравнение с 2005г., като са преминали в графите съответно 

от 11 до 15 минути и от 16 до 20 минути. Това се дължи на участъците от реконструираната 

четвъртокласна  пътна мрежа през 2008-2009г по реализиран проект по ОПРР. 
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В периода 2010-2012 г. са реконструирани 3 паркинги по Програма „Civitas plus” – 

паркинг зад комплекс „Киното”; паркинг зад сградата „Панорама” и паркинг зад Община 

Горна Оряховица. Ремонтиран е и паркинг до ЖП Управление със собствени бюджетни 

средства. Въпреки усилията на Община Горна Оряховица за осигуряване на необходимите 

паркоместа, проблема с паркирането в централната част на град Горна Оряховица остава 

нерешен поради увеличаващия се брой автомобили. Паркоместата за местодомуване в 

голяма степен са подсигурени в индивидуално и комплексно строителство, чрез открити 

паркинги или гаражни клетки. В производствената зона по-големите фирми са изградили 

собствени паркинги, но все още има недостиг. 

Проблеми: 

Нереконструираната част от четвъртокласната общинска пътна мража с пътища: VTR  

1013 Никюп – Боруш – Крушето, VTR 2050 Г. Д. Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 Драганово 

– Стрелец, VTR 1292 Паисий – Стрелец – Петко Каравелово с обща дължина 24,23 км. е 

амортизирана с нарушена цялост на асфалтовото покритие и липса на изградена 

отводнителна система. Това създава неудобство на придвижването от населените места, 

които зависят от нея, до общинския център и обратно. Непълно изградена улична мрежа 

има в с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, с. Янтра, с. Паисий, с. Стрелец и с. Г. Долен 

Тръмбеш. Голяма част от уличната мрежа в населените места на общината е в много лошо 

състояние. Открит остава проблемът с паркирането в централната градска част. За по – 

големите обекти за обществено обслужване, са организирани паркинги, но капацитетът им 

е недостатъчен. 

2.4.1.2. Автобусен транспорт и таксиметрови услуги 

Транспортната дейност чрез автобусен транспорт се осъществява от частни фирми, 

осъществяващи разписания в Общинската, Областната и Републиканската транспортни 

схеми.  

В Общинската транспортна схема са утвърдени четири градски линии и десет 

междуселищни връзки на центъра с населените места от общината. В Областната 

транспортна схема има разписания до 22 селища, а в Републиканската транспортна схема - 

3 линии. Двата първокласни пътя – София-Варна и Русе-Стара Загора осигуряват връзка на 

Горна Оряховица с всички точки на страната. 

Основен превозвач за гр. Г. Оряховица е фирма “Янтра-транспорт“ АД.  

Таксиметровата дейност се oсъществява от 26 фирми със 100 коли. 

2.4.1.3.Железопътен транспорт 

На територията на Община Горна Оряховица е разположен третия по големина ЖП 

възел за пътнически превози  в страната ни. Тук са разположени центрове на двете 

държавни железопътни компании – Държавно предприятие „Национална компания 

железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) и „Холдинг БДЖ” ЕАД. Също така са 

изградени центрове на навлезлите вече в транспортния бранш, частни ЖП превозвачи. 
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Гара Горна Оряховица – Пътническа и Гара Горна Оряховица – Разпределителна са 

изградени, като самостоятелни центрове за пътникопоток и товарооборот в областта на 

железопътния транспорт. 

Двете гари са пресечни точки на две главни ЖП направления: 

o II главна линия София – Плевен - Г. Оряховица - Варна; 

o IV главна линия Русе – Ст. Загора – Подкова – съставен елемент на ОЕТК №9 

 

През Горна Оряховица минават следните международни направления: 

o Инстанбул – Русе – Букурещ; 

o София – Букурещ – Киев – Москва 

 

Към националния превозвач „Холдинг БДЖ” ЕАД са разположени два центъра за 

управление на пътническите и товарните превози, а именно:  

o Пътнически център Горна Оряховица и Локомотивно депо Горна Оряховица 

с филиално депо Левски, ЕП Русе и район Варна с ЕП Самуил, чиито 

структури се разпростират на територията на 11 области: Плевен, Ловеч, 

Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Добрич, Шумен, 

Силистра, Варна. 

o Товарен Бизнес център с Локомотивно депо Русе, филиално депо Плевен, ЕП 

Каспичан, ЕП Варна – Фериботен комплекс. Центърът също координира 

работата на изброените 11 области. 

Към ДП „НКЖИ” са разположени центрове за управление на: 

o ЖП Секция Горна Оряховица; 

o Секция за сигнализация и комуникация; 

o Енергосекция Горна Оряховица с две тягови подстанции 110/27 kV – Тягова 

подстанция Горна Оряховица и Тягова подстанция „Честово” 

o УДВГД Горна Оряховица /Управление движението на влакове и гаровата 

дейност/ 

Общата дължина на ЖП линиите на територията на Община Горна Оряховица е 

около 167 км. От тях 20 км. удвоени жп линии и около 90 км. гарово коловозно развитие. 

Обходните маршрути на ЖП възел Горна Оряховица възлизат на около 20 км. Всички 

изброени жп трасета са електрифицирани, с изключение на маневрените райони и товаро-

разтоварните коловози. 

Проблеми: 

Проблемите, които съпътстват железопътния транспорт на национално ниво, се 

отразяват и на Община Горна Оряховица. Най-видно е освобождаването на персонал от 

закрити предприятия, структури и звена. За изминалите две години /2011-2012 г./, само в 

Община Горна Оряховица, без работа останаха около 900 души. Тенденцията е този процес 

да спре, като последва оздравителна структурна реформа, която да оптимизира дейностите 

в жп транспорта и да се разкриват работни места за лица с висока професионална 

квалификация. Други проблеми са: остаряла инфраструктура, морално остарели влакове, 

ЖП транспорта не се ползва с пълния си потенциал.  
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2.4.1.4.Въздушен транспорт 

Летище Горна Оряховица е създадено през 1925 г. От 1995 е петото международно 

летище в страната, оборудвано с нова, модерна техника. Центърът за управление на 

въздушните полети, притежаващ всички сертификати и лицензи за извършване на 

дейността си, ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. 

Летището е специализирано за карго полети и има потенциални възможности за 

увеличаване обема на своята дейност чрез привличане и осигуряване вноса и износа на 

суровини и готова продукция. Явява се основен пункт за износ на бързоразваляеми 

селскостопански продукти, живи животни и охладено месо от Северна България за 

Европейския съюз, Русия и страните от Близкия и Далечния Изток. 

Летището разполага с писта за излитане с дължина 2 450 м. и 45 м. ширина, една 

пътека за рулиране с бетонно покритие, пет самолетни стоянки. Носещата способност на 

изкуственото покритие на полосата /PCN/ е 38/R/C/X/T/, което позволява кацане и излитане 

на самолети с общо полетно тегло до 200 т. Пътническият терминал е в добро състояние, но 

е изграден и оборудван за обслужване на вътрешни полети. 

В момента летището се използва за карго, чартърни полети, за учебно-тренировъчна 

дейност на ВВС и гражданска авиация. Обслужва и селскостопанската авиация. 

На територията на общината има действаща селскостопанска авиация, техническото и 

летателно оборудване на която е способно да задоволи нуждите на селското стопанстно на 

цяла Северна България. 

Проблеми: 

Летището не работи с пълния си потенциал. Много дълго време остава нерешен 

въпроса за отдаване на Летище Горна Оряховица на концесия 

2.4.1.5.Интермодален транспорт 

Потенциал за развитие на интермодален транспорт в общината представляват 

наличието на третия по големина ЖП възел в страната – гара Горна Оряховица, Летище 

Горна Оряховица, международен път I-5 Русе/Бяла – Велико Търново – Стара Загора – 

Кърджали – Маказа/Гърция (Е-85), формиращ направлението ОЕТК №9, както и бъдещото 

трасе на автомагистрала „Хемус”. ЖП гара Горна Оряховица е част от железопътно-

фериботните пунктове/пристанища, влизащи в състава на мрежата за международни 

комбинирани превози. Интермодалните превози при транзита през България се реализират 

изключително чрез жп транспорт, през граничните ЖП гари по направленията: 

o (Румъния) – Русе – Горна Оряховица – Свиленград – (Турция); 

o (Румъния) – Русе – Горна Оряховица – София – Кулата – (Гърция) 

 

Проблеми: 

 Неразвит потенциал на Летище Горна Оряховица. 
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 Състоянието на инфраструктурата на българската железопътна мрежа не 

отговаря на съвременните изисквания за комбиниран транспорт.  

 

2.4.2.Енергийни мрежи, ВЕИ, Енергийна ефективност 

 

Електроенергийни мрежи и съоръжения 

Основен източник на електроенергия за общината е националната електроенергийна 

система, посредством ел. подстанция „Горна Оряховица” - 220/110/20 kV. 

Енергийното потребление на територията на Общината е с доставчик на 

електроенергия „Енерго-про Мрежи” АД. В началото на 2005 година „Е-ОН” България ЕАД 

става собственик на 67 % от "Електроразпределение - Варна" АД и "Електроразпределение 

- Горна Оряховица" АД. През януари 2006 година компанията преотстъпва 8 % от дяловете 

си в електроразпределителните дружества (ЕРД) на Европейската банка за възстановяване и 

развитие, запазвайки мажоритарен дял. В края на 2006 година, в резултат на правното 

разделяне, ЕРД Горна Оряховица и ЕРД Варна са преобразувани на „Е-ОН” България 

Мрежи АД и „Е-ОН” България Продажби АД. През 2012 година Енерго-про Мрежи АД 

закупува дела на „Е-ОН” България Мрежи АД. Електроразпределението се осъществява 

посредством ел. подстанции 110/20 kV, захранени двустранно, което позволява 

непрекъснатост на захранването при авария.  

Изгарадената електроразпределителна мрежа е както следва: 

- Брой подстанции 110 kV/СрН – 1; 

- Брой трансформатори 110 kV/СрН – 2; 

- Брой трансформатори СрН/НН – 310; 

- Брой трафопостове – 290; 

- Дължина на ВЕЛ СрН – 267,63 км.; 

- Дължина КЛ СрН – 93,53 км.; 

- Инсталирана мощност по трафопостове – 117 845 kVA 

В Община Горна Оряховица функционира топло-електрическа централа (ТЕЦ) 

„Захарни заводи”, задоволяваща единствено собствените нужди на предприятието. 

Всички населени места на общината са електрифицирани, като селата се 

електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв., а в градовете мрежата е кабелирана. 

Като цяло електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на 

добро равнище, но има участъци с нарушени механични и електрически параметри.  

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

През 2012 г. се направи оценка на възможността за добив на електроенергия и 

биогорива от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на територията на Община Горна 

Оряховица. Слънцето бе определено като най-добрия източник на енергия.  
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Най-голям технически потенциал е налице при фотоволтаичните инсталации, но 

същевременно, това е и най-скъпият вариант. За да бъде оползотворен по-голям процент от 

потенциала на ресурса, бъдещето насърчаване трябва да бъде гъвкаво и съобразявано с 

въздействието върху ценовите нива на електрическата енергия. 

В Община Горна Оряховица се разработи и прие от Общинският съвет Програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за 

период 2012-2015 г. Програмата предвижда изграждане на ситема за битова гореща вода 

(БГВ) от слънчеви колектори на 12 общински обекта. В настоящия момент е изградена 

ситема за БГВ на една детска градина. До края на 2013 г. ще бъдат изградени и пуснати в 

експлоатация такива системи на две социални заведения и една детска градина. 

Газопреносна и газоснабдителна мрежа 

През територията на община Горна Оряховица преминава Северният клон на 

националната газопроводна система. Газификацията на градовете Велико Търново, Горна 

Оряховица и Лясковец се реализира с изградения магистрален газопровод, отклонение от 

северния пръстен на националната газопреносна мрежа до АГРС Велико Търново и АГРС 

Горна Оряховица с обща дължина 52 км. Община Горна Оряховица разполага с лиценз за 

газификация.  

Доставката и разпределението на природна газ в община Горна Оряховица се 

осъществява от фирма „Овергаз север” ЕАД. Към настоящия момент (30.06.2013 г.) са 

изградени 43,422 км. газопреносна мрежа, обслужваща 53 бр. стопански абонати и 719 бр. 

битови. Въпреки това, голяма част от домакинствата не са газифицирани поради високите 

цени за свързване към газопреносната мрежа и бързо променящите се цени на природния 

газ.  

Бъдещите инвестиционни намерения на „Овергаз Север” ЕАД са да увеличи 

газоразпределителната си мрежа в град Горна Оряховица в зависимост от интереса и 

ефективността на трасетата, като целта е към 2020 г. битовите потребители да са 5 661 бр., а 

стопанските клиенти да достигнат 114 бр. 

 
Енергийна ефективност 

Община Горна Оряховица е член на енергийната мрежа „Еко Енергия”. Към 

настоящия момент се провеждат учебни семинари за изграждане на капацитет на местната 

власт за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, 

действия, мониторинг.  

Общинският съвет прие Програма за енергийна ефективност на община Горна 

Оряховица за период 2010-2013 г. Годишно се предават отчети за нейното изпълнение към 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Приоритет на програмата е обследване и 

прилагане на енергоспестяващи мерки на 32 общински сгради с разгърната застроена площ 

по-голяма от 1000 м2  в областа на администрацията, образованието, културата, социалната 

дейност, спорта и младежките дейности.  

През 2010 г. е извършена пълна енергийно-ефективна реконструкция и 

модернизация  на ОУ “Иван Вазов” и СОУ “Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица по ОП 

„Регионално развитие 2007-2013”. През 2011 г. се извърши енергийно-ефективна 

реконструкция и модернизация на „Дом за възрастни хора с физически увреждания” с. 

Горски Горен Тръмбеш и „Домашен социален патронаж” гр. Горна Оряховица, финансиран 

по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”.  

В 80% от сградите има изпълнени частични енергоспестяващи мерки като подмяна 

на основното гориво от нафта на газ, подмяна на котли с по-високо КПД, частична или 
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пълна подмяна на дограма, външна изолация, реконструкция на електрическата инсталация, 

подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Направени са обследвания за 

енергийни характеристики на едно СОУ и две детски градини, които предстои да бъдат  

реконструирани. Предвижда се до края на 2013 г. да бъде направено обследване и 

проектиране за енергийно-ефективна реконструкция на едно основно училище. 

На територията на всички населени места има изградено улично осветление, 

осигурявано от 6 299 бр. улични осветители, което покрива цялата улична мрежа. 

Енергоспестяващите осветители са 5 902 бр., които гарантират икономия на ел. енергия, 

при запазване на нормената осветеност на улиците.  

През 1977 г. е изградено осветление на стадион „Локомотив” гр. Горна Оряховица. В 

мемента то е силно амортизирано и неработещо от 1990 г. 
 

Проблеми: 

Голяма част от общинските сгради в областта на администрацията, образованието, 

културата, социалната дейност, спорта и младежките дейности на територията на общината 

се нуждаят от цялостна енергийно-ефективна реконструкция и модернизация.  

 

2.4.3.Телекомуникации и широколентов достъп 

Телекомуникации 

През последните години общата тенденция както за общината, така и за цялата 

страна е намаляване на стационарните телефонни постове, за сметка на мобилните услуги. 

Междуселищният трафик в национален мащаб се осъществява от „Цифровата автоматична 

междуселищна телефонна централа /ЦАМТЦ/ В. Търново, която е част от националната 

транзитна цифрова мрежа. ЦАМТЦ осигурява цифров телефонен пренос до всички крайни 

„Автоматични телефонни централи” /АТЦ/ в общината. Степента на цифровизация на 

междуселищните връзки е 100%. 

Територията на общината е напълно покрита с мобилни комуникации. 

Функционират три мобилни цифрови мрежи на мобилните оператори: „Мтел”, „Глобул” и 

„Виваком”. 

 

Съобщения 

В община Горна Оряховица реализират дейността си  „Български пощи” ЕАД - с 

пощенски станции в гр. Горна Оряховица и основните селища на общината. Куриерски 

услуги предлагат и фирмите „Еконт експрес”, „Спиди”, „МВМ експрес”, „Лео експрес”, 

„Европът” и др. През последните години, частните куриерски фирми значително увеличиха 

пазарния дял на предлаганите услуги за сметка на „Български пощи”.  

 

Радио и телевизия 

На територията на община Горна Оряховица се приемат предаванията на всички 

национални и регионални радиа. През 1949 г. е създадено Общинско кабелно радио. 

Разпространява се по кабелна мрежа в градовете Горна Оряховица и Долна Оряховица, кв. 

Гарата, кв. Калтинец, с.Правда, с. Първомайци, с. Поликрайще, с. Драганово и  с. Горски 

Долен Тръмбеш. 
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В града реализират дейността си две кабелни телевизии „Евроком царевец” и 

закупената на скоро от „Телнет” – „Видеосат раховец” . Цифрова телелевизия се предлага 

от двете кабелни телевизии,  „Булсатком” и мобилните оператори „Виваком”, и „Мтел”. 

 

ИКТ инфраструктура 

Достъп до Интерент е осигурен в гр. Горна Оряховица и населените места на 

общината. Проблеми съществуват в селата, където все още степента на оборудване на 

домакинствата и фирмите  с компютри е ниска. Това води до задълбочаване на 

териториалните различия в използването на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ).  

От направен анализ се установява, че достъп до широколентов интернет има в гр. 

Горна Оряховица и по-големите населени места на общината, но около 80% от 

потребителите на широколентов интернет предимно чрез xDSL технологии са в гр. Горна 

Оряховица. На пазара много добре са представени кабелните оператори и LAN/WLAN 

операторите, което заедно с наличието на предлаганите от мобилните оператори услуги за 

пренос на данни практически прави възможен достъпа до интернет от всяка точка. 

През годините броят на домакинствата и фирмите в общината, които имат достъп до 

интернет расте. За период от 2007 до 2011 г. броят им е нарастнал повече от 5 пъти. На 

територията на община Горна Оряховица интернет предлагат следните фирми: „Телнет”, 

„Мегалан”, която е част от мобилния оператор „Мтел”, „Виваком”, „Глобул” и кабелна 

телевизия „Евроком царевец”. 

 

Проблем: 

Като проблем се очертава, все още ниския процент на домакинства и фирми 

ползващи широколентов интернет в селата на община Горна Оряховица 

 

 

Физическа среда в населените места 

Развитието и обновяването на градската физическата  среда е от важно значение за 

качеството на живот и привлекателността на населените места. Като компонети на 

физическата среда могат да се посочат: зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, 

детски площадки, площади, паркове, алеи, тротоари, улична мрежа, паркинги, улично 

осветление, велоалеи и др. 

През периода 2007-2012г. се извършиха редица подобрения в състоянието на 

физическата среда. Реконструирани бяха: ул.”Васил Левски” – участък с дължина 1190 м; 

ул.”Св.Княз БорисІ” – участък с дължина  700 м, ул.”Цар Асен” участък с дължина 350 м, 

ул. „Иван Вазов”с дължина 125м,  изграждане на нови тротоари и обособяване на велоалея. 

По програма Civitas Plus се извърши реконструкция на 2 броя кръстовища в гр. Горна 

Оряховица. През 2011 г. се реализира проект за реконструкция на парк „Христо Ботев”, 

изграждане на парк „Пролет”, реконструкция на парк „Гарата”, реконструкция на  пътека, 

свързваща кв. „Пролет” с кв. „Гарата”, изграждане на рампа за хора с увреждания към 

източния вход на сградата на Община Горна Оряховица по ОП „Регионално Развитие 2007-

2013 г.”. Обновени бяха тротоарите по ул.”Цар Освободител”. Изградени бяха 8 детски 

площадки на открито, отговарящи на Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра.  
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Въпреки усилията на Община Горна Оряховица, същесвуват все още 

необлагородени площи и паркови пространства в населените места и недостатъчен брой 

съоръжения за хората с увреждания. Голяма част от уличната мрежа е амортизирана, с 

влошено екпслоатационно състояние и с дупки,  които ежегодно се ремонтират.Едно от 

населените места е с много ниска степен на изграденост на уличната мрежа - с.Първомайци. 

След приключване на проекта по  изграждане на канализационната мрежа, ще е 

необходимо да се премине към изграждане на улиците. 

Към характерните части на градската среда като паркове, алеи, велоалеи, тротоари и 

др. могат да се причислят и други терени от градската територия като дерета, изолационна 

зеленина, транспортно придружаваща зеленина и др. Те са потенциал за бъдещото развитие 

на зелената система - при подходящото им оформяне и поддържане. 

Проблеми: 

Наличие на необлагородени площи и паркови пространства в населените места. 

Повечето съоръжения на детските площадки в яслите и Детските градини са демонтирани, а 

тези, които са останали, са недостатъчни и стари и неотговарящи на Наредба №1 от 2009 г. 

Недостиг на рампи, парапети, алеи, пешеходни пътеки, спирки, светлинна и звукова 

сигнализация и платформи за хората с увреждания 

 

2.4.4.ВиК инфраструктура 

 

Водопреносна и водоснабдителна мрежа 

Всички населени места на територията на Община Горна Оряховица  са  централно 

водоснабдени с изградени водопроводни мрежи. Водопроводната мрежа е с обща дължина 

381 431 м., разпределена както следва: 292 431 м. вътрешна мрежа; 89 000 м. външни 

водопроводи. 

Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води на 

територията на Община Горна Оряховица се извършва от дружество “В и К – Йовковци” 

ЕООД гр. Велико Търново, район Горна Оряховица. Дружеството е специализирано 

предприятие за поддържане и експлоатация на водопроводните системи, задоволяване 

потребностите на абонатите с питейна вода, осигуряване на вода за технологични и 

противопожарни цели и осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места 

до водоприемниците. Обслужва 14 селища в общината. 

Доставена вода в Община Горна Оряховица за периода 2007-2009 г.: 

 

Данни ТСБ – Велико Търново 

Година Доставена вода на Община Горна Оряховица в хил. куб. м. 

Общо доставена 

вода 

Доставена вода - 

домакинства 

Доставена вода - 

индустрия 

Доставена вода – 

селско стопанство 

Доставена вода - 

услуги 

2007 2214 1674 191 25 324 

2008 2116 1631 182 9 294 

2009 2030 1603 129 7 291 
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Използваната вода от домакинствата - средно на човек за трите години 2007, 2008 и 

2009 г., е както следва: за 2007 – 92 м3; за 2008 – 90 м3, за 2009 г. – 90 м3. 

От данните се вижда, че най-много вода се използва от домакинствата. Това е 

показател, че на територията на общината не функционират индустрии, които имат голяма 

нужда от водоподаване. Водата за селското стопанство е с най-малък дял, но това се дължи 

на разрушените хидромелиоративни съоръжения. 

Като цяло, община Горна Оряховица не изпитва затруднение от наличието на водни 

ресурси. 

Водоснабдяването на град Горна Оряховица, град Долна Оряховица и селищата 

Първомайци, Поликрайще, Драганово, Върбица, Правда, Янтра и Крушето се осигурява 

основно от хидровъзел «Йовковци». Останалите селища: Писарево, Стрелец, Паисий, 

Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш са водоснабдени от местни водоизточници 

(дренажи, каптажи, шахтови и тръбни кладенци), разположени на тяхна територия. 

В момента в Общината се поддържат: 

 10 водоизточника;  

 17 помпени станции  (в т.ч. 10 бункерни );  

 14 напорни резервоара 

Като изключително сериозен се очертава проблемът с големите загуби на питейна 

вода по водопреносната мрежа около 60 %, а в  отделни населени места  до 75 %.  

Водопроводната  мрежа на град Горна Оряховица е с дължина 114 км (изграденост 

98,5%). Съставена е от: чугунен водопровод строен през 1942-45 год. (около 10,3 % от 

общата дължина на мрежата); Около 6,6 % от мрежата е изградена  от  стоманени тръби, но 

поради липса на надеждна изолация и катодна защита тези водопроводи дават чести 

аварии. Това налага  поетапна подмяна на уличните водопроводи; 77 % от мрежата е 

изградена от азбестоциментови тръби, които дават чести аварии; Около 6,1% от 

водопроводната мрежа са от полиетиленови тръби и са в добро експлоатационно състояние. 

В последните години са подменени водопроводи по ул.”П. Евтимий”, ул. „Отец Паисий”, 

част от ул. „Янко Боянов”, ул.”Св.Княз Борис І” и др. 

Състав на водопроводната мрежа на гр. Горна Оряховица 

Вид % 

Стар чугунен водопровод строен 1942-45 г. 10,3 

Стоманени тръби с лоша изолация и защита 6,6 

Азбестоциментови тръби 77 

Полиетиленови тръби в добро експлоатационно състояние 6,1 

 

Проблем на Горна Оряховица в областта на водоснабдяването е наличието на втора 

водопроводна мрежа (изградена през 1942-44 год.) в кв. Гарата, собственост на 

Локомотивно депо. Част от населението на квартала (200 домакинства) е включено към нея. 

Необходима е  частична реконструкция на мрежата с цел включването на всички 

домакинства към градския водопровод. Актуализираният Общ устройствен план  на града 
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предвижда нови терени за жилищно строителство (местностите “Над горичката”, 

”Арбанашко бърдо” и “Бабенец”), както и разширение на промишлената зона, което налага 

изграждане на съответната инфраструктура (улици, водопровод, канал, телефони, ел. мрежи 

и др.). 

За останалите населени места е осигурено достатъчно водно количество за питейно 

водоснабдяване. Проблем са самите водопроводни мрежи от азбестоциментови тръби, 

което води до чести аварии, загуба на вода и спиране на водоподаването. Необходима  е 

реконструкция на водопроводната мрежа. Желателно е подмяна на магистралните 

водопроводи и водоподаване от язовир „Йовковци” за селищата на общината, за които това 

не е осъществено. 

 

 

Проблеми: 

Остаряла водопреносна мрежа, която дава чести аварии и голяма загуба на питейна 

вода, около 60% на места до 75%. Нови квартали на територията на гр. Горна Оряховица с 

неизграден водопровод. Част от селищата са със собствени водоизточници, които са с 

влошено качество на водата. 

 

Канализационна мрежа и пречистване на води 

На територията на общината има две селища: с изградена канализация – град Горна 

Оряховица и с частично изградена канализация - град Долна Оряховица.  

Канализационната мрежа в град Г. Оряховица е с обща дължина 85,9 км (97 % 

изграденост). Канализационната система е смесена за битови и дъждовни води. Мрежата е 

изцяло гравитачна, без помпени станции. Главните колектори са с обща дължина 19,4 км., и 

са предимно с кръгли бетонови и стоманобетонови тръби и няколко участъка с яйцевидно 

сечение, монолитно изляти. В по-голямата си част те са с недостатъчна проводимост. 

Канализационната мрежа в гр. Долна Оряховица е на 57 % изграденост . Все още 

голяма част от битовите води се отвеждат в попивни ями или се отливат в  река Янтра. 

Канализационната система е смесен тип с приблизителна дължина 18,6 км. С помощта на 

две помпени станции отпадъчните води се отвеждат до РПСОВ. Канализационната мрежа  е 

изпълнена предимно с кръгли бетонови тръби. Връзката между тръбите е корава, тип 

„муфа”, запечатана с циментова замазка, т.е. връзките не са гъвкави.  

В последните години са изпълнявани канализаци по отделни улици в град Долна 

Оряховица, финансирани предимно от ПУДООС.  

В процес на изграждане е канализационната система на село Първомайци с дължина 

39,8 км. Изграждането й предстои да завърши през 2014 г., като се предвижда 100% 

изграденост на мрежата в населеното място. Дейностите се реализират по спечелен проект 

на Община Горна Оряховица по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. За населените места 

Поликраище и Драганово има изготвени инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, 

напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа - също по ОП „Околна 

среда” 2007-2013 г. 

Отпадъчните канализационни води от град Горна Оряховица и частично от град 

Долна Оряховица се довеждат за пречистване в изградената по програма ИСПА и въведена 

в експлоатация през 2007 г., „Районна пречиствателна станция за отпадъчни води” - за 

градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец. Канализационните води от село 

Първомайци също ще бъдат доведени за пречистване в РПСОВ след изграждане на 

мрежата. Станцията е оразмерена за 16 028 м³/ден и 102 550 еквивалентни жители, но 
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работи с натоварване, значително по-ниско от проектното. Причините са: недоизградена 

канализационна мрежа, броя на населението е намаляло, неработещи предприятия и др. 

 

Отведени отпадни  води за периода 2007 – 2009 г. 

Територия 

Общо отведени отпадни води 

във водни обекти в хил. куб. м. 

Общо отведени пречистени и 

третирани отпадни води във водни 

обекти в хил. куб. м. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Област 

Велико 

Търново 45 128,1 42 886,3 33 591,5 34 109,1 33 460,5 26 522,8 

Община 

Горна 

Оряховица 2 111,6 2 528,8 1 685,4 721,6 578,8 488,2 

Източник – ТСБ  Велико Търново 

 

От таблицата е видно, че за община Горна Оряховица средният процент, получен от 

данните спрямо Област Велико Търново за общото количество на отведените отпадни води 

за разглеждания период, е 5,2% и 6,7% на пречистените и третирани води. Това е показател, 

че общината не е значим замърсител с отпадни води в Областта. Видно е, че има тенденция 

за намаляване на количеството на отведени отпадни и пречистени води на областно и на 

общинско ниво. До голяма степен, намаляващото количество се дължи на намаляващия 

брой на населението на общината, както и на закриване на много фирми след кризата, 

започнала през 2008 г. 

Приемник на пречистените води от РПСОВ за трите града е река Янтра, която в този 

участък е приемник ІІ категория, „чувствителна зона”. 

Част от големите фирми в град Горна Оряховица, като ”Захарни заводи”АД, 

“Складова техника” АД, месокомбинат “Родопа” ООД,  имат локални пречиствателни 

съоръжения. Все още остава проблемът с предприятия като:„Розахим”, „Металснаб” и др., 

които са с ведомствени канали, директно заустени в река Янтра. 

В останалите населени места липсва канализационна система. Домакинствата са на 

септични ями. Поддръжката на септичните ями е задължение на собственика на имота. 

Ямите не се почистват редовно. На места има изградени отводнителни канали, които се 

заустват директно в реките Росица и Янтра.  

 

Проблеми: 

Амортизирана канализационна мрежа. Населени места от общината без изградена 

канализационна мрежа. Замърсяване на околната среда от септични ями и заустване на 

отпадните води директно в реките „Росица” и „Янтра”. 

 

 

ИЗВОДИ: 
 Община Горна Оряховица има много добро транспортно–географско 

разположение, с наличие на голям ЖП възел, летище и важни автомобилни пътища 

минаващи през нейната територия. Проблем се явава голямата част от пътната и улична 

мрежа, която е в лошо състояние, както и непълноценното използване на жп транспорта и 

на Летище Горна Оряховица; 

 Липса на автомагистрали и много малък дял първокласни пътища. 
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 Енергийните системи са на добро ниво. Все още не се ползват с пълния си 

потенциал възможности за ВЕИ. Мерките за цялостна енергийна ефективност не са 

достатъчни и е нужно прилагането им в много обекти от общината; 

 Телекомуникациите в последните години се развиват с бързи темпове, но 

ниският процент на потребители на широколентов интернет в селата на общината е 

проблем; 

 Все още има много места от градската среда, които не са облагородени и 

реконструирани.  

 Водоснабдени са всички селища на община Горна Оряховица. Проблем е 

остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, вследствие на което се получават големи 

загуби на питейна вода до 75%; 

 Изградена цялостна канализационна мрежа има само в гр. Горна Оряховица и 

отчасти в гр. Долна Оряховица. Двете мрежи, в по-голямата си част, са стари и силно 

амортизирани, на което се дължат чести аварии. В някои села има частично изградени 

отводнителни системи, които директно се заустват в реките Росица и Янтра. Към 

настоящия момент се изгражда цялостна канализация в с. Първомайци, а за две селища 

Поликрайще и Драганово има изготвени инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, 

напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа, които ще търсят 

финансиране;  

 РПСОВ има изградена само за градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица 

и Лясковец  

 

2.5.ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

2.5.1.Качество на атмосферния въздух 

В Община Горна Оряховица контролът на основните показатели, характеризиращи 

качеството на атмосферния въздух в приземния слой, се осъществява от автоматична 

измервателна станция (АИС). Атмосферни замърсители с потенциален риск за Качеството 

на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица според действащата нормативна 

уредба в Реублика България са: Прах (общ суспендиран прах и ФПЧ10); Азотни оксиди 

(NOX) NO и NO2; Серни оксиди (SOX) SO2 и SO3; Въглеродни оксиди (COX) CO и CO2. 

Като цяло, замърсяването на атмосферния въздух в района на община Горна 

Оряховица се дължи на транспортния поток, битовото и административно отопление и на 

специфичната за района производствена дейност в гр. Горна Оряховица. Прегледът на 

данните от “Комплексна програма за управление на качеството на атмосферния въздух в 

община Горна Оряховица” и след направен мотиторингов анализ на КАВ от РИОСВ – 

Велико Търново за периода 2007-2010 г. показва следните оценки по видове атмосферни 

замърсители:  

o Оценка за сезонния характер на концентрацията на ФПЧ10 - Като цяло, тези 

стойностите през 2007 са 55.3μg/m3, съответно през 2010 г. са 52.12μg/m3 и намаляват с 

5.7%. Въпреки регистрираното намаление на средно-годишните концентрации за ФПЧ10 

през 2010 година, те остават и в двете години над средно годишната норма от 40 μg/m3, с 

отклонение през 2007 г. от 38.2% и през 2010 г. от 30% (над СГН). Разпределението на 

данните по тримесечия очертава преобладаващ брой дни с превишения през I - во и IV- то 

тримесечие, което съвпада с есенно-зимния период от годината. Тогава се комбинират 

всички фактори, обуславящи наднормените стойности на ФПЧ10. Основната причина за 

това са метеорологичните условия, характерни за гр. Горна Оряховица през студените 

месеци, съчетано с емисиите от използването на твърди горива (дърва и въглища) за 
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отопление в битовия сектор през отоплителният сезон (м. ноември – м. март). След 2010 г. 

към настоящия момент се ползват данните от Автоматична информационна система (АИС) 

– Горна Оряховица за концентрацията на ФПЧ10.  

Данните показват, че през първото и 

последното тримесечие на годините в 

разглеждания период 2010г. – 2012г., 

превишенията са били между 40 и 80 

пъти. Най-фрапираща е била 2011 

година, като почти 80 пъти са стигали 

превишенията на ФПЧ10. Съгласно 

изискванията на Наредба №12 от 15 юли 

2010 г., праговата стойност на СДН за 

показател ФПЧ10 не трябва да бъде 

превишавана повече от 35 пъти в 

рамките на една календарна година. 

Анализът на данните от ПМ - АИС 

показват, че в годишен аспект 

изискването не е спазено във всичките години от периода 

o Серен диоксид (SO2) -  През разглеждания период с Автоматичната 

информациона система в гр. Горна Оряховица са проведени 24 196 измервания на серен 

диоксид, средно по 8 132 измервания на година. Средночасовите и среднодневните 

концентрации на серен диоксид в измерените проби са по-ниски от нормите (ПДК). 

Средночасовите концентрации на серен диоксид за периода са между 0.42 - 174 μg/m3 и 

имат неравномерен графичен вид с видима цикличност през зимните месеци, което може да 

се обясни с вида на потенциалните източници на емисии на SO2 . За периода 2007 – 2010 г. 

не е регистрирано превишение на максималната еднократна ПДК (410 μg/m3) за серен 

диоксид.  

o Азотен диоксид - Среднодневните концентрации на азотен диоксид от ПМ-

АИС Горна Оряховица за периода 2007 – 2010 г. са от 0.993-169.6 μg/m3 . През 

разглеждания период замърсяването с азотен диоксид е в границите на санитарно-

хигиенните норми.  

Проведеният по-горе анализ на КАВ показва, че с изключение емисиите на ФПЧ10, 

качеството на атмосферния въздух в приземния слой в Община Горна Оряховица, по 

отношение основните атмосферни замърсители, съгласно чл. 4. от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), отговарят на изискванията за опазване на човешкото здраве и 

околна среда. Индикативните измервания от ПМ-АИС Горна Оряховица показват, че 

концентрациите на серен диоксид и азотни оксиди са под допустимите норми, което 

потвърждава че предприетите в тази връзка мерки за чистотата на въздуха в района, на 

местно и национално ниво са ефективни.  

 

Проблеми: 

Основен проблем е завишената концентрация на ФПЧ10  в зимните месеци. По 

отношение регистрираните превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 и 

предприетите действия с Общинска програма за управление на качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) с период на действие 2011-2014 год., може да се направи извода, че същите 

са все още недостатъчни. Резултатът, постигнат до момента е намаляване броя на 

регистрираните превишения на средноденонощната норма за показателя от 151 бр. за 2011 

г. на 112 бр. за 2012 г., а също така и намаляване на средногодишната стойност за 

показателя от 62,57 jig/m3 за 2011г. до 44,74 jig/m3 за 2012г.”  и тези тенденции ще се 
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запазят и в бъдеще. Необходимо е прилагането на нови, по-високо ефективни дейности и 

мероприятия в тази област. 

 

 

2.5.2.Води 

Повърхностни води 

Община Горна Оряховица се намира в главното поречие на река „Янтра”. През 

територията й преминават реките „Янтра”, „Росица” и „Стара река” (Лефеджа). 

Повърхностните води са с дъждовно-снежно захранване и неустойчиво разпределение на 

оттока. 

Факторите, влияещи върху повърхностните води са предимно заселеността, 

количеството на падналите валежи и антропогенното въздействие върху природните 

дадености. 

Анализ на качеството на заустваните отпадъчни води показва, че непречистените 

води от населените места са основните замърсители на водоприемниците в Общината. 

Състоянието на водите зависи от концентрацията на урбанистични единици и 

промишлените дейности, както и от степента на изграденост на канализационната и 

пречиствателната инфраструктура. Основните замърсители на повърхностните води са 

отпадъчните води от населните места без пречиствателни станции за отпадни води. До 

скоро най-голям замърсител на река „Янтра” с промишлени отпадъчни води беше „Захарни 

заводи” АД, гр. Горна Оряховица. С изпълнението на програмата за привеждане в 

съответствие с условията на издаденото комплексно разрешително, замърсяванията бяха 

преустановени. С пускането в експлоатация на РПСОВ- гр. Горна Оряховица в края на 2006 

г., улавяща отпадъчните води от канализационната мрежа на града, в значителна степен е 

решен въпросът с пречистването на отпадъчните води на територията на общината.  

Водите, в зависимост от ползването им, се разделят на три категории: първа- води, 

които се ползват за питейни нужди в хранителната и други промишлености, изискващи 

вода от същото качество; втора – води, които се ползват за водопой на животни, културни 

нужди, рибовъдство, воден спорт и др. и трета – води, които се ползват за напояване на 

селскостопанска продукция, за промишлеността и др.  

В Община Горна Оряховица присъстват следните категории повърхностни води: 

-  река „Янтра” - от с. Първомайци до гр. Долна Оряховица – II категория; 

- река „Янтра” - след гр. Долна Оряховица до вливането й в река „Дунав” – III 

категория; 

- река „Росица” - от землището на с. Поликраище до вливането й в река „Янтра” – 

II категория; 

- река „Лефеджа” - в землището на община Горна Оряховица до вливането й в река 

„Янтра” – II категория 

Река „Янтра” заема важно място в националната мрежа за контрол на качеството на 

повърхностните води. Качественият състав на водите на река „Янтра” и нейните притоци се 

следи чрез ежемесечен мониторинг от Националната система за екологичен мониторинг 

/НАСЕМ/. Анализът на получените резултати показва, че реките в басейна на река „Янтра” 

са били с добър кислороден режим и показатели, отговарящи на ПДК за проектната им 

категория. Повърхностните води в наблюдаваните пунктове не са отговаряли на 

категориите си основно по следните показатели: нитритен азот – максимумът е през 

летните месеци, когато високите температури ускоряват процеса на нитрификация и 

денитрификация; фосфати и неразтворени вещества – поради директното заустване на 

битово - фекалните води от населените места. 
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Екологично състояние на река „Янтра” 

 

На територията на общината има 15 микроязовира, намиращи се в близост до 

селищата: Д. Оряховица, Стрелец, Драганово, Крушето, Върбица, Паисий и Горски Горен 

Тръмбеш. 

Както се вижда от представената диаграма, в поречието преобладават водите в 

умерено състояние – 56%. С еднакво 

процентно съотношение са представени 

водите с добро и лошо екологично 

състояние – 16% и 12%  са  в много 

добро състояние. 

Критични участъци по поречията 

на реките „Янтра” и „Росица” се 

наблюдават в местата, където се вливат 

незаустващи се в РПСОВ води – при гр. 

Долна Оряховица, кв. „Калтинец”, с. 

Поликраище, с. Драганово, с. 

Първомаци, с.Правда.  

 
Източник: РИОСВ Велико Търново 

 

Проблеми: 

Непречистените води от населените места са основните замърсители на 

водоприемниците в общината. Изоставането от другите Европейски страни е значително, 

поради което изграждането на канализационните системи и ПСОВ е голям приоритет.  

Единадесет от микроязовирите са общинска собственост, което налага тяхното 

поддържане. Недостатъчните финансови средства на Община Горна Оряховица затруднява 

този процес. Нужно е да се търси най-оптимална възможност за стопанисването на 

язовирите, така че да не са в тежест на Община Горна Оряховица. 

 
Подземни води 

Подземният поток е с посока от юг на север. Установените водни нива са на 

дълбочина от 1,5 до 5,5 м. Подхранването им се осъществява от валежни води. 

Средногодишната сума на валежите, по данни от станция В.Търново, е 680 мм. 

Град Горна Оряховица е разположен върху склон, и от спецификата на градската 

среда - почти пълно застрояване и асфалтиране, може да се предполага, че в момента 

стойността на подхранване на подземните води е минимална - почти цялото водно 

количество се оттича повърхностно или попада в канализацията. Проникването на 

повърхностни води в дълбочина се затруднява и от слабите филтрационни свойства на 

делувиалните глини. Проведените сондажни проучвания в рамките на града са показали 

изключително ниска водообилност. 

Основните водоносни хоризонти, имащи значение в района са кватернерните,  

формирани в старите и съвременните терасни материали на р. Янтра. Формиралият се 

поток в алувиалните наслаги е ненапорен, с дълбочина на водното ниво под земната 

повърхност от 0 до 5-6 м. Те се характеризират с постоянен дебит, температура и 

сравнително добри качества.  

В последните години се забелязва тенденция на намаляване на дебитите и 

влошаване на качеството на водите. Причина за това е неравномерното сезонно и годишно 

Екологично състояние на водите в 

поречието на рака "Янтра"

12%

16%
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добро
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разпределение на повърхностния поток, водещо до нарушаване на подхранването на 

водоносните хоризонти. Намаляването е свързано и с промяна на водоносния хоризонт 

следствие извършените корекции на р. Янтра.  

Общината е сравнително богата на водни ресурси, включващи повърхностни и 

подземни води.  

Проблем: 

Високо нитратно съдържание в някои  участъци. Намаляващото количество на 

подземните води в последните години. 

 

2.5.3.Почви 

Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива 

цялата жизнена и стопанска дейност на човека. В община Горна Оряховица преобладават 

алувиално-ливадните почви, благоприятни за развитието на интензивно селско стопанство. 

Съгласно ерозионната карта на България, районът на Горна Оряховица е категоризиран 

като район с неерозирали почви.  

Замърсителите на почвите могат да бъдат: тежки метали, пестициди, 

нефтопродукти, нитрати, други замърсители. Съгласно Националната мониторингова  

програма на МОСВ, на територията на РИОСВ – В. Търново, са обособени 23 бр. 

постоянни пунктове за почвен мониторинг. През 2010 г. е извършено пробонабиране и 

анализ на резултатите, както следва: Мониторинг почви - I-во ниво- 23 пункта-138 бр. 

почвени проби; вкисляване- 3 пункта- 24 бр. почвени проби. Няма информация за 

наднормено съдържание на вредни вещества в почвата.  

Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. За решаване на 

проблема със залежалите и негодни за употреба препарати за растителна защита(ПРЗ) на 

територията на страната е създадена Междуведомствена експертна комисия за управление 

на „забранени и с изтекъл срок на годност ПРЗ”. Вследствие на предприетите действия, 

наличните на територията на община Горна Оряховица препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност са събрани и се съхраняват в Централизиран общински склад за 

съхранение на залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита.  Складът се 

намира в гр. Долна Оряховица - на територията на стопанския двор на бившето ТКЗС. 

Реконструкцията на склада е финансирана от Националната служба за растителна защита 

(НСРЗ) към Министерство на земеделието и горите, преименувано впоследствие в 

Министерство на земеделието и храните.  

В някои участъци на реките „Росица” и „Янтра” има значително изземване на 

чакъл и пясък, вследствие на което се образуват различни по размер котловини. 

През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване 

замърсяването на земите и почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в 

земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол 

за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и 

управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са 

дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите. 

 

Проблеми: 

Основен замърсител на почвите са нерегламентирани сметища, палежи на 

стърнища, третиране с вредни препарати,  както и животновъдни ферми на сухо 

почистване. 
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2.5.4.Шум 

Шумът, като фактор на обкръжаващата среда, придобива все по-голяма актуалност, 

тъй като неговото постоянно и повсеместно действие създава опасност за физическото и 

психическото състояние на човека. Неблагоприятната акустична обстановка край оживени 

пътища и улици се формира от нарастващия трафик на МПС, незадоволителното 

поддържане и благоустрояване на пътната мрежа и липсата на стройна организация на 

движение на МПС. 

Акустичната обстановка в гр. Горна Оряховица е предмет на системен контрол от 

страна на  Регионална здравна инспекция. През 2011 г. Регионална здравна инспекция ( 

РЗИ ) - гр. Велико Търново извърши мониторинг (наблюдавани и изследвани общо 15 

пункта на територията на гр. Горна Оряховица) и изготви оценка на шумовото натоварване.  

От  проведените 81 измервания за 2011 г. се установи:   

- 72 измервания (88.88 %) са със стойности над хигиенно-средногодишната норма  

на шума - 65,57 дБ(А); 

- Запазва се осредненото средногодишно ниво на шума 65,47 дБ(А) за  2010 г. и  

65,57 дБ(А) за  2011 г.;  

- Снижават се средногодишните шумови нива в четири пункта;  

- Нарастват шумовите нива в шест пункта и се задържат  в  пет  пункта; 

- Намалява интензивността на автомобилното движение спрямо 2010 г. ( от 481 

МПС/ час на  452 МПС/час);   

- В зоните с промишлени източници на шум измерените еквивалентни нива 

варират от 61,28 дБ(А) до 71,22 дБ(А). 

 

Проблеми: 

Отчетените данни показват, че в болшинството от наблюдаваните пунктове, 

измереното ниво на шума надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 децибела. 

 

2.5.5.Отпадъци 

Отпадъците, които се генерират на територията  на Община Горна Оряховица, са от 

следните видове, съгласно чл. 2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО): твърди 

битови отпадъци (ТБО); производствени отпадъци; строителни отпадъци; опасни отпадъци. 

 

Видове отпадъци 

o Твърди битови отпадъци - ”Битови” са отпадъците, които се получават в 

резултат на жизнена дейност на хората по домовете, в административни, социални и 

обществени сгради. Понастоящем количеството битови отпадъци се оценява косвено, по 

разчетен път, на база на транспортираните документи.Съществуващото общинско депо не е 

оборудвано с везна за измерване на количеството на отпадъци, постъпващи за депониране. 

o Строителни отпадъци - Строителните отпадъци се образуват в резултат на 

строителна дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или 

реконструкция на сгради и съоръжения. Образуваните строителни отпадъци на територията 

на община Горна Оряховица са резултат от дейност на юридически лица. Много малка част 

са формирани от физически лица, вследствие на ремонтни дейности. Много често 

населението събира смесено битови и строителни отпадъци. 

o  Производствени отпадъци - по данни на Изпълнителната агенция по 

околната среда (ИАОС), получени от деветнадесет предприятия през 2008 г. на територията 

на Община Горна Оряховица са образувани 19 091 тона  производствени отпадъци. Най-

големи количества са образували дружествата  ,,Захарни заводи” (11 689 т.), ,,Матеко” 



Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

88 

 

(3 568 т.), ВИК ,,Йовковци” (1 608 т.), Локомотивно депо (961 т.) и Национална 

елекнрическа компания (450 т.). 

 

 

Оползотворяване  и обезвреждане на отпадъци. Депониране 

 Прилаганият метод за обезвреждане на битови и строителни отпадъци на 

територията на община Горна Оряховица е депонирането. Съществуващото депо за 

неопасни отпадъци се намира  в  землището на с. Първомайци, местност ,,Бабенец” и е 

собственост на Община Горна Оряховица. Оператор на депото е фирма ,, Титан Клинър” 

ООД  гр. Кърджали. Понастоящем на депото се депонират битовите отпадъци от всички 

населени места в общината. Депото се експлоатира от 1970 г., продължителността на  

експлоатация е 40 години. 

 

Количество на депонираните отпадъци на депото в землището на село Първомайци за 

периода 2008 – 2011г. 

 

 

От данните в таблицата се вижда, че на територията на община Горна Оряховица се 

генерира много голямо количество отпадъци и от трите групи. Депото, намиращо се в 

землището на с. Първомайци  и служещо за депониране на отпадъците, е с изчерпан 

капацитет и не отговаря на съвременните изисквания. 

 

Разделно събиране на отпадъци 

С оглед ограничаване на количеството рециклируеми отпадъци, постъпващи на 

депа и съобразно изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците за опаковки на 

02.08.2010 г., е сключен договор за разделно събиране на отпадъци на опаковки с фирма 

,,Екоресурс България”АД. Разработена е и програма за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в цветни контейнери на територията на община Горна Оряховица. Програмата 

включва два етапа  на реализация относно разположението на 279 бр. цветни контейнери 

тип ,,Бобър” с обем 1,1 куб./м. в общинския център и останалите населени места в 

общината. 

 

Разделно събиране на други масови разпространени отпадъци. 

На територията на общината се извършва предварително третиране (сепариране) на 

разделно събираните отпадъци от опаковки от община Горна Оряховица, която има 

сключен договор с фирма ,,Екоресурс България” АД. Сепариращата инсталация за 

отпадъци от опаковки е разположена в гр. Горна Оряховица, ул. ,,Иван Момчилов” №2. 

Капацитетът й е  9 000 т./год. Предназначена е за сепариране на фолиа, бутилки и хартия. 

Година 

Депонирани отпадъци по видове /тона/ 

Битови отпадъци от група 20 от 

Списъка на отпадъците 

Строителни отпадъци от група 17 

от Списъка  на отпадъците 

Други неопасни 

отпадъци 
Общо 

2008 13 945 14 479 3 320 31 744 

2009 24 313 22 990 3 841 51 144 

2010 29 422 9 392 3 634 42 448 

2011 17 161 13 420 3 600 34 181 
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Инсталацията е собственост на ,,Екопак България” АД. Оператор на инсталацията е 

дружеството „Пейпър Груп” ООД, по договор с Организацията по оползотворяване - 

,,Екоресурс България” АД . 

 

Община Горна Оряховица има сключени договори с Организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци , в т.ч.: излезли от употреба моторни 

превозни средства; излезли от употреба гуми; излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори. 
 

Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на 

общината извън площадките на предприятията, местонахождение, площ, вид 

отпадък, рискове за човешкото здраве и околната среда и т.н.  

Старите замърсявания с отпадъци са резултат от несъобразени с изискванията за 

опазване на околната среда дейности. Те водят до замърсяване и изменения в качеството на 

компонентите на околната среда – почва, повърхностни и подземни води. Тези 

замърсявания нарушават ландшафта, излъчват неприятни миризми и са потенциален 

източник на зараза, създават епидемиологичен риск.  

Въпреки усилията на общинската администрация, нерегламентираните сметища 

стават традиционни, а навиците на хората се оказват непреодолими. Това води до 

разходването на значителни средства от общинския бюджет за тяхното почистване.  

С оглед предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, 

община Горна Оряховица е извършила инвентаризация на нерегламентираните сметища по 

населени места, както и на площадките на бившите депа на населените места в общината.  

Съгласно изготвения план за тяхното поетапно ликвидиране, в съответствие с 

НПУДО и разпоредбите на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, е проведена процедура за поетапното 

закриване на всички депа на населени места и нерегламентирани сметища на територията 

на община Горна Оряховица.  

През 2009 г. са закрити и рекултивирани  депа в населени места и 

нерегламентирани сметища, с обща площ от около 130 дка: 

 

Проблеми:  
Липса на претоварна станция със сепарираща инсталация на общото количество 

битов отпадък с цел намаляване депонирания отпадък на регионалното депо. Няма 

съоръжение за компостиране. Няма изградено Регионално депо, а съществуващото 

общинско не отговаря на нормативните изисквания 

Осигуряване на условия за екологосъобразно обезвреждане на съхраняваните в 

склада залежали и негодни за употреба ПРЗ. 

 

2.5.6.Биологично разнообразие 

Рядък растителен вид, превърнал се в символ на град Горна Оряховица, е Божурът. 

Защитени природни забележителности на територията на общината са основно вековни 

дървета: Защитен вид дъб - в землището на с. Горски Долен Тръмбеш; Защитени 2 вида цер 

и 1 вид дъб - в м. ”Басановец” в землището на с. Драганово; Бряст - в местността ”Дълбоки 

дол” в землището на с. Драганово.  

Основно градската фауна се състои от млекопитаещи, птици, рептилии и амфибии. 

Най-богата на територията на гр. Г.Оряховица е орнитофауната, която е съставена от 

гнездящи, прелетни и зимуващи птици. Нейното богатство и разнообразие е характерен 
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белег за градската биоценоза. Птиците леко се приспособяват към градският ландшафт, а 

начинът им на придвижване им позволява да намират храна и в крайградските територии. 

Атрактивни видове за градската територия на гр. Г.Оряховица са гълъбите, гугутките, 

бързолета, чучулигата, славея, коса, синигера и др. 

Гризачите са постоянни обитатели на градската територия, като особено много 

броят им се увеличава в късна есен и през зимата, когато се пренасят да зимуват в 

жилищните сгради от околните полски територии. 

Животинският свят е разнообразен, въпреки че намаляването на горите е 

причинило изчезване или силно намаляване на редица горски обитатели. 

Крайградската територия на гр. Г. Оряховица, предвид на горския и 

селскостопанския й характер, също е много богата на разнообразна фауна. В района е 

извършена инвентаризация и преброяване на едрия дивеч, която е установила наличие на 

елени, сърни, диви свине, зайци, а в равнинните селскостопански земи - и на фазани, 

яребици, пъдпъдъци и др. В района се срещат и хищници като вълци и чакали. 

В района на Божур поляна гнездят защитените от закона скални орли – картали, а 

от няколко години сезонно жилище до тях са си изградили и двойка черни щъркели. Богата 

и разнообразна е фауната на община Горна Оряховица. Обитава се от едър дивеч: елени; 

сърни; дива свиня; дребен дивеч - зайци; пернат дивеч - фазан; яребици; сред вредния 

дивеч са-вълци; чакали. 

Река Янтра и наличието на оводнени и заблатени територии край нея са 

предпоставка около и над градската територия да се наблюдават воден кос, бяла 

стърчиопашка, бял щъркел, коприварче, гмурец, гъски, патици и др. През зимата по 

речната тераса на р. Янтра могат да се наблюдават и лебеди. 

 

2.5.7.Защитени територии 

Защитени територии  

В границите на Община Горна Оряховица според Директива 92/43/ЕЕС за 

Местообитанията с Решение на Министерски Съвет № 122 от 02 март 2007 г. попадат по 

НАТУРА 2000 защитени територии в части от поречията на реките „Росица” и „Янтра”, 

както „Беленска гора” и „Търновските височини”. 

На територията на Общината се намират 2 защитени местности:  

.„Божур поляна” - обявена като защитена местност през 1968 г., с площ 19,6 

хектара. Тя е държавен горски фонд и попада в землището на с. Първомайци. Опазва се 

естествено находище на Божур, превърнал се в символ на град Горна Оряховица. На 

територията й преобладава широколистната растителност от зимен и летен дъб, бряст, 

габър, липа, върба, топола и акация. В района на Божур поляна гнездят защитените от 

закона скални орли – картали, а през последните години сезонно там гнездят и двойка 

черни щъркели;  

„Джулюн гъол” – в землището на с. Драганово с площ 18,2 хектара;  

 

Гори 

Териториално поделение Държавно горско стопанство “Горна Оряховица” се 

намира на територията на Великотърновска област и управлява горските територии – 

държавна собственост в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. 

Стопанството носи името си от град Горна Оряховица, който е най-големият по площ и 

население за района.  

Територията на стопанството е разделена на два горскостопански участъка: ГСУ 

„Сушица” и ГСУ „Кесарево”. В горскоадминистративно отношение ТП ДГС „Горна 
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Оряховица” е териториално поделение на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП 

гр.Габрово.  

Общата площ на ТП ДГС “Горна Оряховица” по Лесоустройствен проект е 20 863 

ха., от която 20 387,0 ха. дървопроизводителна и 476 ха. недървопроизводителна. 

Залесената площ е 20 289 ха. Разпределението на залесената площ по дървесни видове е: 

цер – 40,5%, благун – 12,1%, келяв габър – 10,8%, сребролистна липа – 9,7%, други 

широколистни – 23,5%, иглолистни – 3,4%. Преобладават естествените насаждения – 

89,3%, а делът на горските култури е 10,7%.  

Наличният горски фонд на Община Горна Оряховица към 2013 г. възлиза на 4 

285,88 хектара. От тях: държавен горски фонд – 2 214,13 ха.; общинска собственост – 

899,89 ха.; частна – 1 153,96 ха. и друга собственост – 17,90 ха. 

Преобладават широколистните дървесни видове. Разпространени са зимен и летен 

дъб, бряст, габър, липа, върба, топола, акация. Най-разпространен от иглолистните видове е 

бора, а от широколистните - цер. Растителността има уникален характер.  

Спазвайки разпоредбите на действащото законодателство, ползването на дървесина 

от горските територии – държавна собственост се извършва основно чрез възлагане на 

добива и продажба на добитата дървесина от временен склад.  

От продажбата на обла дървесина, най-голям е делът на дървата за огрев и 

технологичната дървесина от твърди широколистни видове – цер, благун и др. Средното 

годишно ползване на дървесина от държавни гори е около 22 000 м3.  

Проблеми: 

В последните промени на Закона за горите Община Горна Оряховица се явява 

собственик на гори. Поради тази причина може да се очертаят проблеми, които пряко 

засягат общината, като: липсват изградени и поддържани пътища за достъп до горите и 

система за мониторинг против горски пожари, която е необходима за опазването им.   

 

Зелени площи 

На територията на гр. Горна Оряховица са създадени общо 64,50 хка. зелени 

площи, което представлява 15,60 кв.м. на жител; паркове - 22,10 хка. или 5,34 кв.м. на 

жител; защитено озеленяване 32,10 хка. или 7,76 кв.м. на жител. Зeлените площи в града са 

разположени неравномерно, като между тях не съществува връзка. Озеленените площи за 

широко обществено ползване, заедно с останалите  по-малки квартални градини и улично 

озеленяване съставляват около 40 хектара, което е около 9,4 кв.м. на жител. 

Ежедневният отдих се осъществява в пет парка на площ от около 188 дка. 

Седмичният отдих се осъществява в местността  ,,Камъка ”, ,,Чуруковец” и „Божур 

поляна”. 

 

2.5.8.Свлачища и диги 

Територии с потенциален риск 

Територията на Община Горна Оряховица, подобно на останалите части от 

страната, е подложена на неблагоприятно влияние на природни и други бедстивия. По 

същество те са с потенциален характер и могат да се проявят при определени условия. Сред 

тях с висока вероятност са териториите с потенциален риск от наводнения, свлачища, 

срутища и др. 

 

Риск от наводнения 

Териториите с потенциален риск от наводнения са разположени в близост до 

реките, пресичащи община Горна Оряховица. С риск от наводнения са и крайбрежните 
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зони на реките в близост до населените места, на които не са извършени корекции на 

речните легла и не са изградени необходимите защитни брегови съоръжения – диги, насипи 

и др. През 2005 г., след големите наводнения бяха изградени диги и насипи в гр. Долна 

Оряховица и с. Първомайци, но все още има рискови зони в двете населени места. Други 

рискове за предизвикване на наводнения са неподдържани дерета и канали в населените 

места на община Горна Оряховица, които не могат да поемат придошли води – с. Върбица, 

с. Янтра, с. Първомайци. 

В Приложение 1 е представена информация за места в Община Горна Оряховица 

с висока степен на риск от наводнения 

 

Свлачища 

На територията на Община Горна Оряховица се наблюдават няколко свлачищни 

процеса. По пътя за хижа „Божур” и по улица ОК943 до ОК933 гр. Горна Оряховица 

(източна промишлена зона) са образувани свлачища. Предстои тяхното укрепване със 

средства осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. Градският стадион (пистите и секторите за скокове и хвърляния,  

целостта на оградата) и спортната зала за акробатика, са застрашени от срутване вследствие 

на свлачищни прцеси. Част от свлачищата са укрепени до стадион „Локомотив”  и 

принадлежащата му ограда с пилотна система. Продължава и  разрушаването на основите 

на моста до с. Върбица вследствие на голямо свлачище на речния бряг. 

 

 

 

Проблеми: 

В населените места Първомайци и Долна Оряховица има зони, които са застрашени 

от наводнения. Наличие на неподдържани дерета и канали в населените места на общината, 

които при придошли води могат да предизвикат наводнения.  

Продължаващите все още свлачищни процеси до част от спортната база на гр. 

Горна Оряховица. Голям проблем е свлачището на моста между селата Върбица и Горски 

Долен Тръмбеш. 

 

ИЗВОДИ: 
 Комплексната оценка на отделните елементи, влияещи на околната среда 

показва, че община Горна Оряховица се характерезира с добро качество на околната среда; 

 Качеството на атмосферния въздух в общината е добро. Превишения има по 

показател фини прахови частици (ФПЧ10). Основните причини са транспорта и 

отоплението на твърдо гориво през зимата; 

 В болшинството от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума 

надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 децибела; 

 Анализът на получените резултати показва, че реките преминаващи през 

територията на общината са с добър кислороден режим и показатели, отговарящи на ПДК 

за проектната им категория. Критични участъци с води в лошо състояние се наблюдават 

около местата на директно заустваните в тях канали; 

 Непречистените води от населените места са основните замърсители на 

водоприемниците; 

 На територията на община Горна Оряховица не са установени трайно увредени 

почви, замърсени и негодни за селскостопанско производство. Резултатите от извършения 

през 2010 г. анализ показват, че няма наднормено съдържание на вредни вещества в 

почвата. Няма замърсявания с устойчиви органични отпадъци (пестициди), на много малко 

места се наблюдава вкисляване. 



Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

93 

 

 Наличие на рискови територии от наводнения и свлачища; 

 Общината не се характерезира с богато биоразнообразие, но на нейна територия 

могат да се наблюдават редки видове растения и животни. Наличие на уникални природни 

местности. Части от поречията на реките Росица и Янтра са защитени зони по НАТУРА 

2000. 

 Общината се явява собственик на гори, до които няма пътища и система за 

мониторинг против пожари 

 Всички населени места в общината са обхванати от организирана система за 

сметосъбиране. Проблеми са: Съществуващото Депо за отпадъци не отговарят на 

изискванията и е с изчерпан капацитет; Липса на сепарираща инсталация; Липса на 

съоръжения за компостиране; Липса на изградено съвременно регионално депо за 

отпадъци. 

 

 

2.6.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

2.6.1.Човешки ресурси 

Общинска администрация се състои от 115 служители,  като 60% са с висше 

образование, а 40% със средно образование. 90% от служителите с висше образование са с 

образователна квалификация Магистър.За периода 2007 – 2012 числеността на 

администрацията е намаляла с 11% - от 129 човека през 2007 на 115 човека през 2012 

година.  

Структурата на администрацията на Община Горна Оряховица е организирана в 

дирекции, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и 

решенията на Общинския съвет, подпомагат Кмета при осъществяване на правомощията 

му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно 

обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и 

лица, работещи по трудово правоотношение. Същите имат права и задължения, предвидени 

в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и в нормативните актове по 

прилагането им. Длъжностите в общинската администрация са ръководни, експертни и 

технически, като те се заемат по ред и при спазване на условията и изискванията на 

Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за 

прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, и други 

нормативни актове. 

Разработени са и се прилагат вътрешни правила за работа както и инструкции за 

дейността на отделните дирекции, посредством които са въведени ефективни връзки за 

координация и субординация между отделните звена. 

Като основен проблем при управление на човешките ресурси в администрацията е, 

че Общината трудно успява да задържи квалифицираните си служители и не е способна да 

привлече добри експерти от частния сектор.  През анализирания период 2007 – 2012  

средният процент на текучество  е 11.23%, като основна причина е ниското заплащане. Не е 

елиминиран субективният фактор при оценяване изпълнението на възложената работа.  

Текучеството на персонала предполага непрекъсната необходимост от обучения на 

новоназначени служители.  
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Друг проблем в администрацията е липсата на условия и практики, при които 

експерти на предпенсионна възраст и с богат опит да предават своите знания и умения на  

новопостъпили служители, което нарушава приемствеността в работата на 

администрацията.  

2.6.2.Административно обслужване 

Общинска администрация Горна Оряховица предоставя 131 бр. административни 

услуги по следните направления: Гражданска регистрация и актосъставяне, 

Административно –технически услуги: за общинска собственост и Устройство на 

територията, Кадастър , Контрол по строителството,  Реклама, Селско стопанство и 

екология, Зелена система;  Търговия, туризъм, транспорт, Местни данъци и такси; 

Социални дейности, Административни услуги съгласно специални закони, Култура и 

вероизповедания, Други административни услуги. 

В Община Горна Оряховица се предоставят интегрирани административни услуги с 

Национална агенция по приходите и Окръжен съд - гр.Велико Търново. 

Основополагащ принцип на административното обслужване е осигуряването на 

достъп до услуги по различни канали (на гише, по интернет, по телефон, по пощата). 

Въпреки това, все още основната част от административните услуги се предоставят на 

„гише”. Развитието на електронното управление в общината, както и в страната, като цяло, 

се осъществява с бавни темпове, а възможностите за предоставяне на услуги по електронен 

път са незадоволителни. Сред основните пречки е съществуващата оперативна 

несъвместимост между наличните системи в отделните административни структури, която 

трябва да бъде преодоляна. Масово се изисква от потребителите да предоставят документи, 

издадени от други администрации. Отделните институции нямат достъп до наличните 

информационни масиви на други администрации, а служебните обмени на информация са 

на незадоволително равнище.За подобряване на качеството на административното 

обслужване  през следващия програмен период  2014-2020 Община Горна Оряховица ще се 

насочи към въвеждане на нови интегрирани административни услуги, осигуряване на 

оперативна съвместимост между съществуващите системи и служебен обмен на 

информация и документация.  

За облекчаване на гражданите и бизнеса  е необходимо  въвеждане на комплексно 

административно обслужване, при което административната услуга се предоставя от 

компетентните административни органи; лицата, осъществяващи публични функции и 

организациите, предоставящи обществени услуги, предоставят услуги, без да е необходимо 

заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице 

данни, събрани или създавани от административни органи – първични администратори на 

данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен 

носител.   

Предоставянето на услуги на „едно гише” от общинска администрация е необходимо 

да бъде бъде доразвито, като се въведат по-добри организационни модели за 



Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

95 

 

административно  обслужване, необходимо е да  се въведе нов подход за предоставяне на 

услуги на едно място от повече от една администрация.  

Услугите, предоставяни по електронен път от Община Горна Оряховица -  20 

административни услуги свързани с гражданско състояние и 24 административни услуги за 

общинска собственост, са разработени по проект на Областна администрация Плевен „По-

добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и 

Североизточен район за планиране”.  

Все още голяма преграда пред увеличаване броя на потребителите на електронните 

услуги е изискването за използване на електронен подпис, който не е достатъчно 

разпространен. Достъпът до административни услуги по електронен път, по пощата и по 

телефона в бъдеще е ключово предизвикателство. 

През следващите години процесът на електронните услуги на етап транзакция, 

включващ разплащане и доставка, ще се увеличи значително. Ще се въведат практики за 

предоставяне на услуги по пощата и заявяване по телефон. Ще продължи да се насърчава 

осигуряването на лесен и удобен достъп до администрацията за хора с увреждания, като 

освен физически достъп до звената за услуги, ще се реализират инициативи за създаване на 

мобилни групи от служители, които да посещават хората с увреждания с оглед 

предоставяне на услуги и други. Реализирането на дейностите за подобряване на 

обслужването ще спомогне за цялостно подобряване на имиджа на общинска 

администрация. 

 

ИЗВОДИ: 

 Общинската администрация, по подобие на всички останали в страната, трудно 

успява да задържи висококвалифицираните си служители и да привлече такива. 

Една от основните причини е неатрактивното ниско заплащане, което не е обвързано 

с постигнатите цели, резултати и изпълняваните функции. Необходимо е въвеждане 

на системи за оценка и самооценка на резултатите; 

 

 Наличие на  текучество на кадри и необходимост от постоянни обучения;  

  

 Необходимост от увеличаване броя на служителите, преминали обучения за 

повишаване на квалификацията през съответната година; 

 Необходимо е въвеждане на система за развитие в кариерата  и планиране на 

приемственост в админстрацията; 

 Разработване на програми за обучение,  които да посрешнат реалните нужди, 

установени в процеса на работа; 

  

 Предлагат се интегрирани административни услуги с Национална агенция по 

приходите и Окръжен съд - гр.Велико Търново. 

  

 Основна част от административните услуги се предоставят на „гише”; 

  

 Започнал процес на предоставяне на услуги по електронен път; 
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 Необходимост от въвеждане на комплексно административно обслужване; 

 Въвеждане на практики за предоставяне на административни услуги по пощата и 

заявяване по телефон.; 

 Реализиране на  инициативи за създаване на мобилни групи от служители, които да 

посещават хората с увреждания, с оглед предоставяне на услуги и други. 
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2.7.SWOT АНАЛИЗ  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Отлично транспортно-географско 

положение, наличие на важни 

транспортни коридори и транспортни 

възли; 

 Третия  по големина ЖП възел в 

страната; 

 Международно летище; 

 Добре развита пътна мрежа; 

 Изградена газификация; 

 Диверсифициран характер на 

местната икономиката; 

 Средна годишна работна заплата в 

общината близка до тази на област 

Велико Търново; 

 Добре развита 

телекомуникационна мрежа и достъп до 

интернет; 

 Наличие на достатъчно водни 

ресурси за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 Висока степен на изграденост на 

канализацията на гр.Горна Оряховица; 

 Изградена РПСОВ за градовете 

Горна Оряховица, Долна Оряховица и 

Лясковец; 

 Сравнително добро състояние на 

околната среда; 

 Подходящи природо-климатични 

условия и традиции за развитие на 

ефективно селско стопанство; 

 Всички населени места в общината 

са обхванати от организирана система за 

сметосъбиране; 

 Последователност в работата на 

общината, на държавните и местни 

структури за развитие на социалните 

 Разкъсани функционални връзки 

между различни сфери: образование-

наука-производство, образователна 

система, пазар на редица професии; 

 Съществуващите производствени 

зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурна реконструкция; 

 Намаляване и застаряване на 

населението; 

 Отрицателен механичен прираст; 

 Намаляване на общия брой на 

наетите лица; 

 Влошено състояние на част от 

пътната инфраструктура и улична мрежа 

в община Горна Оряховица; 

 Липса на автомагистрали и малък 

дял на първокласни пътища; 

 Наличие на амортизирани 

енергопреносни мрежи.; 

 Много нисък дял на 

газифицираните домакинства; 

 Голяма част от общинската 

материално-техническата база се нуждае 

от енергийно-ефективна реконструкция 

и обновяване, вкл. изграждане на 

достъпна среда; 

 Нисък процент на домакинства и 

фирми, ползващи широколентов 

интернет в селата на община Горна 

Оряховица и неизползване пълния 

капацитет на възможностите на 

широколентовия интернет; 

 Наличие на необлагородени 

градски територии и паркови 

пространства; 

 Остаряла и амортизирана голяма 

част от водопроводната система със 

загуби на питейна вода до 75%; 
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услуги в съответствие с националните 

приоритети;  

 Натрупан опит в предоставянето  

на социални услуги; 

 Наличие на активни НПО с опит, 

изграден капацитет и желание за 

сътрудничество по отношение на 

предлагането на социални услуги в 

общността; 

 Опит в кандидатстване и 

управление на проекти ; 

 Община Г. Оряховица разполага с 

добре развита образователна мрежа: 

детски градини, основни училища, СОУ и 

разгъната система за професионално 

обучение; 

 Висококвалифициран 

педагогически персонал и ръководства на 

училища и детски градини; 

 В част от училищата са създадени 

добре работещи училищни настоятелства 

– действащи училищни настоятелства в 4 

училища и 2 детски градини; 

 Осигурени медицински 

специалисти в училищата и детските 

градини в гр. Горна Оряховица и гр. 

Долна Оряховица; 

 Наличие на обновени учебни 

сгради и приложени мерки за енергийна 

ефективност; 

 Наличие на условия за спорт; 

 Осигурено видеонаблюдение и 

охрана във всички училища в град Горна 

Оряховица; 

 Извънкласна дейност в ОДК.; 

 Наличие на здравно заведение; 

 Добре развита мрежа от културни 

институции; 

 Наличие на природни и 

антропогенни ресурси и традиции в 

сферата на спорта и кулинарията (местни 

 Разрушени хидромелиоративни 

съоръжения за селското стопанство; 

 Неактуализирани подробни 

устройствени планове на населените 

места и липса на цифрови модели; 

 Висока запрашеност на въздуха 

през зимните месеци на годината; 

 Недоизградена инфраструктура за 

пречистване на отпадните води и 

директни зауствания в реките; 

 Високи нива на шум в 

болшинството от наблюдаваните 

пунктове; 

 Съществуващи територии, 

застрашени от наводнения и свлачищни 

процеси; 

 Липса на пътища до общински 

гори и система на мониторинг против 

пожари; 

 Неизградено регионално депо за 

отпадъци; 

 Липса на сепарираща инсталация; 

 Липса на съоръжения за 

компостиране; 

 Липса на възможности за 

екологосъобразно обезвреждане на 

залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита; 

 Ниска екологична култура на 

населението; 

 Не са удоволетворени 

потребностите от социални услуги на 

всички нуждаещи се рискови групи в 

общината; 

 Голяма част нуждаещи се лица в 

неравностойно положение са 

необхванати от предоставяните социални 

услуги в общността; 

 Недостиг на подходящ свободен 

общински сграден фонд, в който да се 

разкрият нови социални услуги в 

общността; 

 Недостатъчна квалификация на 

работещите в системата на социалните 
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кулинарни деликатеси със „запазена 

марка”) за развитие на алтернативни 

форми на туризъм (екологичен, спортен, 

винен, кулинарен, културен и др.); 

 Наличие на 27 спортни клуба, 

развиващи 17 вида спорт; 

 Наличие на спортно-педагогически 

кадри с добър потенциал; 

 Въведени две интегрирани услуги с 

НАП и Окръжен съд В.Търново; 

 Въведени електронни услуги. 

 

 

дейности; 

 Неоптимизирана образователна 

мрежа, водеща до липса на специалисти 

по всички предмети в малките училища 

и неефективност при разходването на 

финансови средства; 

 Липса  на специалисти по чужди 

езици и информационни технологии по 

селата; 

 Липса на психолози в училищата; 

 Недостатъчно използване от 

учебните заведения на ресурса на НПО 

за съвместна работа;  

 Липса на медицински персонал и 

оборудвани здравни кабинети в 

училищата и детските градини в 

съставните селища на общината; 

 Амортизирана материално-

техническа база в детските градини 

особено по селата; 

 Наличие на учебни заведения, 

нуждаещи се от енергийно-ефективна 

реконструкция и модернизация вкл. 

изграждане на достъпна среда; 

 Състоянието на детските 

площадки, вкл. и на тези разположени в 

детските градини, не съответства на 

изискванията към тях; 

 Недостиг на  

високоспециализирана техника и 

медицинска апаратура за извършване на 

диагностика; 

 Влошено състояние на материално-

техническата база на ДКЦ І и МБАЛ и 

здравните служби по населените места;  

 Липса на мобилни лекарски 

кабинети и здравни медиатори на 

територията на общината; 

 Липса на медицинско обслужване в 

детските градини и училищата в 

съставните селища на общината; 

 Непривлекателни лекарски 

практики в малките населени места; 

 Липса на аптеки в малките 
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населени места; 

 Липса на денонощна аптека; 

 Исторически забележителности без 

придобит статут; 

 Недостиг на  финансови средства 

за поддържането на културните 

паметници и обекти, изградената 

туристическа инфраструктура и 

екопътеки; 

 Липса на цялостен туристически 

продукт на територията на община Горна 

Оряховица и на силни местни традиции в 

сферата на туризма; 

 Липса на експозиция, където да се 

представят занаятчийски, кулинарни и 

други традиционни местни продукти; 

 Недостатъчен брой на спортни 

площадки и съоръжения на територията 

на общината; 

 Текучество на персонала в 

общинска администрация; 

 Недостатъчен брой 

административни услуги, предоставяни 

по електронен път и липса на 

комплексно административно 

обслужване. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Изграждане на трасето на АМ 

„Хемус”; 

 Използване на пълния потенциал 

на жп транспорта, летище Горна 

Оряховица, както и на автомобилния 

транспорт; 

 Намаляване на административната 

тежест при усвояване на средства от 

Европейските фондове; 

 Използване на изоставени сгради и 

терени, държавна собственост, 

разположени на територията на 

общината; 

 Стимулиране използването на 

възобновяеми източници на енергия и 

 Загубване позициите на Горна 

Оряховица като транспортен и 

комуникационен център; 

 Забавяне на строежа на 

автомагистрала „Хемус”; 

 Изваждане от Общината на 

съществуващи структури с регионално и 

национално значение, което ще доведе 

до увеличаване на безработицата, 

намаляване приходите от местни данъци 

и такси и падане на жизнения стандарт 

на населението; 

 Висока цена на инвестиционен 

капитал, насочен към подобряване на 

базовата инфраструктура; 
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подобряването на енергийната 

ефективност в общината;  

 Прием в професионалните 

гимназии, съобразно изискванията на 

пазара на труда. 

 

 

 Повишаване цените на газта; 

 Продължаващата световна 

икономическа криза; 

 Стагнация на пазара на труда – 

търсенето на работна сила не отбелязва 

ръст; 

 Непредвидими природни и 

обществено-политически събития; 

 Неконтролирано използване на 

природните ресурси; 

 Силна конкуренция на 

туристическите продукти от съседни 

региони; 

 Напускане на социалната сфера от 

квалифицирани специалисти, поради 

ниско заплащане; 

 Преместване на млади 

квалифицирани специалисти в други по-

големи градове и в чужбина; 

 Трайна тенденция към намаляване 

броя на децата, особено в детските 

градини и училищата, в съставните 

селища на общината; 

 Липса на обща политика и 

съгласуваност между институциите, 

свързани с развитието на образованието. 

Несинхронизирано законодателство. 
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ІІІ.СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

3.1.ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 

Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна 

европейска община, основана на балансирано развитие на територията, 

икономика на знанието и иновациите, чиста и хармонична околна среда, 

сигурност и висок жизнен стандарт. 

 

3.2.ОБЩА ЦЕЛ 
 

Развитие и модернизация на инфраструктурата на територитята 

на общината, подобряване облика на населените места и тяхната 

свързаност, повишаване качеството на предоставяните услуги за 

гражданите, постигане на интелигентен растеж, социално приобщаване 

и заетост, опазване на околната среда, насърчаване  ресурсната 

ефективност и сътрудничеството между публичния, частния и НПО 

сектора 

 

3.3.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
 

Приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, 

основан на знание и заетост 

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие 

Приоритетна област 3:Повишаване на качеството на живот 

Приоритетна област 4:Околна среда 

Приоритетна област 5:Добро управление и достъп до обществени 

услуги 

Обвързаността на общата цел и приоритетите на ОПР 2014-2020 с приоритетите и 

целите на стратегическите документи от по-високите йерархични нива – Областна 

стратегия и Регионален план за развитие е представено в Приложение 2 
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3.4.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

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; 

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината. 

Мярка1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество  

 

Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата 

Мярка    1.3.1. : Обособяване/Изграждане на нови бизнес и индустриални зони 

Мярка 1.3.2.:Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи 

бизнес и индустриални зони вкл внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

Мярка 1.3.3.:Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство 

/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса; 

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

подобряване достъпа за хора с увреждания 

Мярка1.3.5.:Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, 

автомобилен и въздушен транспорт 

 

Специфична цел 1.4.: Създаване на условия за развитие на бизнеса 

Мярка 1.4.1. : Дейности на общината в подкрепа на бизнеса; 

 

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; 

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

административни сгради 
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Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

Мярка2.2.1.:Изграждане на достъпна среда 

 

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

Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии 

Мярка 2.3.2.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между 

населените места 

 

Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата 

Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на 

водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ 

 

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица 

Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови 

документи, свързани с устройство на територията на община Горна Оряховица 

 

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; 

Мярка 3.1.2.: Оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура; 

 

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; 

Мярка 3.2.2: Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура за 

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

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи 

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

вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

Мярка 3.4.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура; 

 

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; 

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

културата и туризма 

Мярка 3.3.3.: Маркетингови и рекламни дейности в сферата на културата и 

туризма 

Мярка 3.3.4: Организиране и провеждане на културни и туристически събития 

 

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; 

Мярка 3.4.2.: Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура; 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 

 

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 

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

общината  
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Специфична цел 4.2.: Подобряване управлението на отпадъците. 

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

Мярка 4.2.2.: Изграждане на инсталации за предварително и последващо 

третиране на отпадъците 

Мярка 4.2.3: Закриване на стари общински депа за отпадъци; 

Мярка 4.2.4.: Осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 

съхраняваните препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност; 

Мярка 4.2.5.: Провеждане на образователни кампании за формиране на 

екологична култура на гражданите 

Мярка 4.2.6.: Нормативна обезпеченост за управление на отпадъците 

Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска  

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

свличане на земна маса 

Мярка 4.3.2. Защита от наводнения 

 

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 

Мярка5.1.2.: Повишаване на професионалната квалификация на общинските 

служители  
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ІV.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г. в хил. лв. 

Период 2014 - 2020 
Местно публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 

финансиране 

ОБЩО 

Приоритет/Специфична 

цел/Мярка/Дейност 

Общинск

и бюджет 

Местни 

публичн

и 

фондове 

Общ 

дял 

(%) 

Централе

н бюджет 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 

на ЕС* 

Общ 

дял 

(%) 

Други 

източниц

и 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове

, фирми 

Общ 

дял 

(%) 
Приоритетна област 1.: 

Постигане на икономически 

растеж основан на знание и 

заетост 710,00 0,00 0,02 1680,00 0,04 23905,00 0,51 5000,00 0,11 17000,00 0,36 46775,00 

Приоритетна област 2: 

Инфраструктурно развитие 9895,00 0,00  0,07 300,00 0,00 95697,00 0,70 25565,00 0,19 4580,00 0,03 135937,00 

Приоритетна област 3: 

Повишаване на качеството на 

живот 2568,52 0,00 0,06 1724,00 0,04 32643,99 0,82 1274,00 0,03 1585,00 0,04 39795,51 

Приоритетна област 4: Околна 

среда 174,00 0,00 0,01 500,00 0,02 23305,00 0,73 8000,00 0,25 0,00 0,00 31979,00 

Приоритетна област 5: Добро 

управление и достъп до 

обществени услуги 6,00 0,00 0,02 114,10 0,36 196,50 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 316,60 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТИ 13353,52 0,00 0,05 4318,10 0,02 175747,49 0,69 39839,00 0,16 23165,00 0,09 254803,11 

* 1. Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР); 2. Европейски 

социален фонд (ЕСФ); 3. Кохезионен 
фонд (КФ); 4. Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР); 5. Европейски фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР)                         
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V. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 

 

Приоритет/Специфичн

а цел/Мярка/Дейност 

индикатор мярка източник на 

информация 

Периодич

ност на 

събиране 

на 

информац

ия 

базова 

стойност 

целева 

стойност 

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 

Бр. реализирани проекти 

насочени към осигуряване 

на заетост 

бр. ДБТ; Община 

Г.О.; ИСУН 

Годишно 7 (2012) x 

Специфична цел 1.2: 

Подобряване на 

свързаността на 

общината  

Бр. съвместни проекти за 

сътрудничество 2014-

2020 

бр. Община Г.О. Годишно 0 3 

Специфична цел 1.3.: 

Развитие на бизнес 

инфраструктурата 

Бр. обособени нови  

индустриални и бизнес 

зони 

бр. Община Г.О., 

ИПГВР  

Годишно 0 2 

 Бр. благоустроени бизнес 

и индустриални зони за 

периода 2014-2020 

бр. Община Г.О., 

ИПГВР  

Годишно 0 х  

Специфична цел 1.4.: 

Създаване на условия 

за развитие на бизнеса 

Бр. подкрепени фирми за 

периода 2014-2020 

бр. Община Г.О. Годишно 0 х 

Специфична цел 1.5.: 

Развитие на селското 

стопанство 

Бр. 

изградени/възстановени 

напоителни системи за 

периода 

бр. Напоителни 

системи 

Годишно 0 х  

Приоритетна област 2: Инфраструктурно 

развитие 

     

Специфична цел 2.1: 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

публични сгради и 

жилищен сектор 

Бр. държавни и общински 

административни сгради с 

извършено обновяване 

и/или приложени мерки за 

енергийна ефективност 

и/или   ВЕИ 

бр. ИСУН; 

Община Г.О.;  

Годишно 0 5 

Специфична цел 2.2: 

Подобряване на 

достъпа на хора с 

увреждания 

Бр. сгради с изградена 

достъпна среда 

бр. ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно 10 (2007-

2012) 

17 

Специфична цел 2.3: 

Подобряване на 

свързаността и облика 

на населените места. 

Бр. на 

изградени/реконструиран

и паркове на територията 

на общината 

бр. ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно   2   

(2007-

2012) 

10 

 Бр. обособени места за 

отдих в междублокови 

пространства 

бр. ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно 2    (2007-

2012) 

8 

 Бр. изградени детски 

площадки на територията 

на общината  

бр. Община Г.О. Годишно 7        

(2007-

2012) 

19 

 Дължина на изградената км ИСУН; Годишно 0 х 
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улична мрежа в общината Община Г.О. 

 Основен ремонт и 

реконструкция на улици в 

общината 

км ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно 0 х 

 Реконструирана общинска 

пътна мрежа 

км Община Г.О. Годишно 14,148 

(2010) 

38,37 

Специфична цел 2.4: 

Развитие на ВиК 

инфраструктурата 

Изградена/реконструиран

а/рехабилитирана 

канализационна мрежа за 

периода 2014-2020 г. 

км ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно 0 114,7 

 Изградена/реконструиран

а/рехабилитирана/ремонт

ирана на водопроводна 

мрежа за периода 2014-

2020 г. 

км ИСУН; 

Община Г.О. 

Годишно 0 129,7 

Специфична цел 2.5: 

Планова осигуреност 

на община Горна 

Оряховица 

Бр. изработени планове, 

определящи 

предназначението и 

начина на устройство на 

територията на община 

Г.О. 

бр. Община Г.О. Годишно 0 1 

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот 

Специфична цел 3.1: 

Създаване на 

привлекателна 

образователна среда 

Бр. детски заведения с 

извършена 

реконструкция/ремонт 

и/или въведени мерки за 

енергийна ефективност за 

периода 2014-2020 

бр. ИСУН; Община 

Г.О. 

Годишно 0 13 

 Бр. учебни заведения с 

извършена 

реконструкция/ремонт 

и/или въведени мерки за 

енергийна ефективност за 

периода 2014-2020 

бр. ИСУН; Община 

Г.О. 

Годишно 0 9 

Специфична цел 3.2: 

Социално 

приобщаване и 

подобряване на 

здравния статус на 

населението 

Бр. новоразкрити 

социални услуги за 

периода 2014-2020 

бр. ИСУН; Община 

Г.О. 

Годишно 0 6 

 Бр. приемни семейства в 

община Г. Оряховица,  

вписани в "Регистъра на 

утвърдените приемни 

семейства" 

бр. ИСУН; Община 

Г.О. 

Годишно 8 (2013) 20 

 Бр. изградени/подобрени 

обекти от здравна 

инфраструктура през 

новия програмен период 

бр. Община Г.О.; 

ИСУН 

Годишно 0 2 (ако 

попадне в 

Здравнат

а 

стратегия 

и 

Генералн

ия план) 

Специфична цел 3.3: 

Опазване, 

популяризиране и 

развитие на 

културното и природно 

наследство 

Бр.  

изградени/реконструиран

и/ремонтирани обекти в 

сферата на културата и 

туризма през новия 

програмен период 

бр. ИСУН; Община 

Г.О. 

Годишно 0 26 
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Специфична цел 3.4: 

Създаване на условия 

за повишаване на 

спортната активност  

Бр. изградени и 

модернизирани обекти от 

спортната 

инфраструктура (вкл. 

такива с въведени мерки 

за ЕЕ) за периода 2014-

2020 

бр. Община Г.О. Годишно 0 5 

Приоритетна област 4: Околна среда 

Специфична цел 4.1: 

Подобряване на 

жизнените и 

екологични условия в 

населените места 

Средна годишна стойност 

на наситеността на 

въздуха с финни прахови 

частици 

микрог

рам/м3 

Община Г.О. Годишн

о 

51,07 

(2012) 

<35  

 Площ на озеленени 

урбанизирани територии 

кв.м. Община Г.О. Годишн

о 

2800 

(2012) 

х 

Специфична цел 4.2: 

Подобряване 

управлението на 

отпадъците 

Количество на депониран 

отпадък 

т Община Г.О. Годишн

о 

18 084 

(2012) 

х 

 Бр. изградени инсталации 

за предварително и 

последващо третиране на 

отпадъци 

бр. ИСУН; Община 

Горна Оряховица 

Годишн

о 

0 (2012) 3 

Специфична цел 4.3: 

Превенция и 

управление на риска  

Инвестирани средства за 

превенция и управление 

на риска през периода 

2014-2020 

бр. Община Г.О. Годишн

о 

0 х 

Приоритетна област 5: Добро управление и достъп до обществени услуги 

Специфична цел 5.1: 

Подобряване 

административното 

обслужване на 

гражданите и 

повишаване 

професионалната 

квалификация на 

общинските 

служители. 

Бр. внедрени услуги за 

комплексно 

административно 

обслужване 

бр. Община Г.О. Годишн

о 

0 2 

 Бр. създадени цифрови 

регистри за периода 2014-

2020 

бр. Община Г.О. Годишн

о 

0 10 

 Бр. населени места, 

включени във VPN 

мрежата 2014-2020 

бр. Община Г.О. Годишн

о 

0 5 

 Бр. служители, преминали 

обучение за 

професионална 

квалификация 

бр. Община Г.О. Годишн

о 

43 (2012) 86 
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VІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

 

6.1. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията 

и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване 

на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана за развитие. 

За извършване на наблюдение изпълнението на Плана се изгражда Система за 

наблюдение . 

6.1.1.   СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

цели осигуряването на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие, като са взети 

под внимание механизмите и процедурите, предвидени в Закона за регионалното развитие 

(ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

Системата осигурява ефективното изпълнение на Плана, с оглед постигане на целите 

за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. В Системата за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Плана влиза и Програмата за неговата реализация, която включва списък с 

дефинираните проекти и тяхната принадлежност и принос към целите, приоритетите и 

мерките, времеви график и финансови източници за реализация. 

Системата за наблюдение и оценка обхваща: 

-  Източници на информация, начин и периодичност на събиране, обработка и 

анализиране; 

- Индикатори за наблюдение – индикатори за резултат и индикатори за продукт; 

- Органи за наблюдение; 

- Докладване и публичност 
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6.1.1.1.ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, НАЧИНИ И ПЕРИОДИЧНОСТ ЗА 

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗИРАНЕ НА  ИНФОРМАЦИЯ. 

Съгласно чл.79 от ППЗРР, данните, въз основа на които се извършва наблюдението и 

оценката се събират от Националния статистически институт, от Агенцията по заетостта, 

както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация. 

Данните се събират, обработват и анализират ежегодно с цел да послужат за 

разработването на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план. 

 

6.1.1.2.ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Съгласно чл.80, ал.1 от ППЗРР индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския 

план за развитие отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, 

определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Те 

отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие. Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и 

оценката, са: 

-индикатори за резултат – отнасят се до наблюдение и оценка на изпълнението на 

приоритетите и мерките за развитие на общината; 

-индикатори за въздействие – отчитат изпълнението на специфичните и стратегически 

цели и имат цялостна оценка на ефективността на избраната политика за развитие; 

Информацията и данните, които служат за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление 

на регионалното развитие. 

 

6.1.1.3.ОРГАНИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

Съгласно  чл.89 от ППЗРР, орган за наблюдение на Общинския план за развитие на 

Община Горна Оряховица е Общинският съвет на Община Горна Оряховица. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на ОПР Общинският съвет осигурява участието на 

заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския 

план за развитие. Финансовото и техническото обезпечаване на наблюдението се осигурява 
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от общинския бюджет. В чл.81 от ППЗРР  са посочени функциите на Органа за наблюдение 

изпълнението на  Общинския план развитие, а именно: 

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие; 

2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи 

на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица, на 

основата на принципа за партньорство; 

3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата 

в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, 

опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното 

включване; 

4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие; 

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Общинския план 

за развитие; 

6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността 

на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното 

развитие. 

Организирането на наблюдението на изпълнението на Плана се извършва от Кмета на 

Общината. Със своя заповед Кметът на общината определя оперативна група за наблюдение 

и оценка на изпълнението на ОПР.  

Извършванего на оценки за изпълнението на Плана се извършва от външни експерти. 

Експертите, участващи в извършването на оценки  на документите за стратегическо  

планиране на регионалното и местното  развитие, трябва да отговарят на редица 

изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР. 
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6.1.1.4. ДОКЛАДВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ 

Докладване изпълнението на Общинския план за развитие се извършва ежегодно. За 

резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад, в съответствие с 

чл.91. ал.8 от ППЗРР .Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 

март на всяка следваща година.Информацията и данните, свързани с наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна 

система за управление на регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на 

Общинския план за развитие. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от 

решението за тяхното одобряване. 

За осигуряване на публичност в изпълнение на чл.42 ал.2 от ЗРР, Годишните 

доклади се публикуват на интернет страницата на Община Горна Оряховица www.g-

oryahovica.org . 

 

6.2. ОЦЕНКИ НА ПЛАНА 

Оценката обхваща всеки стадий от жизнения цикъл на Плана – предварителна, 

междинна и последваща.Оценките на Общинския план се извършват от независими 

консултати при спазване на изискванията на ЗОП, ЗРР и ППЗРР. 

Предварителната оценка се разработва успоредно с подготовката на проекта на 

Общинския план за развитие. Обхвата на предварителната оценка се определя от чл.32 от 

ЗРР -  оценка за въздействието на Плана върху процесите на социално-икономическото 

развитие на Общината  и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

Междинната оценката на Плана се извършва  не по-късно от 4 години от началото 

на периода на действие на Плана. Обхватът на Междинната оценка се определя от чл. 33 от 

ЗРР, а именно: 

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

- оценка на степента на постигане на съответните цели; 

http://www.g-oryahovica.org/
http://www.g-oryahovica.org/
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- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

- изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие.  

 

Последващата оценка на Общински план за развитие на Община Горна 

Оряховица.Извършва се не по-късно от 1 година след изтичане на периода за неговото 

действие. Обхватът на Последващата оценка се определя  съгласно чл.34 от ЗРР, а именно: 

- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

- оценка на общото въздействие; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

-изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Резултатите от извършваните оценки на Общинския план за развитие се отчитат при 

оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие, Регионален план за развитие и 

на Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината внася за обсъждане и 

одобряване от Общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последваща оценка 

на изпълнението на ОПР. Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и 

разпространение на резултатите от оценките. 

 

6.3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

При актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие 

на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-икономическите 

характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на тази 

основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление 

и изпълнение на целите на Плана до края на съответния период. 

Предпоставките за актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в чл. 

38 ал. 1 от ППЗРР, а именно: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия 

за развитие; 

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 
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4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на ОПР; 

5. на основата на резултатите от междинната или последваща оценка.  

 

За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и 

приемането на актуализирания Общински план се извършва при условията и по реда за 

изработване и приемане на Общинския план за развитие. 

За ефективното и ефикасно изпълнение на Общинския план за развитие, Програмата 

за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на Общинския 

съвет, по предложение на Кмета на Община Горна Оряховица. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на ОПР се осъществява чрез бюджета на Общината. 

Допускания: Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица може да 

претърпи промяна след окончателното одобрение на оперативните програми, Програмата за 

развитие на селските райони, програмите за европейско териториално сътрудничество, 

секторните програми на Общността и Споразумението за партньорство. 
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VІІ.НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 

7.1 ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА В ПРОЦЕСА НА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

При разработване на ОПР 2014-2020 г. на Община Горна Оряховица главната цел е 

прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, за да 

се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в 

процеса на формиране и прилагане на местната политика за интегрирано  устойчиво 

развитие.  

Законът за регионалното развитие и Правилника  за неговото прилагане определят 

търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на 

разработването и реализацията на ОПР. Съгласно чл. 23, т.5 от ЗРР и чл. 41 от ППЗРР, 

Кметът на общината и Общинският съвет са органите, които осигуряват информация и 

публичност за дейностите по ОПР. 

Принципът предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации, 

които да осигурят съвместно участие на местната власт, бизнеса, неправителствените 

организации и гражданите. Прилагането на принципа за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност ще даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят 

мнение и представят предложения чрез формални и неформални работни срещи, попълване 

на анкетни карти, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични 

дискусии и чрез интернет.  

Планът включва в себе си дейности от компетенцията на местната власт, като ключови 

партньори на местно равнище се явяват НПО, представители на бизнеса, културни, 

изследователски и научни институции. 

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще 

даде възможност да се реализират пълноценно дейностите на Плана, което ще допринесе за 

доизграждане на връзките между различните субекти с влияние върху местното развитие. 

В процеса на разработване на ОПР 2014-2020 г. на община Горна Оряховица беше 

застъпено публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на 

предоставяните продукти и услуги за обществото.  

В периода на разработването на ОПР, разработващият екип представи публично 

пълния набор от информация с работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната 
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реализация и очакваните резултати. Различните механизми за представяне и дискутиране на 

работата по ОПР насърчава публичното участие и провокира идеите на различните 

заинтересовани групи.  

В процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап разработване 

на ОПР се включиха три основни компонента: информиране, консултиране и вземане на 

съвместни решения. 

 

Информиране 

Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да 

информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои и да ги насърчи да 

участват. 

В началния етап на разработване на ОПР 2014-2020 г. на община Горна Оряховица 

разработващият екип успешно реализира информационни канали към и от всички 

организации на територията на общината – административни (общински и държавни), 

неправителствени, бизнес организации, както и Национален статистически институт – 

Велико Търново. Получена бе необходимата начална информация за изготвяне на 

Ситуационния анализ и Стратегическата част на ОПР. На интернет сайта на Общината и в 

седмичен регионален вестник беше публикувана информация за стартиране на разработката 

на Плана. Информация беше разпространена и чрез местното кабелно радио. 

 

Консултиране 

Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който гражданите и 

заинтересованите страни са поканени да дадат становища в процеса на разработване на ОПР.  

За да може местната общност да се включи в разработката на Плана,  бяха разработени 

три вида анкети за събиране на информация и предложения – за граждани, за бизнес  и за 

неправителствен сектор. Анкетите за граждани бяха публикувани на сайта на Общината, във 

вестник „Седмицата”, разпространени чрез фирми,  както и можеха да се вземат от 

информационния център на Общината. Анкетите до бизнеса и НПО бяха разпространени по 

електронна поща. Обратно постъпиха 208 анкети от граждани, 5 анкети от НПО сектора и 8 

анкети от местния бизнес. Информацията от анкетите помогна по-точно да бъдат 

определени нуждите на гражданите и необходимите действия от страна на администрацията. 

Определиха се със заповед на Кмета на Община Горна Оряховица основна и тематични 

работни група за подготовката на ОПР и Програмата за реализацията му. 

Основната работна група се състоеше от представители на Общинската администрация 

и членове на Общински съвет гр. Горна Оряховица. Групата имаше за цел да организира 
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подготовката на ОПР 2014-2020 г. на община Горна Оряховица, да координира работата на 

тематичните работни групи, обсъжда и предлага окончателния вариант на документите. 

Сформираха се 8 тематични работни групи съобразно изискванията на ЗРР. Участници 

в една тематична група бяха служители на ръководни длъжности в Община Горна 

Оряховица, както и експерти в съответната област. Избран бе подходът за провеждане на 

работни срещи на работните групи по тематичните области на ОПР 2014-2020 г. на Община 

Горна Оряховица. 

Осемте тематични области бяха: 

- Обща характеристика/профил на общината (природо-географските, 

териториалните, културно-историческите и демографските ресурси); 

- Състояние на местната икономика; 

- Демографско състояние и тенденции, заетост, безработица, доходи; 

- Образование, здравеопазване, социална сфера, култура, спорт, туризъм, 

младежки дейности; 

- Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност (транспортна 

инфраструктура и достъпност, енергийни мрежи, ВЕИ и енергийна 

ефективност, телекомуникации и широколентов достъп, ВиК инфраструктура); 

- Екологично състояние и рискове (отпадъци, въздух, шум, биоразнообразие, 

свлачища, диги); 

- Административен капацитет (административно обсъждане, е-управление, 

управление на човешките ресурси); 

- Подготовка на индикативна финансова таблица. 

Във връзка с идентифициране на проблемите и нуждите по населени места бяха 

изпратени писма и проведени срещи с кметовете им. 

Първите работни заседания на основната работна група и тематичните работни групи 

се проведоха през месец юни 2013 г., като се избраха подходите за изработване на Плана, 

обсъждаше се аналитичната част и се дадоха предложения за визия, цели и приоритети на 

ОПР за периода 2014-2020 г. Изготви се протокол от заседанието на основната работна 

група. През месец септември 2013 г. се проведе втора работна среща на основната работна 

група, на която се обсъди готов базов проектен вариант на ОПР за периода 2014-2020 г. на 

Община Горна Оряховица. Разгледа се структурата на Плана и проектите заложени в 

програмата за реализацията му. Дадоха се предложения, които се отразиха в ОПР. От 

срещата се изготви протокол. 

На 12.09.2013 г. в голямата зала на Община Горна Оряховица се проведе публично 
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обсъждане във връзка с изготвянето на Общинския план за развитие. Материалите за 

публичното обсъждане бяха публикувани в края на месец август на официалната страница 

на Общината и бяха налични на хартиен носител в Общинския съвет. Целта на събитието бе 

да активизира обществеността на община Горна Оряховица за участие в процеса на 

обсъждане и разработване на Плана. Срещата бе изцяло насочена към гражданите и 

заинтересованите страни, като поканата за нея беше публикувана в официалния сайт на 

Община Горна Оряховица и отпечатана в два регионални вестника. Срещата премина в 

следния ред: Кметът на община Горна Оряховица, инж. Добромир Добрев представи 

варианта на ОПР, направи основни изводи, на база разработения ситуационен анализ, 

представи SWOT анализа, приоритетите, целите и мерките на Плана. Публичното обсъждане 

премина при повишен интерес от страна на участниците. Направиха се редица изказвания, 

дадоха се препоръки и се зададоха различни въпроси, на които бе отговорено изчерпателно. 

Участниците бяха поканени да направят своите писмени предложения, които да бъдат 

включени в Плана. Изготви се протокол от срещата. Проведеното публично обсъждане на 

ОПР имаше съпътстващо медийно отразяване, благодарение на което се осигури по-висока 

степен на публичност. 

 

Вземане на съвместни решения 

Вземането на съвместни решения е един от важните етапи на стратегическото 

планиране на местно ниво, при който гражданите и заинтересованите страни работят 

съвместно с общинска администрация за формиране на общи решения. Подходът, който бе 

приложен при разработването на ОПР за периода 2014-2020 г. на Община Горна Оряховица 

е успешен и гарантира качествен планов документ. С обратна връзка от попълнените анкети, 

заседания на работните групи и проведено обществено обсъждане със съпътстващо медийно 

отразяване, благодарение на което се осигури по-висока степен на публичност на 

разработването на ОПР, се осъществи този подход. Направените коментари и препоръки се 

използваха при финалното формулиране и редактиране на ОПР и Програмата за неговото 

изпълнение. 

Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване на ОПР 2014-2020 

г. на Община Горна Оряховица не само осмисля и легитимира този процес, но гарантира 

устойчивост на документа през планирания период от време. Благодарение на широкото 

гражданско участие се повишава качеството и стойността на ОПР на Община Горна 

Оряховица, като същевременно се засилва общественото доверие и отговорност. 
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7.2 ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПЛАНА 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност в процеса на 

изпълнение на ОПР на Община Горна Оряховица са годишните доклади за изпълнение на 

ОПР и докладите за междинната и окончателна оценки на Общинския план. Изготвянето им 

се организира от Кмета на Общината и се обсъждат и одобряват от Общинскя съвет. 

Междинната и окончателна оценка за изпълнение на ОПР ще да бъдат изготвени и обсъдени 

при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 

партньорство и осигуряване на публичност: информиране, консултиране, съгласуваност и 

активно участие на всички заинтересовани страни. Ще бъдат запазени и доразвити 

механизмите за съвместна работа, застъпени в процеса на разработване на Плана. При 

идентифицирана необходимост в доклада на междинната оценка, ще бъде направена 

актуализация на Плана, в партньорство със заинтересованите страни. 

За процеса на реализация на ОПР ще се търси широко публично участие и формиране 

на широки партньорства между заитересованите страни, включително и реализация на 

публично-частни партньорства. 
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VІІІ.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 
 

Програмата за реализация (ПР) е заключителният елемент от структурата на ОПР и конкретизира начина за постигане на 

заложените в ОПР цели за 7-годишен период от време. Основна цел на Програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение 

на ОПР. 

С Програмата за развитие се определя пакета от инвестиционни дейности/проекти за реализация на целите и приоритетите за 

развитие на общината до 2020г. със съответните финансови ресурси, необходими за реализиране на набелязаните дейности, източниците 

на финансиране, времевите параметри и отговорните структури. Дефинираните и включените в състава на ПР дейности/проекти 

принадлежат към определена мярка от приоритетните области на стратегическата част. 

Програмата за реализация съдържа и проекти, които е планувано да бъдат реализирани чрез партньорство между публичния и 

частния сектор. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР 2014-2020г. се осъществява посредством наблюдението и оценката на 

изпълнението на неговата оперативна част, а именно Програмата за реализация на Плана. Системата за наблюдение и оценка на ОПР е 

детайлно описана в раздел „Наобходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Плана”. 

Съгласно чл. 38, ал. 4 от раздел V на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие: за ефективното и ефикасно 

изпълнение на Общинския план за развитие Програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на 

Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. 

Предвид факта, че към момента на разработване на ОПР не е приключил процесът на програмиране на национално ниво, ПР ще 

бъде актуализирана веднага след приемане на оперативните програми, програмите за европейско териториално сътрудничество, другите 

секторни програми на Общността за периода 2014-2020г. и изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Горна Оряховица, съобразно определените зони за въздействие в него. Към момента не е изяснен и въпросът с обхвата на бъдещата 
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Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и допустимостта на населените места от общината. След одобрението на ПРСР е 

възможно да настъпят промени в ПР, с което да възникне и необходимостта от нейното актуализиране. 

Разработването и реализирането на Програмата за реализация за периода 2014-2020г. на община Горна Оряховица се осъществи и 

ще продължи да се осъществява при широка публична информираност и участие. Действията за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност са описани в раздел VII на ОПР: „Необходими действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност”. 
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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 

П 1.1.1.1. 
Осигуряване на възможности за заетост, в. т. 
ч чиракуване и стажуване  6244 

Общински бюджет; 
Държавен бюджет; 
ОПРЧР     

Община Горна 
Оряховица 

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината.  

П 1.2.1.1: 

Изграждане на и/или включване в 
партньорски мрежи по отношение 
разработването, прилагането, мониторинга и 
оценката на добри практики и иновативни 
подходи 300 ОПРЧР     

Община Горна 
Оряховица 

П 1.2.1.2: 

Сътрудничество, обмяна на опит и добри 
практики между градовете в рамките на 
съществуващи и/или нови побратимявания 150 

Общински бюджет; 
„Европа за 
гражданите”   

Община Горна 
Оряховица 
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Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата 

П 1.3.1.1 
Обособяване на нови индустриални зони  в 
близост до бъдещото трасе на АМ "Хемус" 2050 

Общински 
бюджет;ПЧП     

Частен сектор; 
Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.1.2 
Обособяване на нови индустриални зони   и 
бизнес зони /бивши военни поделения/ 2050 

Общински 
бюджет;ПЧП (ОПРР- 
ФИ)     

Частен сектор; 
Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.2.1. 

Обновяване/рехабилитация/реконструкция 
на съществуващи бизнес и индустриални 
зони, включително внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и ВЕИ 10000 

ОПРР-Финансов 
инженеринг; частно 
финансиране     Частен сектор 

П 1.3.3.1. 

Рехабилитация и реконструкция на 
ул."Св.Княз Борис І" (от кр.с ППГ Буров до 
Честово"( о.т.901-о.т.817)(проектиране+СМР) 2010 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.3.2 

Реконструкция и разширение на 
ул."Македония" (от складова база до 
пресечка с ул."Св.Княз  Борис І" о.т.314 - 
о.т.955; о.т.961-о.т.948;о.т. 1024-о.т.820 ) 
(отчуждаване - проектиране+СМР) 2520 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.3.3: 

Реконструкция  ул."Моско Грънчаров" 
(о.т.800 - о.т.801-о.т.805 - о.т.806-о.т.813 ) 
(проектиране+СМР) 1510 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.3.4: 

Рехабилитация и Реконструкция  ул."Антон 
Страшимиров" ( о.т.2-о.т.13-о.т.99-о.т.119) 
(проектиране+СМР) 5020 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

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) 210 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.4.2: 
Озеленяване и обособяване на места за 
отдих 110 

Общински 
бюджет;ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 1.3.5.1: 

Подобряване на съществуващата/Изграждане 
на нова транспортна инфраструктура за 
постигане на интермодалност във  
взаимовръзката между въздушния, 
железопътния и сухопътен транспорт, 
реализиран  на територията на Общината 5020 

Общински бюджет; 
Външни източници     

транспортни 
фирми 

П 1.3.6.1.: 
Реконструкция на зеленчуков пазар гр.Горна 
Оряховица 1500 ПЧП     

Частен сектор; 
Община Горна 
Оряховица 

П 1.3.6.2.: Изграждане на селскостопанско тържище  1520 
Общински бюджет; 
Частно финансиране     Частен сектор 

Специфична цел 1.4.: Създаване на условия за развитие на бизнеса 

П 1.4.1.1 
Приемане на пакет от стимули за 
подпомагане на стартиращ бизнес 1 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

Специфична цел 1.5.: Развитие на селското стопанство 

П 1.5.1.1 Възстановяване на поливното земеделие 2020 
Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие 

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

П 2.1.1.1 

Обновяване и/или конструктивно укрепване 
на многофамилни жилищни сгради, 
включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 14200 

ОПРР; Частно 
финансиране; 
Външни източници     

частни 
собственици 

П 2.1.2.1 

Обновяване на сграда общинска 
администрация Горна Оряховица, 
включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 330 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.1.2.2 

Обновяване на сграда кметства населени 
места, включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 2000 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.1.2.3 

Обновяване на сграда РУП Гора Оряховица,  
включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 1000 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.1.2.4 

Обновяване на сграда ДСП Оряховица,  
включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 2.1.2.5 

Обновяване на сграда ДБТ Оряховица,  
включително мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.1.2.6: 

Реконструкция на сграда РС ПБЗН 
Оряховица,  включително мерки за 
енергийна ефективност и ВЕИ 500 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

П 2.2.1.1  
Изграждане на достъпна среда сграда 
Младежки дом Горна Оряховица 20 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.2 
Изграждане на достъпна среда сграда Зала 
Акробатика Горна Оряховица 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.3 
Доизграждане на достъпна среда сграда НЧ 
"Напредък" Горна Оряховица 100 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.4 
Изграждане на достъпна среда сграда НЧ 
"Братя Грънчарови" Горна Оряховица 150 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.5 
Изграждане на достъпна среда сграда 
Исторически музей Горна Оряховица 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.6  
Изграждане на достъпна среда сграда 
Художествена галерия  Горна Оряховица 20 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.7  
Изграждане на достъпна среда сграда ДСП  
Горна Оряховица 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.2.1.8  
Изграждане на достъпна среда сграда ДБТ  
Горна Оряховица 50 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

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

П 2.3.1.1 
Изграждане на  "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, 
гр. Горна Оряховица ( Парк на Кауфланд)  1000 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.2  
Реконструкция парк "Градска 
градина"(проектиране +СМР) 1020 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.3  
Реконструкция парк "Детски кът" 
(проектиране+СМР) 1020 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.4 
 Реконструкция парк "Никола 
Петров"(проектиране+СМР) 1520 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.5  
Реконструкция парк  до хлебозавод Славянка 
(проектиране+СМР) 210 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 2.3.1.6  
Реконструкция парк  гр.Долна Оряховица 
(проектиране+СМР) 110 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.7  
Изграждане парк с.Първомайци - Темниско( 
проектиране+СМР) 110 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.8 
 Реконструкция и модернизация парк 
Балтейка с.Поликрайще (проектиране+СМР) 110 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.9.  
Обособяване на места за отдих в 
междублокови пространства  100 

ОПРР; ПУДООС; 
частно финансиране     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор 

П 2.3.1.10.  
Изграждане на детска площадка в района до 
пожарната гр.Горна Оряховица 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.11.  
Изграждане на детска площадка в района 
ул.Самуил/19 ти февруари Горна Оряховица 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.12.  
Изграждане на детска площадка в района 
ул.Борима 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.13.  
Изграждане на детска площадка 
с.Първомайци 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.14   Изграждане на детска площадка с.Правда 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.15.  Изграждане на детска площадка с.Стрелец 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.16.  Изграждане на детска площадка с.Крушето 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.17.  Изграждане на детска площадка с.Янтра 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.18.  Изграждане на детска площадка с.Писарево 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.19.   Изграждане на детска площадка с.Върбица 41 
Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.20.  
Изграждане на детска площадка 
с.Г.Д.Тръмбеш 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.21.  
Изграждане на детска площадка 
с.Г.Г.Тръмбеш 41 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.22.  Реконструкция на пл."Георги Измирлиев"  8050 
Общински бюджет, 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 2.3.1.23  

Реконструкция на кръстовище,  кр."Св. Княз 
Борис І" - "19-ти февруари" гр.Горна 
Оряховица 150 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.24  
Реконструкция на кръстовища, гр.Горна 
Оряховица - кр. Районен съд,  180 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.25 

 Изграждане на „Паркинг към улица „Христо 
Смирненски” от о.т. 9 до о.т. 201” град Горна 
Оряховица 130 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.26  

Изграждане на улична мрежа в кв. 601 - 608 
вкл и улично осветление, по плана на гр. 
Горна Оряховица (! Отчуждителни 
процедури, проектиране, СМР) 2445 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.27 

Изграждане на ул.”Мургаш”, гр. Горна 
Оряховица(! Отчуждителни процедури, 
проектиране, СМР) 124 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.28  

Изграждане на улица индустриалната зона 
(от ул.”Македония” до Складова зона) от о.т. 
943 до о.т. 933, гр. Горна Оряховица   205 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.29  

Изграждане на ул. ”Юрий Гагарин” от 
„Объщалото” до „Колдъс”, гр.Горна 
Оряховица 
Има инвестиционен проект. (! Отчуждителни 
процедури+СМР) 1300 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.30   

Реконструкция/Основен ремонт на улици 
гр.Д.Оряховица: "Р.Даскалов", 
"Л.Каравелов", "Янтра", "Ал.Стамболийски", 
"Хр.Попов", "Мир", "С.Румянцев", "Пирин", 
"Д.Благоев", "Родопи"(проектиране+СМР) 1010 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.31 Изграждане на улици с.Първомайци 
(проектиране+СМР) 4010 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.32  Основен ремонт улици с.Правда 100 ПРСР     
Община Горна 
Оряховица 
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П 2.3.1.33 

Основен ремонт улици с.Крушето: Ул."Бор", 
ул."Ален Мак", "Васил Левски", 
ул."Мелнична", ул."Крайбрежна" 410 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.34  Основен ремонт улици с.Янтра 100 ПРСР     
Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.35 

Основен ремонт улици с.Писарево: 
"Св.св.Кирил и Методий", 
ул."Ал.Стамболийски", ул."Сидер войвода", 
ул."Балканджи Йово" , ул."Бачо Киро", 
ул."Янтра" 150 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.36  
Основен ремонт улици с.Върбица: Цар Иван 
Асен ІІ, ул."Градинарска", ул."Янтра" 50 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.37  
Основен ремонт улици с.Стрелец: 
ул."Св.св.Кирил и Методий", ул"Хр.Ботев" 50 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.38  
Основен ремонт улици с.Паисий: ул."Втора", 
ул"Четвърта", ул."Девета", ул."Единадесета" 50 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.39  

 Изграждане на светофарни уредби - 
кръстовище ул.Ив.Вазов" и ул."Янко 
Боянов"; кръстовище ул. "В. Левски"- 
ул."Славянска" - ул."П.Р.Славейков", 
гр.Горна Оряховица 153 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.40    
Реконструкция на съществуващи светофарни 
уредби  гр.Горна Оряховица 200  ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.41  

Околовръстен път Горна Оряховица – 
Вариант А Участък от км 0+00 до 4-
057.57(отчуждителни процедури+СМР) 9000 

Общински бюджет; 
Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.1.42   
Изграждане на видеонаблюдение на входно-
изходни артерии на всички населени места  100 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 
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П 2.3.2.1  
Реконструкция на път VTR1013 Никюп - 
Крушето 1097 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.2.2   
Реконструкция на път VTR1292 Паисий - 
Стрелец  1258 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.2.3  
Реконструкция на път VTR2050 Г.Г.Тръмбеш – 
Драганово/ Г.Д.Тръмбеш-Върбица 910 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П  2.3.2.4   
Реконструкция на път VTR2053 Сушица – 
Драганово - Стрелец 1480 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.3.2.5  
Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
пътни връзки с бъдещото трасе на АМ Хемус 1050 

Общински бюджет; 
Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

Специфична цел 2.4: Развитие на ВиК инфраструктурата 

П 2.4.1.1   

Подобрения на водоснабдителната и 
канализационна мрежа в градовете Горна 
Оряховица и Долна Оряховица  І фаза  17180 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.2   

Изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 
рехабилитация на водопроводна мрежа 
с.Поликрайще”                                                  23812 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.3   

Изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 
рехабилитация на водопроводна мрежа 
с.Драганово”                                                  24401 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.4  

 Изграждане на канализация по улици в град 
Долна  Оряховица – ул.”Калоян”,  
ул.”Шипка”, ул.”Първи май”, ул.”23 юни”,  
ул.”Любен Каравелов”, ул.”Цанко 
Церковски”, ул.”8-ми септември”, 
ул.”Добруджа” 1201 ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 
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П 2.4.1.5  

Реконструкция и доизграждане на 
канализация по улици в град Горна 
Оряховица – ул.”Юмрукчал”, ул. ”Добри 
Чинтулов”, ул. „Козлудуй”, ул.”Тунджа” и 
реконструкция на профил 112 по ул. „Хаджи 
Димитър”, ул. „Пирот”  и ул. 
„Ал.Стамболийски” 1114 ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.6  
Изграждане на улична ВиК мрежа в кв.601 – 
608 (зад стадиона)(проектиране+СМР) 2970 

Общински бюджет и 
ОПОС     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.7   

Водоснабдяване на улици в кв. Гарата, гр. 
Горна Оряховица, от водоснабдителна 
система яз. Йовковци(проектиране+СМР) 355 Частно финансиране     частен сектор 

П 2.4.1.8   
Рехабилитация на напорен водопровод 
с.Писарево(проектиране+СМР) 915 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.9  
 Рехабилитация на напорен водопровод 
с.Янтра (проектиране+СМР) 1515 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.10   
Рехабилитация на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Върбица (проекиране+СМР) 255 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.11   
Рехабилитация на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Крушето (проектиране+СМР) 215 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.12   
Рехабилитация на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Стрелец (проектиране+СМР) 265 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

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) 230 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.14   
Основен ремонт тласкателен водопровод с. 
Г.Г.Тръмбеш (проектиране+СМР) 1215 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.15   
Основен ремонт тласкателен водопровод с. 
Стрелец(проектиране+СМР) 1215 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.16   
Рехабилитация на водопроводна мрежа с. 
Паисий (проектиране+СМР) 210 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.4.1.17  
 Рехабилитация на вътрешна водопроводна 
мрежа с. Правда(проектиране+СМР) 225 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

Специфична цел 2.5: Планова осигуреност на община Горна Оряховица 
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П 2.5.1.1.  
Разработване на Общ устройствен план на 
Община Горна Оряховица 320 

Общински бюджет; 
Държавен бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.5.1.2. 
Изработване на кадастрална и 
специализирана кадастрална карти 100 

Общински бюджет; 
Агенция по кадастър     

Община Горна 
Оряховица 

П 2.5.1.3.  Актуализация на ПУП гр.Горна Оряховица  250 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица 

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот 

Специфична цел 3.1: Създаване на привлекателна образователна среда 

П 3.1.1.1  

Модернизация  и внедряване на мерки за 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  на ЦДГ 
«Щастливо детство», Горна Оряховица(СМР) 424 НДЕФ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.2  

 Модернизация  и внедряване на мерки за 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  на ЦДГ «Бодра 
смяна», Горна Оряховица(обследване+СМР) 145 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

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) 590 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.4  

 «Енрегийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Първи юни», Горна 
Оряховица;(проектиране, обследване+СМР) 435 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.5  

«Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОДЗ «Божур», Горна 
Оряховица, кв. «Гарата»;(проектиране, 
обследване+СМР) 425 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.6 

 «Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на СДГ «Детски свят», Горна 
Оряховица, кв. «Калтинец»;(проектиране, 
обследване+СМР) 440 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.7 

 «Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на Детска ясла «Зорница», 
град Горна Оряховица (проектиране, 
обследване+СМР) 415 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.1.1.8  

 «Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на Детска ясла «Еделвайс» ІІ 
етап, град Горна Оряховица;(проектиране, 
обследване+СМР) 120 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.9   

«Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Детска радост», 
Долна Оряховица;(проектиране, 
обследване+СМР) 440 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.10   

«Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Д. Генков», село 
Поликраище;(проектиране, обследване+СМР) 440 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.11   

 «Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Здравец», село 
Първомайци (проектиране, обследване+СМР) 435 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.12  

«Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Слънчице», село 
Върбица;(проектиране, обследване+СМР) 273 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.13   

«Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ЦДГ «Асен Разцветников», 
село Драганово;(проектиране, 
обследване+СМР) 420 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.14  

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Кирил и Методий”, гр. 
Горна Оряховица;(проектиране, 
обследване+СМР) 400 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.15  

 „Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Паисий Хилендарски”, 
гр. Горна Оряховица, кв. 
„Гарата”;(проектиране, обследване+СМР) 335 

Общински бюджет; 
ОПРР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.1.1.16  

 „Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Кирил и Методий”, гр. 
Долна Оряховица(проектиране, 
обследване+СМР) 335 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.17   

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Климент Охридски”, 
село Драганово;(проектиране, 
обследване+СМР) 315 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.18  

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Кирил и Методий”, 
село Поликраище(проектиране, 
обследване+СМР) 195 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.19  

 „Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „В.Левски”, село 
Върбица 265 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.20   

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Елин Пелин”, село 
Първомайци (проектиране, обследване+СМР) 275 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.21   

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на ОУ „Отец Паисий”, село 
Писарево;(проектиране, обследване+СМР) 275 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.1.22  

Енергийно-ефективна реконструкция и 
модернизация на ПГСС "Боруш", с. Крушето 
(проектиране, обследване + СМР) 616 

Общински бюджет; 
ПРСР; МФК; НДЕФ; 
КБ     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.1   
Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена 
Грънчарова" гр. Горна Оряховица 33,99 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.2  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ 
"Щастливо детство" гр. Горна Оряховица 78,2 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.3  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Ален 
мак" гр. Горна Оряховица 234,8 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.1.2.4  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра 
смяна" гр. Горна Оряховица 28,255 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.5  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи 
юни" гр. Горна Оряховица 74,24 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.6  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" 
гр. Горна Оряховица 77,12 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.7  
Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Божур" 
гр. Горна Оряховица 71,124 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.8  
Обзавеждане и оборудване на СДГ "Детски 
свят" гр. Горна Оряховица 28,18 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.9  
Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Зорница" 
гр. Горна Оряховица 31 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.10  
Обзавеждане и оборудване на ДЯ "Еделвайс" 
гр. Горна Оряховица 5,8 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.11  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Детска 
радост" гр. Долна Оряховица 13 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.12  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Димитър 
Генков" с. Поликраище 15,42 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.13  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Здравец" 
с. Първомайци 12,65 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.14   
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ 
"Слънчице" с. Върбица 0,8 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.1.2.15  
Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Асен 
Разцветников" с. Драганово 2,18 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.16   
Обзавеждане и оборудване на СОУ "Вичо 
Грънчаров" гр. Горна Оряховица 148,4 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.17  
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий" гр. Горна Оряховица 63,6 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.18  
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. 
Паисий Хилендарски" гр. Горна Оряховица 37 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.19   
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий" гр. Долна Оряховица 19,2 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.20  
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Климент 
Охридски" с. Драганово 38,2 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.3.21  
Оборудване и обзавеждане на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий" с. Поликраище 10 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.22   
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Васил 
Левски" с. Върбица 80,3 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.23   
Обзавеждане и оборудване на ОУ "Елин 
Пелин" с. Първомайци 36,8 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.24  
 Обзавеждане и оборудване на ОУ "Отец 
Паисий" с. Писарево 16,9 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.1.2.25   
Обзавеждане и оборудване на ПГ по СС 
"Боруш" с. Крушето 11,8 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.1.2.26  
Обзавеждане и оборудване на Общински 
детски комплекс 62,75 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

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

П 3.2.1.1  
Изграждане на „Кризисен център" за жертви 
на насилие с капацитет 8 места  525 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.1.2  

Изграждане на  2 бр. ЦНСТ за лица в 
неравностойно положение, всяко от които  с 
капацитет 15 места  1810 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.1.3  

Реконструкция сграда за изграждане на 
Защитено жилище за хора в риск  в с.Янтра с 
капацитет 8 места   157 

Общински бюджет; 
Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.1.4  

Ремонт на трети етаж на сграда ДЗИ - 
общинска собственост, ползван за 
предоставяне на социални услуги 30 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.1.5.  

 Реконструкция на сграда за изграждане на 
"Приют" за бездомни лица с капацитет 10 
места 177 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.1.6  

Реконструкция на съществуваща сграда за 
изграждане на Дом за стари хора с капацитет 
40 места, чрез публично частно 
партньорство 660 ПЧП     

частен сектор, 
Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.2.1  

Оборудване и обзавеждане на „Кризисен 
център" за жертви на насилие с капацитет 8 
места  80 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.2.2  

Оборудване и обзавеждане на 2 бр. ЦНСТ за 
лица в неравностойно положение, всяко от 
които с капацитет 15 места  200 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.2.3   
Оборудване и обзавеждане на "Защитено 
жилище" за хора в риск с капацитет 8 места 70 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.2.2.4  
Оборудване и обзавеждане на "Приют" за 
бездомни лица с капацитет 10 места 75 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.2.5    
Оборудване и обзавеждане на Дом за стари 
хора с капацитет 40 места 70 ПЧП     

частен сектор, 
Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.2.6  
 Оборудване и обзавеждане на социални 
жилища за лица в риск за 40 лица 65 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.3.1  

Реконструкция на съществуваща сграда в гр. 
Горна Оряховица и обособяване на 16 броя 
социални жилища за лица в риск 635 

Общински бюджет, 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.1  

Разкриване и предоставяне на социалната 
услуга в общността от резидентен тип 
„Кризисен център" за  жертви на насилие с 
капацитет 8 места  280 

ОПРЧР, Държавен 
бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.2  

Разширяване на обхвата услугите, които 
предлагат домашни грижи: Личен асистент, 
Социален асистент и Домашен помощник – 
капацитет 70  3024 ОПРЧР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.3  
Развитие на приемната грижа в община Г. 
Оряховица – капацитет 20 семейства 1850 ОПРЧР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.4  

Разкриване и предоставяне на социалните 
услуги в общността от резидентен тип 
„Център за настаняване от семеен тип" за 
лица в неравностойно положение, всеки от 
които с капацитет 15 места 780 

ОПРЧР; Държавен 
бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.5  

Разкриване и предоставяне на социалната 
услуга от резидентен тип "Защитено жилище" 
за хора в риск с капацитет 8 места  120 

Външни източници; 
Държавен бюджет     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.2.4.6  

Разкриване и предоставяне на социалната 
услуга в общността "Център за обществена 
подкрепа" с капацитет 40 места  862 Държавен бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.4.7   

Разкриване и предоставяне на социалната 
услуга  от резидентен тип "Приют" с 
капацитет 10 места  144 

ОПРЧР; Държавен 
бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.5.1  

Енергийно-ефективна реконструкция и 
модернизация на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. 
Горна Оряховица (проектиране и СМР) 2027 

ОПРР; Частно 
финансиране 

*трябва да е в 
съотв. с НЗС до 
2020, план за 
действие и 
Генерален план 
за болничната 
помощ   

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.5.2   
Енергийно-ефективна реконструкция и 
модернизация на ДКЦ (проектиране и СМР) 386 

ОПРР; Частно 
финансиране 

*трябва да е в 
съотв. с НЗС до 
2020, план за 
действие и 
Генерален план 
за болничната 
помощ   

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.6.1   

Специализирано оборудване и обзавеждане 
на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна 
Оряховица 1887,5 ОПРР 

*трябва да е в 
съотв. с НЗС до 
2020, план за 
действие и 
Генерален план 
за болничната 
помощ   

Община Горна 
Оряховица 

П 3.2.6.2  
Специализирано оборудване на ДКЦ гр. 
Горна Оряховица 191 ОПРР 

*трябва да е в 
съотв. с НЗС до 
2020, план за 
действие и 
Генерален план 
за болничната 
помощ   

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.2.6.3 
Офис оборудване и обзавеждане на ДКЦ гр. 
Горна Оряховица 95,1 ОПРР 

*трябва да е в 
съотв. с НЗС до 
2020, план за 
действие и 
Генерален план 
за болничната 
помощ   

Община Горна 
Оряховица 

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

П 3.3.1.1  

„Енергийно-ефективна реконструкция на НЧ 
«Напредък 1869», гр.  Горна Оряховица 
(проектиране, обследване +СМР) 1115 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.2   

„Енергийно-ефективна 
реконструкция/основен ремонт  и изграждане 
на преместваема покривна конструкция на 
НЧ "Братя Грънчарови - 2002"(проектиране, 
обследване+СМР) 2015 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.3   

„Енергийно - ефективна 
реконструкция/основен ремонт на НЧ 
“Христо Козлев - 1883» гр. Долна Оряховица 
(проектиране, обследване+СМР) 568 

Общински 
бюджет;ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.4  

 „Енергийно - ефективна 
реконструкция/основен ремонт на НЧ“Иван 
Вазов –1893” с. Първомайци (проектиране, 
обследване+СМР) 415 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.5   

„Енергийно - ефективна 
реконструкция/основен ремонт на 
НЧ“Развитие –1884” с. Поликраище 
(проектиране, обследване+СМР) 362 

Общински бюджет; 
ПРСР   

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.6   

Енергийно-ефективна 
реконструкция/основен ремонт на  НЧ 
“Градина-1894” с. Върбица (проектиране, 
обследване+СМР) 235 

Общински 
бюджет;ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.3.1.7   

Енергийно-ефективна 
реконструкция/oсновен ремонт на  НЧ “Заря 
–1900” с. Стрелец (проектиране, 
обследване+СМР) 190 

Общински 
бюджет;ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.8   

Енергийно-ефективна 
реконструкция/oсновен ремонт на  НЧ 
“Просвета –1906” с. Горски горен Тръмбеш 
(проектиране, обследване+СМР) 189 

Общински 
бюджет;ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.9   

„Енергийно-ефективна реконструкция на 
Младежки дом”, гр. Горна Оряховица 
(проектиране, обследване+СМР) 416 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.10 

Укрепване на основи и ремонтно – 
възстановителни работи на храм «Свети 
Никола», УПИ I – за църква, кв.172, град Горна 
Оряховица 520 

Външно 
финансиране     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.11  
Ремонтно – възстановителни работи на 
църква «Св.Марина», село Поликраище 240 

Църковно 
настоятелство; ПРСР     

Община Горна 
Оряховица; 
Църковно 
настоятелство 

П 3.3.1.12 

«Ремонтно възстановителни работи на 
църква «Свети Иван Рилски – кв. 
«Калтинец»(проектиране+СМР) 600 

Църковно 
настоятелство     

Църковно 
настоятелство 

П 3.3.1.13 
«Преустройство и основен ремонт на хижа 
«Раховец», град Горна Оряховица 350 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.14 

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на Младежки дом”, гр. Долна 
Оряховица(проектиране, обследване+СМР) 316 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.15 

„Енергийно - ефективна реконструкция и 
модернизация на хижа „Божур” и 
туристически заслон, град Горна 
Оряховица"(проектиране, обследване+СМР) 515 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.16 

Енергийно - ефективна реконструкция на 
"Къща - музей Асен Разцветников" с. 
Драганово(проектиране, обследване+СМР) 260 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 
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П 3.3.1.17 
Реконструкция на Исторически музей Горна 
Оряховица(проектиране, обследване+СМР) 130 

Общински бюджет; 
ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.18 
Реконструкция на етнографски музей гр. 
Долна Оряховица (проектиране+СМР) 160 

Общински бюджет; 
ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.19 

Изграждане на нова екопътека в района на 
местността "Раховец" - х. "Божур" - м. "Св. 
Троица" (проектиране+СМР) 30 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.20  

Възстановяване на маркировката и 
указателни табели по маршрута Г. Оряховица 
- х. "Божур" 3,4 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.21 
Възстановяване на велопътеката от парк 
"Детски кът" до местност "Света Петка" 1,8 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.22  
Възстановяване на екопътеката Г. Оряховица 
- местност "Камъка" 9,8 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.23  
Изграждане на туристически заслони за 
отдих и хранене 24 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.1.24 
Възстановяване на водозахващане и корита 
на чешми 10 

Общински бюджет; 
ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.1  
Оборудване на НЧ "Напредък-1869" гр. Горна 
Оряховица 300 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.2  
Оборудване на НЧ "Братя Гърнчарови" гр. Г. 
Оряховица 200 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.3   
Обзавеждане и оборудване на Младежки дом 
гр. Горна Оряховица  100 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.4  
Оборудване и обзавеждане на Исторически 
музей гр. Горна Оряховица 6,6 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.5  
Оборудване и обзавеждане на Градска 
художествена галерия гр. Горна Оряховица 7,6 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.6   Обзавеждане и оборудване на хижа „Божур" 50 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.2.7  
Обзавеждане и оборудване на Младежки дом 
гр. Долна Оряховица  45 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица 

П 3.3.3.1   

Маркетингово представяне на Празника на 
горнооряховския суджук. Създаване на 
рекламен клип 70 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица 



Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

143 

 

П  3.3.4.1.  

Поредица от инициативи за представяне на 
събития (изложби, представления, 
експозиции и др.) 120 

Общински бюджет; 
Външни източници     

Община Горна 
Оряховица 

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

П 3.4.1.1  

Изграждане на тренировъчен стадион и 4 
броя тенис кортове УПИ I кв. 199 – Горна 
Оряховица 1300 ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.1.2  

Изграждане на обслужваща 
многофункционална сграда към спортен 
комплекс в УПИ I кв. 199 Горна 
Оряховица(проектиране, обследване +СМР) 440 

Общински бюджет; 
ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.1.3   

„Енергийно-ефективна реконструкция на 
спортна зала „Никола Петров” включително 
зала по акробатика”, Горна 
Оряховица(проектиране, обследване +СМР) 716 

Общински бюджет; 
ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.1.4  
 Цялостна реконструкция на стадион 
«Локомотив» (проектиране+СМР) 1510 

Общински бюджет; 
ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.1.5  
"Изграждане на фитнес център в спортна 
зала "Никола Петров"" 100 ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.2.1  
Оборудване и обзавеждане на стадион 
"Локомотив" 134 ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.2.2  
Оборудване и обзавеждане на спортна зала 
"Никола Петров" 397 ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.2.3  
Оборудване и обзавеждане на зала по 
акробатика 50 ОПРР-ФИ     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.2.4  
Оборудване и обзавеждане на зала по силов 
трибой 15 Външни източници     

Община Горна 
Оряховица; 
частен сектор  

П 3.4.3.1 
Лекоатлетическа щафетна обиколна на град 
Горна Оряховица 7 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  
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П 3.4.3.2  Турнир по футбол 7 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

П 3.4.3.3 Турнир по ръгби 7 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

П 3.4.3.4 Фамилатлон 28 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

П 3.4.3.5 Крос "Златна есен" 7 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

П 3.4.3.6 Турнир по борба "Никола Петров" 42 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

П 3.4.3.7 Лекоатлетически пробег "Мики" 16 Общински бюджет     
Община Горна 
Оряховица  

Приоритетна област 4: Околна среда 

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

П 4.1.1.1 
Интегрирана система на градски транспорт 
на гр.Горна Оряховица 7500 ОПРР     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.1.2.1 
Картотекиране и паспортизация на 
дълготрайната декоративна растителност  30 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.1.2.2 

Изработване на лесоустройствен проект за 
горите собственост на общината за периода 
2015-2025 г. 10 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.1.2.3 
Озеленяване на урбанизираните територии 
на населените места 50 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.1.2.4 

 Залесяване на неземеделски земи и 
възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности; 600 ПРСР     

Община Горна 
Оряховица  

Специфична цел 4.2: Подобряване управлението на отпадъците. 

П 4.2.1.1  
Закупуване на контейнери за биоразградими 
отпадъци  1000 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.1.2 
 Закупуване на контейнери за зелени 
отпадъци  35 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.2.1 
Изграждане на сепарираща инсталация за 
битови отпадъци 6000 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  
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П 4.2.2.2 

Изграждане на компостираща инсталация за 
биоразградими отпадъци и на компостираща 
инсталация за зелени отпадъци  3000 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.2.3 

 Изграждане на съпътстваща инфраструктура 
към инсталациите (електроснабдяване, път, 
ВиК)  3000 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.3.1  
Закриване и рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци в местността „Бабенец”  8000 ПУДООС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.4.1  
Третиране на съхраняваните пестициди в 
общински склад гр. Долна Оряховица  500 Държавен бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

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 50 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.2.6.1 

Разработване на нови и/или актуализация на 
съществуващи стратегически документи за 
управление на отпадъците  50 ОПОС     

Община Горна 
Оряховица  

Специфична цел 4.3: Превенция и управление на риска  

П 4.3.1.1 

Подготвяне на геоложко обследване, 
изработка на технически проект и 
изпълнение на набелязани укрепителни 
строителни работи на път с.Г.Д.Тръмбеш-
с.Върбица 142 

Общински бюджет; 
ОП     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.3.1.2 
Изпълнение на укрепителни дейности 
х.Раховец 750 

Оперативни 
програми     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.3.2.1 
Изготвяне на проект-заснемане на 
отводнителните дерета към язовирите  28 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.3.2.2 

Подготвяне на сортиментни ведомости за 
почистване на обособените 
водосбори/дерета 24 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  
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П 4.3.2.3 

Подготвяне на техническа документация с 
обследване състоянието на всеки язовир и 
набелязване на необходими мерки за 
обезопасяване на съоръжението при обилни 
валежи и пролетно снеготопене 10 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 4.3.2.4 
Инфраструктурни дейности за защита от 
наводнения 1200 

Оперативни 
програми     

Община Горна 
Оряховица  

Приоритетна област 5: Добро управление и достъп до обществени услуги 

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

П 5.1.1.1 

Участие като пилотни общини или 
самостоятелно кандидатстване по ОП „Добро 
управление” за поетапно внедряване на 
комплексно административно обслужване. 100 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.1.2  
Обновяване софтуера на деловодната 
система АКСТЪР ОФИС  3,5 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.1.3 

Ресертифициране на международни 
стандарти ISO 9001:2008 – Система за 
управление на качеството (СУК)  и ISO 
14001:2004 – Система за управление на 
околната среда (СУОС)  6 Общински бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.1.4  

Цифровизация на семейни регистри; 
регистри за раждане, брак и смърт в Община 
Горна Оряховица, кметства и кметски 
наместничества към нея  40 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.1.5 

 Разширяване обхвата на VPN мрежата, 
свързваща всички кметства в община Горна 
Оряховица 18 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.1.6  
Закупуване на нова офис техника в общинска 
администрация 150 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  
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П 5.1.2.1 

Въвеждане на съвременни системи за оценка 
и самооценка на резултатите – разработване 
на методика /правила за прилагане на добри 
практики за оценка и самооценка   35 ОПДУ     

Община Горна 
Оряховица  

П 5.1.2.2   

Увеличаване на процента служителите в 
админстрацията, преминали обучения за 
повишаване на професионалната 
квалификация  114,1 Държавен бюджет     

Община Горна 
Оряховица  

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТИ 254803,11         
 

Забележка: 

Програмата за реализация ще бъде актуализирана веднага след приемане на оперативните програми, програмите за европейско 

териториално сътрудничество, секторните програми на Общността и изработване на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Горна Оряховица съобразно определените „зони за въздействие” в него. Към момента на изработване на Програмата все 

още не е изяснен въпросът с обхвата на бъдещата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и допустимостта на населените 

места от общината.След одобрението на ПРСР е възможно да настъпят промени в Програмата за реализация. 
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Закон за регионалното развитие; 

2. Методически указания за разработване на  Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове 

за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството; 

3. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

4. Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж 

5. Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

за периода 2012-2022г; 

6. Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България 2013-2025г.; 

7. Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020; 

8. Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 

2014-2020;  

9. Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Горна 

Оряховица 2007 – 2013; 

10. НСИ 

 

 

 

Интернет източници 

 

http://www.stringmeteo.com/synop/bg_climate.php 

 

http://www.stringmeteo.com/synop/bg_climate.php


Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020  

    

149 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 - Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения  

по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за управление на водите 

Приложение 2 - Съответствие на стратегическите цели и приоритети на ОПР на 

община Горна Оряховица -2014-2020 с целите и приоритетите в стратегическите и планови 

документи от по-високите йерархични нива 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОПРЕДЕЛЕНИ РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ 

НАВОДНЕНИЯ  ПО ЧЛ. 146Г ОТ ЗВ В  ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

Номенкла-тура 

Име на 

РЗПРН  
Дължина  Поречие Водно тяло  

Населено 

място 
ЕКАТТЕ Община  Област 

Степен 

на 

риск 

BG1_APSFR_YN_021 

р.Росица 

при 

с.Ресен 

40,5 Янтра 

BG1YN400R012; 

BG1YN400R010; 

BG1YN400R011 

с.Ресен  62517 
Велико 

Търново 
В.Търново висок 

          с.Дичин  21244 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          с.Водолей  11795 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          с.Поликраище  57217 
Горна 

Оряховица 
В.Търново   

BG1_APSFR_YN_023 

р.Янтра 

между 

градовете 

Велико 

Търново и 

Горна 

Оряховица 

82,6 Янтра 

BG1YN900R015; 

BG1YN800R016; 

BG1YN800R033; 

BG1YN700R017; 

BG1YN307R027 

гр.Килифарево  36837 
Велико 

Търново 
В.Търново висок 
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          гр.Дебелец  20242 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          
гр.Велико 

Търново  
10447 

Велико 

Търново 
В.Търново   

          
гр.Горна 

Оряховица  
16359 

Горна 

Оряховица 
В.Търново   

          
гр.Долна 

Оряховица  
22232 

Горна 

Оряховица 
В.Търново   

          с.Шемшево  83586 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          с.Ледник  43253 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          с. Самоводене  65200 
Велико 

Търново 
В.Търново   

          с.Първомайци  59094 
Горна 

Оряховица 
В.Търново   

          с.Писарево  56472 
Горна 

Оряховица 
В.Търново   

          с.Върбица  12735 
Горна 

Оряховица 
В.Търново   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОПР НА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА -2014-2020 С ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПО-

ВИСОКИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ НИВА 
  

Цели и приоритети на ОПР 

на община Горна 

Оряховица 

Наличие на съответствие с цел и приоритет в: 

Областна стратегия за 

развитие на област Велико 

Търново  

Регионален план за развитие на 

Северен централен район 

Обща Цел: Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата на 

територитята на общината, 

подобряване облика на 

населените места и тяхната 

свързаност, повишаване 

качеството на предоставяните 

услуги за гражданите, 

постигане на интелигентен 

растеж, социално 

приобщаване и заетост, 

опазване на околната среда, 

насърчаване  ресурсната 

ефективност и 

сътрудничеството между 

публичния, частния и НПО 

сектора 

 

Стратегическа цел 1 

„Икономически растеж с по-

високи темпове от средните 

за страната“ 

Стратегическа цел 2 

„Социална сигурност, 

равнопоставеност и 

перспективност“ 

Стратегическа цел 3 

„Съвременни 

инфраструктури, 

висококачествени комунални 

услуги, уникално културно 

наследство и съхранена 

околна среда“ 

Стратегическа цел 4 „Добро 

планиране и управление, 

сътрудничество и 

междуобщинско 

коопериране“ 

Стратегическа цел 1 Икономическо 

сближаване – достигане на 

средните нива на заетост, 

производителност на труда и 

приложение на иновации в 

икономиката, характерни за 

районите от Дунавското 

пространство; 

Стратегическа цел 2 Социално 

сближаване – преодоляване на 

междурегионалните различия в 

социалната сфера и ограничаване 

на риска от социална изолация и 

бедност; 

Стратегическа цел 3 Териториално 

сближаване – свързаност и 

балансирано устойчиво развитие на 

територията на населените места; 

Стратегическа цел 4 Опазване на 

околната среда, съобразно 

предизвикателствата на 

кличатичните промени и прилагане 

на европейските и национални 

стандарти за ограничаване на 

замърсяването и енергоемкостта и 

стимулиране развитието на добив 
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на енергия от ВЕИ. 

Приоритети   

Приоритетна област 1: 

Постигане на икономически 

растеж, основан на знание и 

заетост 

Приоритетна област 1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Приоритет 1.1. Развитие на 

устойчива конкурентоспособна 

икономика основана на знанието, 

иновациите и новите технологии 

Приоритет 2.1. Изграждане на 

устойчив и развит пазар на труда 

Приоритет 3.3. Подобряване на 

трансграничното сътрудничество 

Приоритетна област 2: 

Инфраструктурно развитие 

Приоритетна област  4 

Инфраструктура 

Приоритетна област 5 : 

Управление на услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса” 

 

Приоритет 3.2. Интегрирано и 

устойчиво развитие и укрепване на 

полицентричната мрега от селища 

Приоритетна 4.1.Околна среда и 

ресурси – опазване и ефективност 

Приоритет 4.2.Развитие на 

нисковъглеродна икономика, 

смекчаване на последствията и 

адаптиране към климатичните 

промени 

Приоритетна област 3: 

Повишаване на качеството на 

живот 

Приоритетна област 3:Наука, 

образование и иновации 

Приоритетна област 2: 

Туризъм 

Приоритетна област 5 : 

Управление на услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса” 

Приоритет 2.2 Подобряване на 

човешкия капитал 

Приоритетна област 4:Околна 

среда 

Приоритетна област 6 

Околна среда 

Приоритет 4.1. Околна среда и 

ресурси – опазване и ефективност 

Приоритетна област 5:Добро 

управление и достъп до 

обществени услуги 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

 

 

 


