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УВОД 

 

А)   Същност на Плана за интегрирано развитие на община 

 

Обхват 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица 

(ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за 

управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на 

ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Горна Оряховица и 

прилежащите по-малки населени места в рамките на общината. Определени са зони за 

прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни 

общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, 

като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до 

края на 2027 година. 

 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат 

при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и 

изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на 

местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие. 

 

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната визия за 

развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните 

анализи на природните дадености, историята и местоположението на общината в 

регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, 

екологично, културно и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и 

съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, 

направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната предпоставка 

за формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен продукт - една 

конкретна програма за действие. 

 
 

Цел и задачи 

 

Цел 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица е да 

предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 

интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 

Общинският план на Горна Оряховица е оперативен документ, обединяващ целите и 

начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Северен Централен регион от ниво 2 и действащите 

устройствени планове. 
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По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, 

като изявява местната специфика и предлага аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя 

към устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и 

последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво. 

 

Задачи 

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните 

задачи: 
 

 комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително 

разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните 

експерти, коректна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за 

разработването на ПИРО; 
 

 определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите в системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото 

развитие, която обхваща Методически указания за разработване и прилагане на: 

o Националната концепция за регионално и пространствено развитие; 

o Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2; 

o Плановете за интегрирано развитие на община. 
 

 информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от 

разнообразни и точни източници на информация; 
 

 проучване на основните законодателни и стратегически документи и 

извеждането на изводи от тях; 
 извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината; 

 
 извеждане на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, 

заедно със синтезен SWOT анализ; 
 приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически 

предложения; 

 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни направления 

и съпътстващите ги мерки; 

 разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана; 
 

 успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към 

различни целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи. 
 

 

Б) Предпоставки за разработване на Плана за интегрирано развитие 

 

Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица е със срок на действие 7 

години. Той е отразява информацията, съдържаща се в нормативните документи, свързани 

с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, 

кадастъра и имотния регистър за територията на общината и е в съответствие с целите 

на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-

близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на 

градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи “. В него са 



9  

определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа 

координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 

дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 

екологичното състояние на общинската територия. 

 

Законодателна рамка 
 
Закон за регионалното развитие 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано 

в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. 

ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия 

програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически 

документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове 

за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г. 

 

 
 

Фигура 1 Демаркация на ПИРО с други стратегически документи 

 
 
Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те 

са в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и 

актуализираната Национална концепция за регионално и пространствено развитие. 

Изготвят се с хоризонт от 7 години и очертават средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия 

за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл. 

13. ЗРР). В този смисъл ПИРО следва да отчете и предвижданията на общия устройствен 

план на общината, ако такъв е изготвен към момента на разработването му или двата 

документа да се изготвят паралелно, ако е възможно. 
 
ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл. 

13, ал. 4 от ЗРР. 

• ИПГВР• Регионален 
план за 
развитие

• ОПР• ОУП

П И

ОР
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Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва 

самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 

от ЗТ). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие 

на туризма и Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за 

развитие на отделни видове туризъм. 

 

Програмата за развитие на туризма в Община Горна Оряховица е приета с решение на ОС 

№ 418 от дата 25.02.2021. Съгласно програмата, за следващия програмен период са 

определени следните приоритети: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на 

 общината, включително местните пътища и прилежащи площи на туристическите 

обекти 

 Проучване, реставрация, консервация и социализация на археологически обект 

„Средновековна крепост Ряховец“ 

 Организация на информационното обслужване на туристите, посещаващи обекти 

на територията на общината 

 Изграждане и поддържане на туристическите обекти общинска собственост или 

обекти с право на ползвате и управление, предоставени на общината 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма 

 Изграждане на атракции и инициативи с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма 

 

Общината има потенциал да развие активен туризъм на своя територия, който да се 

идентифицира като приоритет, реализиран в рамките на съвместни дейности с 

представители на гражданското общество и бизнеса, които имат отношение към развитието 

на туризма и са готови да встъпят в общи инициативи за публично-частно партньорство 

със структурите на общинската и компетентните държавни администрации. 

 

В програмата са заложени амбициозни цели за общ икономически, социален и културен 

растеж на общината, основаващ се на съхраняването и опазването на културното и 

природно наследство, като се отчита въздействието, значимостта и партньорствата между 

всички заинтересовани страни - националната, регионалните и местните власти, бизнеса, 

неправителствените организации, местните общности и международните партньори. 

 

Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на ПИРО 

 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние 

върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са: 
 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 
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Фигура 2 Секторни стратегии с отношение към ПИРО 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закон за общинските бюджети 

 Закона за публичните финанси; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за концесиите. 
 

Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които 

определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни 

права и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят 

Международните конвенции, ратифицирани от правителството на Република България, с 

които е свързана работата в конкретен сектор, напр. права на човека, културно наследство 

и др. 

 

Стратегическа рамка 
 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на 

ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

По-важните от тях са представени в настоящата точка. 
 
Глобални цели  на  устойчивото  развитие  (ООН)/  Трансформиране  на  нашия  свят: 

Дневен ред 2030 за устойчиво развитие 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(източник - Доброволен национален преглед на Република България за изпълнението на целите за 

устойчиво развитие) 

 

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното постигане до 2030 г. 

 

Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме 

изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките 

й форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското 
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стопанство, поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за 

благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и качествено образование, 

рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика 

и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат изпълнени общо 169 производни задачи 

в областта на социално- икономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана 

ще се обсъжда четири пъти годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото 

събрание. 
 

 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“, като интерпретира 

отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. 

В Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие са включени в основни 

хоризонтални програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред 

водещите сили за приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 

2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР). Показателите на Съюза и неговите 

държави членки по отношение на ЦУР са сред най-добрите в света.  

 
Фигура 3 Цели към Устойчива Европа 
 
 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази 

програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към 

нашата национална специфика в границите на България. Документът определя три 

стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и 

намаляване на неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени 

политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на 

развитие – Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; 

Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и 

жизнена България. За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални 
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приоритета, като с решението на правителството са определени водещите ведомства по 

отделните приоритети. 

 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 

равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. 

и очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните 

региони, области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава 

общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за 

развитие, осигуряваща координация между управлението на различните сектори и 

условия за реализация на НПР БГ 2030. 
 
Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво 

развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между 

отделните секторни политики и стратегически документи на национално ниво и 

подпомага тяхното синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 и 

NUTS 3). 

Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, 

формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и 

техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

 
 

Актуализирана национална концепция за регионално и пространствено развитие 

2013- 2025 

Устройството   и   управлението   на   националната   територия   до   2025   година   се 

регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, която 

е актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите за оперативна програма „Развитие 

на регионите“ 2021-2027 г. 

 

Актуализираната НКРПР 2013-2025 г. съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за 

устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и 

подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и 

стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм (поддържане 

на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за по-балансирано 

развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на дневен ред. 

 

Актуализирания документ има няколко много важни нови елемента: отразени са новите 

насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие; 

стратегическата й част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с 

пространственото такова; и идентифицира конкретни територии със специфични 

характеристики, потребности и потенциали. 

 

В разработения урбанистичен модел за „умерен полицентризъм“ се подчертава, че в 

Северна България ще доминират градовете от 2-ро ниво Русе и Плевен, като техен 

равностоен партньор ще се развива Велико Търново. В този модел са разграничени 
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областните центрове Ловеч, Габрово, Търговище, Разград и Силистра, а също и градовете 

Свищов и Горна Оряховица, които са разположени равномерно по територията и ще играят 

роля на организиращи центрове от 3-то ниво с ключово значение за развитието на региона. 

За да се постигнат целите на стратегическия документ е ясно заложено, че лостовете за 

постигане на този модел ще бъдат реформиращата се регионална политика, наваксващото 

изграждане на ключова инфраструктура и по-целенасоченото инвестиране на ресурсите, 

които са заложени и в настоящия документ. 

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 (ИТСР) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 

е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, 

икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен 

период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за 

регионално и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и отчита предвижданията 

на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото развитие, 

здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, 

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Стратегията е 

разработена за постигане на визията за района като бързо и устойчиво развиващ се 

европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора 

виждат своето бъдеще и личностна реализация. 

 

Съгласно посочената стратегия, степента на урбанизация (градското население)- 67.2 %, е 

една от най-ниските и доста под средната за страната – 73.5.%. На ниво община, 55.6 % (20 

бр.) от общините в СЦР се класифицират като слабо урбанизирани (периферни), 36.1 % (13 

бр.) са средно урбанизирани (междинни) и само 8.3 %(3 бр.) са силно урбанизирани 

(централни). Тези характеристики, съчетани с отрицателните демографски тенденции, 

сравнително ниския процент население, използващо активно интернет, както и слабия 

интерес от инвестиране в иновации на местно ниво предопределят посоката на развитие и 

приоритетите пред местната власт, за да бъде повишена конкурентната способност и 

привлекателност на региона. 
 
Съобразявайки се с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен 

Централен регион от ниво 2, Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица 

очертава насоки и формулира цели за развитие на интелигентна и динамична икономика 

в посока на създаване на нови индустриални инициативи, насочени както към 

съществуващите представители на бизнеса, така и да привлече нови икономически 

оператори. Основен фокус ще бъде подобряване на условията за живот и работа в 

Общината – ще бъдат адресирани проблемите със замърсяването на въздуха, ще бъдат 

създадени нови индустриални зони, които ще бъдат обезпечени с необходимата пътна 

инфраструктура. Предвижда се изграждане и привеждане в експлоатация на интермодален 

терминал, който да обхване както железопътния транспорт, който е основен за Общината 

предвид високата концентрация на железопътни трасета вътре в нея, така и реновираното 

летище, част от разширената ТEN-T мрежа като допълващо функциите на определените за 

интермодални превози възли, от основната ТEN-T мрежа. Специално внимание ще бъде 

отделено на социални проекти, насочени към подобряване на условията за живот, учене и 

спорт в общината. 
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В) Отговорности на институциите и партньорите за 

разработването и приемането на ПИРО 
 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните фигури в 

процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, 

общински съвет, заинтересованите органи и организации - икономическите и социалните 

партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи 

отношение към развитието на общината. 
 
Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на 

общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно 

Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, 

изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много 

представители на заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани лица 

трябва да имат постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване 

на становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата 

реализация. 
 
Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при 

спазване изискванията на ЗОП) или се разработва със собствен капацитет. Кметът е 

този, който, чрез заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО 

по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми в случаите, в които такава оценка е била изискана. 
 
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира 

осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано 

развитие. 
 
Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при изготвянето 

на ПИРО и да получават информация при поискването й. 
 
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината 

пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане  

от  съответния  общински  съвет.  ПИРО и  решението  на  общинския  съвет  за неговото 

приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за 

обществени консултации на Министерския съвет. 

 
 

Изменение и актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.: 
 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 
 

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 
 

 при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

 при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира 

и програмата за реализиране на плана. 
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Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади 

за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на 

програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови 

мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. Така например, в случай на 

възникнала възможност за включването на допълнителни ресурси – средства от 

оперативните програми за периода 2021-2027 г. или от други национални или донорски 

проекти и програми, при актуализацията на програмата за реализация могат да бъдат 

идентифицирани допълнителни проектни идеи, които да бъдат финансирани с 

допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се 

включват в програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им 

към постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на 

интегриран подход. 

 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана. 

 
 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща оценка 

не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва: 

 

 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. 

 

Според чл. 33 от ЗРР в средата на периода на действие на ПИРО се изготвя и междинна 

оценка, която включва следните елементи: 

 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 
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Г) Структура на Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица 

 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица е изцяло 

съобразена с разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване и 

прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-

добрите практики на стратегическото планиране на териториите. 

 

Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му и 

съдържа следните елементи: 

1. Анализ на настоящото състояние на социално-икономическите и културно-

исторически особености на общината и потенциал за нейното развитие, който включва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологично 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Горна Оряховица – 

съдържа обща характеристика на общината, анализ на състоянието на местната 

икономика, тенденциите в развитието на социалната сфера и човешките ресурси, 

демографски параметри на населението, състоянието на здравната, образователната 

и социалната инфраструктура, инфраструктурно развитие и екология. Анализират се 

също така административния капацитет на общината, наличието на туристически и 

природни забележителности, състояние на културно-историческото наследство, 

селищната и градска мрежа.  

 Анализ на взаимовръзките на общината със съседните територии извън 

административните й граници. 

 Анализ на влиянието на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение, предвидени за реализация на територията на общината 

 SWOT анализ – силни, слаби страни, заплахи и възможности за развитие на общината 

съгласно изводите в анализа. 

 Описание на взаимовръзката на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от НТЦР. 

  

2.  Цели и приоритети за развитие на общината за период 2021-2027. Включва: 

 Визия за развитие на община Горна Оряховица 

 Цели и Приоритети на ПИРО за периода 2021-2027  

 

3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и 

формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на 

принципите на партньорство и осигуряване на информация и публичност. 

 

4. Зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните 

нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество 

с други общини. Включва: 

 Градски зони на въздействие; 

 Други зони на въздействие със специфични характеристики 

 Приоритетни зони 

 

5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие. 

Включва: 

 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 
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реализация на плана; 

 Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата. 

 

6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия. 

 

7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО. 
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I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

1. Обща характеристика на Община Горна Оряховица 

 

1.1. Географско положение и особености 

 

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. Общината е с обща площ 

318 км2, а общинският център е 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).  

 

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

града (Горна Оряховица и Долна Оряховица) и дванадесет села.  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). 

 

1.1.1. Релеф 

 

Релефът на Общината е равнинно хълмист и платовиден,  като в по-голямата си част е 

предимно равнинен и само в североизточната и в най – югозападната си част по границата 

на общината преминава в хълмист. Общината е разположена по поречието на река Янтра, в 

непосредствена близост до областния център Велико Търново.  Най-ниската точка на града 

се намира край брега на р. Янтра, докато най-високата точка е платото Камъка, с надморска 

височина 440 m.  
 

Общинският център е разположен в северното подножие на Търновските височини, имащи 

формата на подкова, отворена на изток. Височините са прорязани от пролома на р. Янтра, 

наречен Дервент. На запад от него е Беляковското плато, а на изток остават Камъка и 

Арбанашкото плато - остатъци от силно разрушена антиклинала, изградена от долнокредни 

глини, пясъчници и варовици. Тя представлява плато, спускащо се на юг към Балкана, а на 

север към Дунавската равнина. 
 

Съгласно актуалната версия на извършения анализ за геоложкия риск в Република България, 

районът Велико Търново -Горна Оряховица се характеризира с висок сеизмичен риск. 
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1.1.2. Климат 

 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено- континенталната 

климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 

характеризира с горещо лято и студена зима.  

 

Слънчевите дни в Горна Оряховица са повече от 70. Интензивността на сумарната слънчева 

радиация (образувана от пряка и разсеяна слънчева радиация), е в пряка зависимост от 

височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността на атмосферата, характеризирана 

главно чрез облачността. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика, 

която не стимулира вторични химични реакции за повишаване нивото на замърсяване на 

въздуха. 

 

Положението на общината в умерено-континентална област се отразява върху климата, 

почвите, растителността и животинския свят. Всички те се характеризират с голямо 

разнообразие. 

 

Валежите са неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и 

пролетно-летен. Средната годишна сума на валежите за страната е 670 l/m². В общината 

средно през годината падат 565 l/m², което е под средното за страната. През зимата падат 

предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива, а през лятото от дъжд.  

 

 

1.1.3. Въздух 

 

Качеството на въздуха в Горна Оряховица се следи от автоматична измервателна станция 

(АИС) Горна Оряховица, определена със Заповед №РД 66/28.01.2013г., част от 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) към ИАОС – МОСВ. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 

слой, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ, са концентрациите на ФПЧ10, серен диоксид, азотен 

диоксид, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ), тежки метали – кадмий, никел и живак и арсен. 

Измерените от АИС стойности на замърсителите показват, че преобладаващата част от 

наднормените концентрации на ФПЧ10 (над 80%) са регистрирани през зимните месеци по 

време на отоплителния сезон. Стойностите на концентрациите на останалите замърсители – 

серен диоксид, азотен диоксид и озон се запазват сравнително ниски и постоянни през 

последните няколко години и са значително под допустимите норми за качество на 

атмосферния въздух. 
 

Въпреки въведените мерки по програмата за управление и подобряване качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица в периода 2015-2018, съгласно 

анализа и сравнението на резултатите от мониторинга между 2018 и 2017 г., извършени от 

РИОСВ Велико Търново, на територията на областния център продължава да се наблюдава 

увеличение с 25 % на броя регистрирани превишения на ФПЧ10 в рамките на една 

календарна година, но и същевременно намаление на средногодишната концентрация с 2,2 

%. 
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1.1.4. Почви и полезни изкопаеми 

 

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. Няма 

замърсяване с тежки метали, нефтопродукти, нитрати и др. замърсители. 

 

Съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 

територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие 2015-2020 г, се наблюдават разриви свлачища по трасето на Презбалканската 

жп. Линия Горна Оряховица — Стара Загора. 

 

На територията на общината са установени 20 бр. свлачища, под наблюдение от 

„Геозащита“ Плевен. В изложението по-долу са идентифицирани местоположенията на 

посочените свлачища, както и техния статут. Информацията е от „Геозащита“ ЕООД, гр. 

Плевен. 

 

 

Свлачища на територията на гр. Горна Оряховица: 

- 5 активни 

- 1 стабилизирано 

- 1 потенциално 
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Свлачище на територията на с. 

Първомайци, статус - активно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свлачище на територията на гр. 

Долна Оряховица, статус – 

стабилизирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свлачища на територията на с. 

Горски долен Тръмбеш: 

- 3 активни; 

- 1 потенциално в близост до 

активна свлачища маса. 
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Свлачища на територията на и в 

близост до с. Горски горен 

Тръмбеш: 

- 2 активни; 

- 1 потенциално. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свлачища на територията на и в 

близост до с. Стрелец: 

- 2 активни; 

- 1 потенциално. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свлачище на територията на 

местност Камъка.  

Статус - стабилизирано 

 

 

 

 

 

 

 

Землището на община Горна Оряховица е бедно на полезни изкопаеми, но със силно 

присъствие на  строителни материали. Практически интерес представляват мергелите от 

Горнооряховската свита,  които служат за суровина за производство на керамични изделия 

– тухли, цигли. 
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1.1.5. Води и водни ресурси 

 

Община Горна Оряховица се намира в главното поречие на река „Янтра”. През територията  

й  преминават  реките „Янтра”, „Росица”  и  „Стара  река”  (Лефеджа). Територията на 

община Г. Оряховица основно попада в поречието на р. Янтра, част от Дунавския район за 

басейново управление на водите у нас, който от своя страна е част от международния речен 

басейн на река Дунав.  

 

Река Янтра е третият по дължина приток на Дунав в България след Искър и Осъм. По размер 

на водосборна площ поречието на р. Янтра е второто по големина в Дунавския район след 

този на р. Искър. Поради малкия наклон (4,6‰) на течението в Дунавската равнина Янтра 

прави големи меандри (коефициент на извитост 3,1 – най-голям за територията на България), 

особено в района на град Долна Оряховица и селата Върбица и Драганово. 

 

Река Янтра има 11 бр. леви и 10 бр. десни притоци. Притоците, които минават през 

землището на общината са р. Росица и р. Стара река (р. Лефеджа). Съгласно изследванията 

на Басейнова Дирекция към МОСВ, поречието на Река Янтра продължава да представляват 

висок риск от дъждовно-поройни наводнения при повишаване на дебита на реката в резултат 

на климатични промени. 

 

На територията на Общината са разположени 15 язовира, които са с местно значение, 

намиращи се в близост до селищата Долна Оряховица, Стрелец, Драганово, Крушето, 

Върбица, Паисий и Горски Горен Тръмбеш. Единадесет от микроязовирите са общинска 

собственост, което налага тяхното поддържане.  

 

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, за 

промишлеността и др. Река Янтра е 2-ра категория до Долна Оряховица и 3-та след града. 

 

 

1.2. Връзка на общината с други територии 

 

Исторически, Община Горна Оряховица винаги и имала важно значение за развитието на 

Област Велико Търново. Построената през III - IV век е крепост, която през 

Средновековието носи името "Ряховец", се обособява като важен отбранителен бастион за 

охрана на намиращата се само на 6 км столицата на Второто Българско Царство и се 

превръща в един от големите средновековни градове - крепости.  

 

Общинският център се обособява като важно търговско средище, както през 

Средновековието, така и след Освобождението -  29 март 1925 г. в Горна Оряховица е открит 

Първият международен мострен панаир в България.  През годините, в които се провежда 

панаира, участват фирми от цяла Европа и САЩ. Уреждат постоянни представителни 

павилиони, където излагат новостите на своето производство. Инициативата допринася за 

увеличаване обема и разновидността на производството в града и цялата област, вноса на 

нови модерни машини и технически съоръжения. Настъпилата световна икономическа 
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криза през 1929 г. предизвиква спиране на финансовата помощ от държавата. Последното 

издание на Международния панаир е през 1932 г. 

 

В началото на 20-ти век, на територията на Горна Оряховица отваря врати най-голямата 

захарна фабрика на Балканите. Чешко-българското акционерно дружество  за захарна 

индустрия осъществява най-големия си проект – създаване на мащабна компания за 

производство на захар и захарни продукти.  

 

По време на Първата световна война германското военно командване създава „аеродрум” за 

нуждите на своята авиация в землището на Горна Оряховица. През следващите години в 

района се осъществяват десетки демонстративни и товарни полети. На 29 март 1925 г. 

официално е открито и осветено Аеропристанище Горна Оряховица. Днес летището е едно 

от петте с международен статут в България и един от факторите, обуславящи значението на 

града като важен център в транспортния отрасъл на страната.          

 

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

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

Лясковец, Стражица, Полски Тръмбеш, Златарица, Елена доколкото 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, която обслужва и по-малките 

общини в региона. Болницата разполага с 12 стационарни отделения от които 

едно/УНГ/ е единствено за областта. Болницата също така подпомага другите три 

МБАЛ в област Велико Търново, като основен поток на пациенти се насочва от 

болниците в Павликени и Свищов, където лечебните заведения са със затихващи 

функции, персоналът им е в огромната си част в пенсионна възраст и капацитетът им 

за лечение намалява. Същевременно капацитетът на МБАЛ Велико Търново не е 

достатъчен самостоятелно да поеме здравното обезпечаване на жителите на областта, 

поради което значението на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще се засилва във времето; 

 На територията на общината са разположение профилирани и професионални средни 

училища, с културно-историческо и социално значение за околните общини; 

 В съдебния район на Районен съд Горна Оряховица са включени не само населените 

места в землището на общината, но и тези, намиращи се на територията на Община 

Лясковец и Община Стражица. Така РС Горна Оряховица осъществява важна роля за 

осигуряване на първоинстанционно правосъдие и административно обслужване на 

жителите на 38 населени места в своя съдебен район и е един от 113-те 

първоинстанционни съдилища в България; 

 На територията на общинския център се намира третия по големина железопътен възел 

в страната, както и част от администрацията на НКЖИ. Друг важен обект с 
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надобщинско значение е Летище Горна Оряховица; 

 На територията на общинския център се намират структурите на 

електроразпределителното дружество. 

Други фактори от значение за развитието на общината са споделеното поречие на р. Янтра, 

която е от ключово значение за развитието на целия регион, споделените общи защитени 

територии в граничните райони с община Велико Търново и Община Полски Тръмбеш, 

както и Арбанашкото плато. 
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2. Състояние на местната икономика 

 

2.1. Обща характеристика 

 

За икономическото развитие на община Горна Оряховица може да се съди по броя на 

регистрираните фирми. За 2019 г. техния брой е бил 1 777 с 9 298 заети лица. 

 

За целите на пълнота на анализа, следва да се отчете, че показателите на отрасъл „Добивна 

промишленост” не участват в изготвеното изложение поради конфиденциалност на данните 

от страна на ТСБ гр. Велико Търново. Показателите за подотрасъл „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” също са 

включени само в разделите, за които данните са предоставени от ТСБ гр. Велико Търново. 
 

  2017 2018 2019 

Групи предприятия 

според заетите в тях 

лица 

      

 
Предпри-

ятия 

Заети 

лица 

Предпри

ятия 

Заети 

лица 

Предпри-

ятия 

Заети 

лица 

  1 723 7 745 1 711 9 222 1 777 9 298 Общо 

  1 592 1 899 1 574 3 190 1 642 3 240 Микро до 9 заети 

  
100 1 924 107 2 220 102 2 035 Малки от 10 до 49 

  
27 2 171 26 2 081 30 2 599 Средни от 50 до 249 

  
4 1 751 4 1 731 3 1 424 Големи над 250 

 
Таблица 1 Брой и големина на регистрираните фирми в община Горна Оряховица 2017-2019 г. 

Данни НСИ 
 

Обликът на общинската икономика дават микро предприятията и малките предприятия, 

които заедно представляват 98.14% от всички регистрирани предприятия. 

Голяма част от фирмите и всички от последните три групи развиват дейност в град 

Горна Оряховица. 

 

Спрямо предходни години се наблюдава увеличение в общия брой регистрирани фирми, 

както и в общия брой заети лица, като намаляване на показателите се наблюдава в сегменти  

големите предприятия над 250 нает персонал и малки предприятия от 10 до 49 души. В 

динамиката на предприятията в общината, измененията се дължат основно на 

структурните промени и икономическата криза.  

 

Секторната заетост показва една картина, която в последните години е характерна за 

почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги). 
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СЕКТОР 

  

ОБЩО: 

Брой 

предприятия Заети лица Печалба Загуба 

1 777 9 298 61 420 11 201 

ПЪРВИЧЕН 

СЕКТОР 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И 

РИБНО СТОПАНСТВО 
95 424 7 367 200 

ВТОРИЧЕН 

СЕКТОР 

ОБЩО ВТОРИЧЕН СЕКТОР 270 4 385 22 564 4 673 

B ДОБИВНА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
- - - - 

C ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
203 3 758 19 290 4 402 

D ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 

ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

3 107 .. .. 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

8 85 773 .. 

F СТРОИТЕЛСТВО 56 435 2 501 271 

ТРЕТИЧЕН 

СЕКТОР 

ОБЩО ТРЕТИЧЕН СЕКТОР 1 412 4 489 31 123 6 078 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 

714 2 503 17 198 2 052 

H ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 
89 420 2 592 3 408 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
96 279 844 236 

J СЪЗДАВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

28 58 765 7 

L ОПЕРАЦИИ С 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
83 127 1 795 95 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

119 220 2 181 38 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 

30 57 355 84 

P ОБРАЗОВАНИЕ 21 37 91 43 

Q ХУМАННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 

91 486 2 352 .. 

R КУЛТУРА, СПОРТ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
18 117 2 392 .. 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 123 185 558 115 

 

Таблица 2 Секторно разпределение 
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Основните   икономически   показатели   на   стопанските   субекти   в   общината   за 

последните две отчетни години са както следва: 
 

Община/ 

Икономически 

дейности (A3) 

2018 Г. 

(хил.лв) 

2019 Г.  

 (хил.лв.) 

Произв. 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи -

продажби ДМА 

Произвед. 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи - 

продажби ДМА 

Общо 412 752 758 538 711 135 270 695 538 983 965 018 886 605 268 247 

Селско, горско 

и рибно 

стопанство 34 666 50 663 39 309 48 816 42 894 57 334 41 598 46 127 

Индустрия 279 162 353 560 316 976 181 852 333 424 394 773 346 029 186 119 

Услуги 126 648 404 978 394 159 77 316 147 523 512 911 498 978 70 955 
 
Таблица 3 Основни икономически показатели 

 

През 2019 г. се наблюдава повишение както в показателите за произведена продукция, така 

и в показателите за приходи от дейността и нетни приходи от продажби. За да се запази 

тенденцията към повишаване на икономическите показатели, инвестициите са особено 

важни за устойчивото общинско икономическо развитие, тъй като в тяхната основа стоят 

финансови средства, които се влагат за по-продължителен период от време. На базата на 

направените инвестиции се очаква нарастване на доходите след определен срок от време.  

В разрез с тенденцията за повишаване на приходите и произведената продукция, към 2019 

г. размерът на ДМА в общината е 268 247хил. лв., който бележи понижение с 0, 99 пункта 

спрямо 2018 година.  

За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно условие за 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В най-общия смисъл 

инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне на ресурси с цел 

реализиране на стратегията на фирмата. Поради тази причина следва да бъдат създадени 

условия за повишаване на инвестициите, извършвани от фирмите, за да бъде повишена 

тяхната устойчивост и готовност за иновации. 

 

 

2.2. Първичен сектор 

 

Съгласно анализа на ИТСР, първичният сектор е по-скоро допълваща икономическата 

дейност за региона, тъй като в СЦР са разположени 15,7 % от земеделските и 9,0 % от горски 

територии на страната. 

Използваемите земеделски площи в региона са 18,9 % от тези на страната и 20 % от 

обработваемата земя. Регистрираните земеделски стопанства за 2016 г. са 22 855, като 

техният бой е намалял с 1,9 пъти спрямо 2010 година. С най-висок принос в произведената 

продукция на сектора е област Русе – 24 %, следвана от областите Велико Търново и 

Силистра с по 23 %, област Разград с 22 %, а област Габрово е с едва 8 %. 
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По данни на Общинска служба „Земеделие“ Горна Оряховица, за 2019 г. земеделските 

площи в общината / по землища/ са както следва: 
 
 

Землища 
Общо Ниви 

Ливади, 

пасища 

 
Трайни 

насажд-я 

 
Зеленч. 

Насажд

-я 

 
Необрабо

т наеми 

земи дка дка дка дка дка дка 

гр. Горна Оряховица 4010.9 2515.3 323,889 570.229  601.488 

гр. Долна Оряховица 2939.34 26883.8 1812.3 62.24  551 

с. Първомайци 20844.46 18981 1585,57 385.179  242.712 

с. Поликраище 25959.7 24299 1247,78 161.65  251.216 

с. Драганово 37952,6 26210 6108,3 391.872  5242.5 

с. Крушето 11590 9767 1759 25  39 

с. Янтра 8206 7195 942.4   69.472 

с. Паисий 7936 6922 965.39   48.8 

с.Горски 

Долен 

Тръмбеш 

6125 5939 102  
10.6 

  
74 

с. Горски Горен 

Тръмбеш 

8943.7 6564 308,9  
3.3 

  
1977.5 

с. Правда 3830.5 3671.6 158.6   0.307 

с. Върбица 16360.5 14653.7 1695.8   10.97 

с. Стрелец 16288 13693.9 2359.6   234.87 

с. Писарево 8697.6 7614.9 1075.28   7.460‘ 

Таблица 4 Земеделски земи 

 

Като положителен, може да се отчете факта, че спрямо преброяването от 2011 година 

има увеличение на използваемата земя в общината. Най-голям дял заемат зърнените 

култури – 58,42% и техническите култури – 39,9%. От трайните насаждения преобладават 

лозовите такива. 
 
Животновъдството се развива с колебливи темпове и в сертифицирани стопанства и до много 

голяма степен зависи от субсидиите и националните доплащания. Отделно 

животновъдството се развива и в личните стопанства на гражданите, но в повечето случаи 

продукцията задоволява индивидуални потребности. 

 

Основните параметри на активните      стопанства      в      общината      за      2017 г.: 

 

Община Горна Оряховица 

Говeда и биволи 
Стопанства 160 

Животни 2 472 

Крави и биволици 
Стопанства 144 

Животни 1 355 

Овце 
Стопанства 203 

Животни 1 726 
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Овце майки и млади 
Стопанства 199 

Животни 1 355 

Кози 
Стопанства 153 

Животни 712 

Кози майки и млади 
Стопанства 153 

Животни 484 

Свине 
Стопанства 200 

Животни 2 237 

Птици 
Стопанства 405 

Птици 370 51 

Кокошки носачки и 

подрастващи 

Стопанства 384 

Птици 218 943 

Пчелни семейства 

Стопанства 74 

Пчелни 

семейства 
1 977 

Таблица 5 Основни параметри на стопанствата 

 

 

 

 

 

 

 

Значителен  е броят  на отглежданите птици, в това число  на кокошките носачки и пчелните 

семейства. 

 

Горскостопанската дейност в общината се осъществява от ТП ДГС „Горна Оряховица“. 

То осъществява дейност на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец и 

Стражица: 

 
Вид Община Горна Оряховица 

Обща площ 4235 ха 

Залесена площ 4145 ха 

Незалесена площ 5 ха 

Недървопроизводителна площ 85 ха 

Фигура 1 Съотношение между видовете стопанства 

 

Съотношение между видовете стопанства

Говeда и биволи Крави и биволици

Овце Овце майки и млади

Кози Кози майки и млади

Свине Птици

Кокошки носачки и подрастващи Пчелни семейства

Фигура 4 Съотношение между видовете стопанства 
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Собственост Община Горна Оряховица 

Обща площ 4235 ха 

Държавна собственост 2230 ха 

Общинска собственост 12 ха 

Временно стопанисвана от общината  

Частна-физически лица 1092 ха 

Частна-юридически лица 20 ха 

Гори. върху земеделска земя 881 ха 

Таблица 6 Горски площи 

Източник РДГ В.Търново 31.12.2019 г. 
 
 

В последния ред на таблицата са включени горите върху земеделска земя.  

Основна характеристика е разпръснатостта на отделните горски комплекси, тяхната 

отдалеченост, както помежду им, така и oт основите икономически центрове. 

Преобладаващия процент на обработваемите земи в района са причина горите в държавното 

горско стопанство да не са от голямо значение за икономиката на общините, в които се 

намират. Тези гори се използват предимно като източник на дърва за горене и по-малко като 

суровина за дървесина и целулоза, като основните потребители са частните фирми за 

производство на дървена дограма и дървен амбалаж, намиращи се в района на стопанството, 

както и от цялата страна. Добитите дърва за огрев са предназначени както за задоволяване 

нуждите на местното население, така и за други потребители. 

 

Лесистостта на Община Горна Оряховица е 14.5%. Средната възраст на гората общо за 

стопанството е 44 години. Преобладават широколистните видове- цер, липа, благун, келяв 

габър, акация и други. 

Иглолистните са слабо застъпени, те не са характерни за района. Представени са главно 

от черен и бял бор. 

 

От храстовата растителност се срещат шипка, трънка, къпина, глог, смрика, дрян, драка и 

др. 

За 2019 г., икономическите оператори в този сектор са 95 с общо заети лица 424 души и 

нетни приходи от продажби в размер 41 598 хил. лева. Средната брутна годишна работна 

заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в сектора възлиза на 11 

748 лв. и бележи повишение спрямо 2018 г. , когато показателят е бил 10 604  лв. Като 

съотношение спрямо другите два сектора, средната брутна заплата е с 0,99 пункта по-висока 

от тази в третичния сектор и с 1,08 пункта по-ниска спрямо вторичния сектор.  

   

2.3. Вторичен сектор 

 

Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост, строителство, 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване. 
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В общината секторът е представен от 270 производствени единици през 2019 при 264 

през 2018, като се наблюдава увеличение не само на броя регистрирани компании, но и на 

броя на заетите лица в сектора. 

 

Производство и разпределение на Електроенергия, газ и вода  

Горна Оряховица е важен енергиен център. Тук е разположен клонът на НЕК-ЕАД, 

обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. Клонът обслужва 

разпределителната система и пласмента на електроенергия на територията на тези области. 

Община Горна Оряховица е акционер във ВиК „Йовковци“ ООД и притежава най-голям 

дял от общинската част на фирмата 20%. За 2019 г. на територията на Общината са 

регистрирани 11 предприятия в този подотрасъл, в които са заети общо 192 души, като се 

наблюдава минимален спад в броя заети лица спрямо 2018 г., когато са били общо 203. 

Нетните приходи за този подотрасъл за 2019 г. са 38 190 хил. лв. или 11,04% от общите 

нетни приходи от продажби за целия вторичен сектор. 

 

Преработваща промишленост: 

На територията на общината функционират икономически оператори с предмет на дейност 

както следва: 

   проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово оборудване, 

подемно-транспортна техника и уреди за бита;  

 шлифъчно - полировъчни инструменти, които позволяват да се комплектуват 

всякакви видове оборудване на разходни материали във всички стадии на 

производственият цикъл - от грубото обстъргване до огледалното полиране; 

 ремонтно-механичен завод, специализиран в производството на машини, 

съоръжения и резервни части за захарната промишленост, както  и  за производство  

и  монтаж   на металоконструкции, монтаж на различни тръбопроводи и извършване 

на услуги от промишлен характер. Обхватът на производствените мощности се 

простира в широки граници – механична обработка на ротационни и призматични 

детайли, нарязване на зъбни колела, балансиране на бързовъртящи се части, студена 

деформация на листови материали, ВИГ и МИГ-МАГ заваряване, ковашки и 

дърводелски услуги, моделно- касова екипировка; 

 производство на комуникационни шкафове, стойки за климатици, кофражи, 

телескопични подпори,  триноги,  вилици,  парапети,  стяги,  аксесоари  за алуминиева 

дограма,  инструментална екипировка, щанци, пресформи, шприцформи, 

пътностроителни  елементи,  стойки  за  антени,  мебелен  обков,  крепежни  елементи, 

ротационни детайли на автоматични стругове, прахово боядисване, галванизация;  

 дървопреработване и целулозно-хартиена промишленост – производство на дървени 

конструкции, талпени къщи, интериор от дърво, пелети. На територията на общината 

не са регистрирани икономически оператори, занимаващи се с производство на 

целулоза или хартиени изделия;  

 химическа промишленост – на територията на общината оперират предприятия, 

занимаващи се с производство на химически минерални и естествени вещества, 

антифриз, течност за чистачки, сода каустик, водно стъкло, колофон, флюсове, масло 

за шевни машини и др.; 

 хранително - вкусова промишленост - производство на захар, захарни изделия, спирт, 

пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и 

хлебопроизводство. На територията на Общината оперира един от най-големите 
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производители на захарни изделия, „Захарни заводи“ - най-големият комплекс за 

производство на хранителни продукти в България. В групата „Захарни заводи“ АД 

влизат няколко предприятия – заводи за производство на захар, захарни изделия, 

етилов алкохол и високопротеинови фуражи. 

 

За 2019 г., икономическите оператори в този подотрасъл са 204 с общо заети лица 3 693 

души и нетни приходи от продажби в размер 222 996 хил. лева или 64,44% от общите нетни 

приходи на подотрасъла.          

       

Строителство и производство на строителни материали: 

Производство н а  строителни  изделия  и  елементи,  производство  на алуминиева дограма 

и строително монтажна дейност. За 2019 г. в този подотрасъл оперират 56 предприятия с 

общ брой заети лица 435 души. Генерираните нетни приходи от продажби възлизат на 30 

892 хил. лв. и представляват 8,93% от общите нетни приходи на подотрасъла. 

 

Средната брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово или служебно 

правоотношение във вторичния сектор възлиза на 12 678,25 лв. и е с най-висок показател 

спрямо останалите два сектора в Общината. Най-високите средни годишни брутни 

възнаграждения се получават от заетите лица в подотрасъл Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 18 615 лв. 

 

2.4. Третичен сектор 

 

Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите дейности 

(НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15 години той се 

изявява като най-адаптивен в съвременните условия. 

 

Съгласно анализа на ИТСР, секторът на услугите е най-динамично развиващият се сектор 

на икономиката. Неговият дял в БДС на региона за 2017 г. е 56,0 %, като в национален план 

участието е 5,6 %, като по този показател той изпреварва незначително само СЗР, чийто 

дял е 5,3 %. Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в 

икономическия комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически 

показатели. В този сектор са включени отрасли, свързани с т.нар. публични („бюджетни 

“) услуги и отрасли с обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип. 

 

На територията на общината, в сектора през 2019 г. са заети 4 489 души, а делът му в 

показателя „нетни приходи от продажби“ в общинската икономика е 56,28%  и бележи 

минимално повишение спрямо 2018 г., когато показателят е бил 55,43%. 

 

2.4.1. Основни подотрасли транспорт 

 

На територията на  общината функционират: сухоземен, железопътен и въздушен транспорт 

 

Подотрасъл транспорт, складиране и пощи е на второ място по генерирани нетни приходи 

от продажби за 2019 г. с показател от 29 919 хил. лв. или 6,0 % от общите нетни приходи от 

продажби за сектора, с което бележи повишение спрямо 2018 г., когато показателят е 
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възлизал на 4,5%. Заетите лица са общо 420 души като се бележи минимално повишение 

спрямо показателите за 2018 г. 

 

 

2.4.2. Търговия и услуги 

 

Търговията и услугите представляват основния двигател на икономиката в общината с най-

голям брой предприятия, ангажирани с тези дейности – към края на 2019 г. са налице 1 227 

регистрирани фирми в които са заети 3 790 души, като подотрасълът генерира 92,48% от 

нетните приходи за третичния сектор и 52,05% от нетните приходи от икономиката на 

Общината. 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 добре развита складова база с 

достъп до жп мрежа. 

 

Конкретно сегмент Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети генерира 424 447 

хил. лв. от целия нетен приход в третичния сектор за 2019 г., като бележи 21,39% повишение 

спрямо 2018 г. В този сегмент също така се наблюдават и най-много разходи за ДМА – за 

2019 г. те достигат 30 909 хил. лв. при средно за сектора -  7 096 хил. лв. 

В този сегмент са заети общо 2 503 души за 2019 г., като единствено в преработващата 

промишленост са налице повече заети лица през 2019 г. Средната брутна годишна работна 

заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в този сегмент за 2019 г. 

възлиза  на 9 115 лв. и е с 2 667,77 лв.  по-ниска от средната брутна годишна заплата за 

третичния сектор. За последните 5 години броят на заетите лица в този сегмент остава почти 

непроменен със средна амплитуда 20 души. 

 

Хуманно здравеопазване и социална работа 

Макар и жизненоважен за развитието на общината, в този сегмент се забелязва тенденциозен 

отлив на работна ръка през последните 5 години, който се дължи предимно на застаряването 

на заетите лица, особено в сектор здравеопазване. Въпреки, че средната брутна годишна 

заплата е по-висока от средната за третичния сектор, показателите остават по-ниски от 

средните за страната, поради което се наблюдава липса на желание у младите специалисти 

да се ангажират с тази дейност. Алокираните разходи за ДМА за последните 5 години също 

са по-ниски от средното за сектора и за 2019 г. достигат до 3 942 хил. лева, което 

предопределя и недостатъчната материална обезпеченост на здравните заведения на 

територията на общината. 

 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

За последните 5 години се наблюдава постепенно увеличение на значението на този сегмент 

на общинско ниво. Размерът на средната брутна годишна заплата за 2019 г. на заетите лица 

възлиза на 28 349 лв. и се е увеличил почти  4 пъти в сравнение с показателите от 2015 г. и 

бележи най-високите нива на общинско ниво не само в третичния сектор, но и сред 

представителите на другите два сектора. Закономерно, разходите за ДМА са се увеличили 

почти 2 пъти за последните 5 години и достигат до 1 005 хил. лв., макар все още да са под 

средното ниво са сектора – 7 096 хил. лв. 

 

Професионални дейности и научни изследвания 
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Секторът обхваща дейности с високи изисквания към квалификацията на персонала - научни 

изследвания и услуги в специализирани области, като право, счетоводство, мениджмънт, 

архитектура, реклама, маркетинг, ветеринарна медицина. За последните 5 години се 

наблюдава постепенно нарастване на броя икономически оператори в този сегмент, както и 

повишаване на броя на заетите лица. За 2019 г. нетните приходи, генерирани в този сегмент 

възлизат на 5 265 хил. лева или 1,06% от приходите в третичния сектор. Въпреки високите 

изисквания към квалификацията на персонала в този сектор, показателите за среда брутна 

годишна заплата са вторите най-ниски не само в сектора, но и на ниво общинска икономика 

изобщо, като възлизат на 7 566 лв. -  по-ниски са единствено възнагражденията в сегмент 

хотелиерство и ресторантьорство.  

 

Административни и спомагателни дейности 

Секторът обхваща разнороден кръг дейности, които служат за административна и друга 

поддръжка на останалите отрасли - даване под наем на движимо имущество, 

посредничество за постоянно или временно наемане на работа, поддръжка на сгради, 

охранителна дейност, кол центрове и други. Генерираните в този сегмент нетни приходи за 

2019 г. възлизат на 1 902 хил. лв. и са с втория най-нисък показател за цялата общинска 

икономика, по-ниски са единствено показателите на сектор Образование. Среда брутна 

годишна заплата на заетите лица за 2019 г. възлиза на 8 842 лв. и е под средното за третичния 

сектор.  

 

Култура, спорт, развлечения 

В съответствие с целенасочените усилия на общината в посока развитие на спортните 

занимания и културни прояви на общинско ниво, за последните 5 се наблюдава повишение 

в нивата както на заетите лица, така и в нетните приходи на сегмента, които за 2019 г. 

достигат до 6 365 хил. лв. Към края на 2019 г. на общинско ниво са налице 18 предприятия 

в този сегмент, където работят 117 души при средна брутна годишна заплата 8 438 лв. 

 

Операции с недвижими имоти 

Секторът обхваща покупко-продажбата и даването под наем на недвижими имоти, както и 

посредничеството по такива сделки. За последните 5 години, показателите за нетни доходи 

са относително непроменени и през 2019 г. възлизат на 4 059 хил. лв., като броя активни 

икономически оператори и броя заети лица бележи спад – за 2019 г. на територията на 

общината оперират 83 фирми, където работят 127 души при средна брутна годишна заплата 

8 806 лв. 

 

Образование 

Сегмент Образование има изключително важно значение за дългосрочното развитие на 

общината в икономически и социален аспект, тъй като формира бъдещия човешки капитал, 

неговите знания, умения и компетенции. За последните 5 години, нетните приходи от 

дейността са почти непроменени и остават най-ниските в сравнение с останалите сегменти 

на общинската икономика, но това е закономерен процес предвид дълбоката социална 

насоченост на  дейностите и необходимостта от запазване на ниски ценови нива за по-

широка достъпност на образователните услуги. Нивата на заетост също са относително 

стабилни. Средната брутна годишна заплата бележи ръст спрямо предходни години и през 

2019 г. възлиза на 14 033 хил. лв., което е над средното за сектора, както и за икономиката 
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на общинско ниво като цяло и е залог за задържане на младите специалисти в общината. 

 

Други дейности 

Секторът обхваща невключени в други отрасли дейности – стопанската дейност на 

организации с нестопанска цел и извършването на различни лични услуги – ремонт на лични 

и домакински вещи, фризьорство, химическо чистене, погребални услуги и други. 

Закономерно със засилването на стопанската инициатива на физическите лица и по-

широкото застъпване на предприемачеството сред населението, за последните 5 години се 

наблюдава ръст в броя активни икономически оператори в този сегмент, броя на заетите 

лица и разходите за ДМА. През 2019 г., в сегмент Други дейности оперират 123 

предприятия, което го нарежда на трето място след Търговията и Професионалните 

дейности, като сегментът е генерирал нетни приходи в размер 2 908 хил. лв. при средна 

брутна годишна заплата на заетите лица в размер 7 892 лв.  

 

2.4.3. Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство 
 

За последните 5 години се наблюдава намаляване както на броя икономически оператори в 

този сегмент, така и на броя заети лица. Макар на територията на общината да са налице 

редица културни, исторически и природни забележителности, е налице отлив на персонал в 

този сегмент и намаляване на разходите за ДМА. За 2019 се наблюдават 20 % по-малко 

активни икономически оператори в сравнение с 2015 г., като по отношение на броя заети 

лица спадът е с 14,41%. Средната брутна годишна заплата в този сегмент възлиза на 6 375 

лв.  и е най-ниската за всички икономически сектори като брутната месечна заплата на 

заетите лица често възлиза на минималната работна заплата за страната или дори под нея, а 

генерираната нетна печалба е 7 617 хил. лв. 

 

2.5. Научно-изследователска и развойна дейност -  
 

Развитието на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) е особено важно както 

за повишаването на обема от знания и за развитието на творчеството и иновациите, така и 

за повишаването на общата производителност на икономиката, за постигането на висок и 

устойчив темп на икономически растеж в дългосрочен план. 

 

Динамиката в развитието на този вид дейност е проследена при използване на показателите 

„разходи за научноизследователска и развойна дейност“, „персонал, зает с 

научноизследователска и развойна дейност“ и по-специфичното наблюдение „достъп на 

предприятията до интернет, в т.ч. широколентов интернет“ на национално равнище. 

 

Предвид особения характер на дейността, част от работодателите, разходващи значителни 

средства за финансиране на НИРД в производствените си бази, избират да запазят тази 

информация конфиденциална. Поради тази причина, показателят за разходи за НИРД се 

базира само на работодателите, решили да публикуват тази информация в отчетите съм към 

НСИ. Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) по социално-

икономически цели  за НИРД за 2019 в хиляди левове на територията на общината:„ 

 

 

Годишни Разходи за НИРД в хил. лв.  
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Община Горна Оряховица 

2015 2016 2017 2018 2019 

.. .. .. .. 640 
Таблица 7 Разходи за НИРД 

Източник: НСИ 

 

В Северен централен регион се наблюдава силното изоставане на всички области в региона 

по отношение на заетостта в НИРД, като на ниво Община Горна Оряховица данни за разходи 

за НИРД са започнали да се алокират за пръв път едва през 2019 г. 

 

Засилването на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите 

са ключова цел на ЕС. За България, тя е институционализирана в „Иновационна стратегия 

за интелигентна специализация 2014–2020 г.”. Националната визия за качествен скок в 

преодоляване на демографската криза, в устойчивото и добре балансирано икономическо и 

социално развитие, в развитието на интелектуалния капитал и в подобряването на здравето 

на нацията, неизменно се свързва в изкачване на страната ни в класирането на иноваторите.  

За Актуализацията на НКПР са важни разкритите потенциали и препоръките на тази 

секторна стратегия за интелигентна специализация по области и райони от ниво 2. Като  част 

от територията на Област Велико Търново за Община Горна Оряховица са приложими 

следните области: 

- Здравословен начин на живот и биотехнологии;  

- Информатика и ИКТ. 

 

Клъстери 
 

Най-изразен на местно ниво е „ИТ Клъстер Велико Търново" - сдружение с нестопанска цел, 

регистрирано във Великотърновския окръжен съд, и е обединение на 14 фирми от сектора 

на информационните технологии във Великотърновски регион, чиято обща цел е да 

спомогне за утвърждаването на Триградието - Велико Търново, Горна Оряховица и 

Лясковец - като привлекателно място за стартиране и развитие на ИТ бизнес. 

 

Други клъстери на територията на областта с потенциал да са двигател на развитието на 

иновациите от значение за местната икономика са: 

 Сдружение за знание-интензивно развитие, Велико Търново 

 Клъстер за развитие на сателитни комуникации, гр. Полски Тръмбеш 

 

Цялостната тенденция показва недостатъчно разходване на средства за 

научноизследователска и развойна дейност както на регионално, така и на общинско ниво, 

което следва да бъде променено през следващия програмен период. 

 

 

2.6. Изводи за икономическата характеристика и потенциали за развитие на 

Община Горна Оряховица 

 

 На територията на общината за последните 5 години се наблюдава относително 

стабилно развитие на местната икономика, като спектърът на икономическите 

дейности в града включва всички отрасли на икономиката. 
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 Диверсифицираният характер и потенциал на общинската икономика следва да се 

развиват и насърчават, включително и чрез мерки на публично-частно партньорство, 

за да се създадат условия за повишаване на нивата на възнагражденията в част от 

секторите, което да спомогне за задържане на младите специалисти на местно ниво 

и обръщане на широко разпространената тенденция за общо застаряване на личния 

състав на икономическите оператори. 

 

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

фирми за местната икономика, които заемат водеща роля за развитието на 

икономиката на общинско ниво. Насърчаването на предприемачеството и 

инициативи за започване на собствен бизнес и иновации имат потенциал да доведат 

до икономически ръст и задържане на младото активно население в общината, както 

и за децентрализиране на икономическата активност извън общинския център в 

посока останалите населени места. Така, освен диверсификация на икономиката и 

иновативни бизнес решения, ще бъде обърнат процеса на депопулация на гр. Долна 

Оряховица и селата в общината. 

 

 Наблюдаващият се отлив на млади специалисти в сектор хуманно здравеопазване и 

социална работа представлява заплаха за бъдещото обезпечаване на населението на 

общината със здравни и социални услуги. Наблюдават се недостатъчни инвестиции 

в ДМА, което предопределя и сравнително лошата материална база на здравните и 

социални институции на местно ниво, както ще стане видно от изложението в 

съответната точка от настоящия анализ. Предвид устойчивата тенденция на 

застаряване на населението на територията на общината, нуждата от специалисти 

само ще се засилва в бъдеще, поради което следва да се предприемат целенасочени 

инициативи за повишаване на инвестициите в сектора за предотвратяване на 

потенциална социална и здравна криза. 

 

 Наблюдава се положителна тенденция за повишаване на средното брутно 

възнаграждение в сектор „Образование“, което е залог за задържане на младите 

педагози в общината.  

 

 Техническото и технологично обновление, иновациите и ориентирането към 

конкурентноспособни производства продължава да бъде ключов фактор за 

развитието на местната икономика – тенденциите за инвестиции в ДМА са 

неравномерни в различните сектори и сигнализират постепенно намаляване на 

интереса на икономическите оператори към част от бизнес секторите. За постигане 

на устойчивост и развитие на икономиката са необходими инвестиции в оптимизация 

на процесите (особено в сектор производство), повишаване на значението на 

разходите за НИРД и насърчаване на иновативни бизнес модели на местно ниво. 

 

 Значението на земеделието продължава да намалява за сметка на вторичния и 

третичния сектор на общинската икономика, което е закономерен процес за целия 

Северен Централен Район. Въпреки това, на местно ниво се наблюдава повишаване 

на броя активни икономически оператори в сектора за последните 5 години. С 

целенасочени партньорства между икономическите оператори и местната 
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администрация може да се постигне повишаване на привлекателността на селата в 

общината като място за развитие на биоземеделие и животновъдство, които да върнат 

младото активно население обратно в местната икономика. 

 

 Необходими са целенасочени усилия за повишаване на разпознаваемостта на 

общината като потенциална туристическа дестинация, което да доведе до приток на 

посетители и вливане на допълнителни средства в местната икономика. По този 

начин ще бъде генериран допълнителен поток от средства, който да насърчи 

икономическите оператори в сектор туризъм, хотелиерство и услуги за направят  

повече инвестиции за обновяване на материалната база, повишаване на качеството 

на предоставяните услуги и повишаване на средните възнаграждения на персонала, 

които да предотвратят отлива на кадри. 

 

 Съществуващите клъстерни структури на местно ниво следва да бъдат активно 

привлечени в разработване на стратегии за развитие на икономиката в общината, 

включително чрез обмен на знания и know how, институционална подкрепа, 

провеждане на кръгли маси и т.н. Необходими са целенасочени усилия както от 

страна на бизнеса, така и на местната администрация, с които да се насърчат 

партньорствата за по-високо технологични решения в производството, земеделието 

и третичния сектор в посока постигане на целите, заложени в ИСИС и принципите 

на Индустрия 4.0. 
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3.  Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

3.1. Демографски параметри на Община Горна Оряховица  

 

3.1.1. Население  

 

Като част от Северен централен регион, в община Горна Оряховица се наблюдават сходни 

тенденции с останалите общини от със статут на средно урбанизирана община. Към 31 

декември 2018 г. населението на Северния централен регион е 784 168 души, което 

представлява 11,2 % от населението на България. В сравнение с края на 2011 г. населението 

на региона намалява с 69 300 души, или с 8,1 % (средногодишен темп на намаление 1,2 %).  

 

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

града (Горна Оряховица и Долна Оряховица) и дванадесет села. По-голяма част от 

населението на община Горна Оряховица е съсредоточено в града. Останалото население в 

общината е неравномерно разпределено в съставните селища. Данните за населението към 

31.12.2020 г. на Националния статистически институт общият брой жители в община Горна 

Оряховица е 40 751 души, като в сравнение с 2019 се наблюдава номинално намаление с 583 

души. 

 

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%. 

 
3.1.2. Структура на населението 

 

Половата структура на населението на община Горна Оряховица е с пропорции, които са 

характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 51,9% от населението. 

 
 

Показатели 2011 г. 2020 г. 

Население - общо 46 111 40 751 

мъже 22 351 19 616 

жени 23 760 21 135 

 

Таблица 8 Полова структура на населението на община Горна Оряховица 

Източник: НСИ 
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Фигура 5 Полова структура на населението на община Горна Оряховица 

 
 
 
Възрастова структура на населението е по данните от преброяването през 2011 г., както и 

данните за 2020 г. сочат, че община Горна Оряховица е с проблемна възрастова структура 

на населението. Населението в под трудоспособна възраст е 13,4%, под средното за областта 

/13,6%/ и страната /15,3%/ и в същото време е недостатъчно за нормалното възпроизводство 

на населението. Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч. към броя 

на заетите лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината. Специфичните възрастови 

групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от 

инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване и др. 

 
 

Показатели 2011 г. Отн. дял %  

за 2011г. 

2020 г. Отн. дял %  за 

2020 г. 

Население - общо 46111 100% 40 751 100% 

под трудоспособна 

възраст 

6063 13,1% 5 483 1

3

,

4

% 

в трудоспособна възраст 27881 60,5% 23 490 5

7

.

6

% 

над трудоспособна 

възраст 
12167 26,4% 11 778 2

8

,

9

% 

Таблица 9 Възрастова структура на населението на община Горна Оряховица 

Източник: НСИ 
 
Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният контингент и 

увеличаването на относителния дял на населението във високите възрасти задълбочава 

процесите на демографско остаряване на населението, което от своя страна свива 

възможностите за неговото възпроизводство. Това изостря и проблемите за осигуряване на 

необходимите контингенти от деца в предучилищна и в училищна възраст, което е проблем 

и за нормалното функциониране на детските заведения и на общообразователните училища, 

в условията на делегирани бюджети. 
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Фигура 6 Възрастова структура на населението на община Горна Оряховица 

 

 

В община Горна Оряховица преобладава населението със средно образование 21 636 души 

(49,2%), следвано от това с основно образование 25 840 души (22,5%). Хората завършили 

висше образование на територията на общината са едва 7 933 (18,0%). 

 

 
Фигура 7 Образователна структура 

 

Етническата структура на населението в община Горна Оряховица, на база 95% от 

доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е българската. Като 

българи се самоопределят 92% от населението на общината. 
 
 
Гъстота на населението - броят на населението по населени места е разпределен 

неравномерно в територията на общината.  От цялото население на общината към 2020 г., в  

общинския  център  е съсредоточено 68,4% от него. Намаляващият брой на населението 

на общината, при непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата 

на населението. Средна гъстота на населението през 2020 г. е 128,15 д./км2, което е в пъти 

над средното за страната. 

 

 

 
 

1000

6000

11000

16000

21000

26000

31000

под трудоспособна 
възраст

в трудоспособна възраст над трудоспособна 
възраст

2011 2020

Образователна структура

Средно образование Основно образование

Висше образование Начално/ безобразование



44  

 
Групи населени места 

2019 г. 

брой [%] 

От 0 до 500 д. 4 28,6 

От 501 до 1000 д. 5 35,8 

От 1001 до 1500 д. - - 

От 1501 до 2000 д. 1 7,1 

От 2001 до 2500 д. 2 14,3 

От 2501 до 3000 д. 1 7,1 

От 3001 до 5000 д. - - 

Над 5001 д. 1 7,1 

ОБЩО 14 100,0 

Таблица 10 Групи населени места в община Г. Оряховица според броя на населението към 2019 г. 

Източник: НСИ 

 

3.1.3. Прираст 

 

Демографската характеристика на община Горна Оряховица следва тенденциите на 

намаляване броя на населението в резултат на намаления брой родените деца и интензивната 

миграция и емиграция на младите хора в активна възраст. Основните идентифицирани 

демографски проблеми в община Горна Оряховица в рамките на изготвения Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците са както следва: 

 Трайно установена тенденция за поддържане на отрицателен естествен прираст на 

населението; 

 Силно изразен устойчив процес на намаляване броя на населението и неговото 

застаряване, което води до по-висок дял на по-възрастното население в сравнение с 

населението в трудоспособна възраст; 

 Регистрираните нива на смъртност значително превишават раждаемостта на 

територията на общината, като същевременно е установена и тенденция към 

повишаване на броя пресъставени актове за раждане на деца родени в чужбина  - 

съгласно данни на отдел ГРАО са пресъставени актове за раждане на деца родени в 

чужбина за 2017 година - 103 бр., 2018 година - 115 бр. и 2019 година - 120 бр.  

 Наблюдава се процес по постепенно обезлюдяване на част от населените места на 

територията на общината – както поради вътрешна миграция и емиграция, така и 

поради липса на нови раждания за през две или повече поредни години. 

 

 Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в Таблицата 
 
Население Преброяване Текущо 

година 1985 1992 2001 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Община Г. Оряховица 62634 58304 52560 46111 43679 43123 42549 41966 41334 

с. Върбица 1327 1224 1174 1048 1017 1010 1000 983 967 

гр. Горна Оряховица 40890 38914 34929 31437 29841 29478 29173 28877 28429 

с. Горски горен Тръмбеш 373 265 219 157 145 143 139 127 122 

с. Горски долен 

Тръмбеш 

417 376 359 297 300 292 298 299 313 

гр. Долна Оряховица 4371 3801 3365 2932 2734 2689 2656 2619 2605 
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с. Драганово 3567 3209 2915 2469 2334 2284 2240 2185 2156 

с. Крушето 1248 1089 1010 635 578 571 562 539 531 

с. Паисий    146 141 136 135 128 111 109 

с. Писарево 1081 1161 1097 798 794 789 782 768 765 

с. Поликраище 2963 2633 2279 1936 1776 1747 1670 1638 1598 

с. Правда 951 801 663 626 575 580 570 555 529 

с. Първомайци 4081 3649 3170 2757 2605 2583 2527 2486 2438 

с. Стрелец 588 547 469 316 281 274 271 266 261 

с. Янтра 760 680 674 562 563 548 533 513 511 

Таблица 11 Движение на населението на община Горна Оряховица 
 
 

Данни брой родени деца с постоянен адрес на територията на община Горна Оряховица за 

периода 2018-2019 г. 

                   

Населено място 2017 г. 2018 г. 2019г. 

гр. Горна Оряховица 146 283 241 

гр. Долна Оряховица 9 16 15 

с. Драганово 16 15 15 

с. Първомайци 10 31 15 

с. Поликраище 7 12 4 

с. Върбица 7 15 10 

с. Писарево 4 12 9 

с. Стрелец 3 8 2 

с. Паисий 1 0 0 

с. Горски горен Тръмбеш 1 0 0 

с. Горски долен Тръмбеш 2 5 5 

с. Правда 1 2 3 

с. Крушето 1 13 3 

с. Янтра 2 11 6 

ОБЩО: 210 420 328 
Таблица 12 Брой родени деца на територията на община Горна Оряховица 
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Фигура 8 Динамика на ражданията 

 

 

Сравнително представяне на динамиката на населението в общината за периода 1985-2019 

г. по населени места: 

 
 
Община, Населено място 

Ръст 2019/1985 г. 

община Горна Оряховица -34,01 

с. Върбица -27,13 

гр. Горна Оряховица -30,47 

с. Горски горен Тръмбеш -67,29 

с. Горски долен Тръмбеш -24,94 

гр. Долна Оряховица -40,40 

с. Драганово -39,55 

с. Крушето -57,45 

с. Паисий - 

с. Писарево -29,23 

с. Поликраище -46,07 

с. Правда -44,37 

с. Първомайци -40,26 

с. Стрелец -55,61 

с. Янтра -32,76 

Таблица 13 Динамика в броя на населението 

 

Естественият прираст на населението е величина, която изследва съотношението 

между раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един 

от индикаторите за демографската характеристика на населените места и териториалните 

единици. 

По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в община Горна 

Оряховица е високата смъртност, което е и основната причина за високия отрицателен 

естествен прираст на населението. За периода 2015-2020 г. смъртността надвишава 
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раждаемостта средно между 2.1 и 2.9 пъти. 

 

Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община Горна Оряховица са 

причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните показват, че 

само по пътя на естественото движение на населението броят на населението в 

общината намалява. 

 

Показатели 
Мерна 

единица 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Естествен 

прираст 
Брой -392 -447 -424 -360 -445 -544 

мъже Брой -195 -217 -238 -207 -203 -298 

жени Брой -197 -230 -186 -153 -242 -246 
 

Таблица 14 Естествен прираст Горна Оряховица 

Източник: НСИ 
 
 

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният 

прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. След интензивната 

миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него, през последните 

няколко години тези процеси не са с висока интензивност. 

Данните за механичното движение на населението за 2015-2019 г. показват, че 

заселените на територията на община Горна Оряховица в началото на разглеждания 

период от 2015 г. до 2019 г. се увеличават (от 545 на 737) и съотношението им към 

противоположния показател – изселени жители, където се наблюдава негативна тенденция 

за разглеждания период; 2015 г. – 808; 2019 г. – 924). 
 
 
 

Показатели Мерна единица 2015 2019 

Механичен прираст – общо Брой -263 -187 

Мъже Брой -97 -124 

Жени Брой -166 -63 

Таблица 15 Механично движение на населението на община Горна Оряховица 

Източник:НСИ 
 

 

3.1.4. Коефициент на икономическа активност на населението 
 

Икономическата активност на населението определя параметрите на работната сила. В 

тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 годишна 

възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази възрастова група към 31.12.2019 г. е 23 

865 души или 57,7% от общото население на общината.  
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Икономически активното население включва заетите и безработните лица, както учащите 

над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по майчинство). В 

категорията на икономически активното население от значение е броят на заетите лица. 

Структурата на икономически активното население се определя от броя (съответно 

относителния дял) на заетите и безработните лица. 

 

В структурата на икономически активното население, като отделна категория са отчитат и 

наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на безработните е 

динамична във времето. Независимо от близостта на Горна Оряховица до областния център, 

статистически не са установени преобладаващи активни трудови пътувания с тях. По-малко 

от 10% от трудово наетите работят във Велико Търново.  

 

3.1.5. Заетост 
 

Водеща роля в общинската икономика има вторичния сектор с 61,9% от произведената 

продукция и 47,2% от заетите, следван от третичния сектор /услуги/, съответно с дял на 

27,4% на произведената продукция и  48,3% от заетите. Най-нисък е делът на първичния 

сектор/селско и горско стопанство/ - 7,9 % от произведената продукция и 4,6% от заетите 

лица. Тази картина се различава от показателите на повечето общини, при които водещ е 

третичният сектор, но значението на третичния сектор се засилва. 

 

3.1.6. Равнище на безработицата на територията на общината 
 

Безработицата като социално явление засяга неравномерно различните населени места и 

региони в страната в зависимост от местните мерки за преодоляването и. При липса на 

адекватна програма от мерки за намаляване на негативните последици от нивата на 

безработица на местно ниво се наблюдават устойчиви тенденции към миграция на 

активното население извън общината в посока по-конкурентно способни и икономически 

атрактивни общини и области. 

 

Равнището на безработица в общината за септември 2020 г. (6,2%) е под стойностите 

за страната (7.2%) и тези за област Велико Търново (6,7%).  
 
 
 
 
 
 

към 

30.09.2020 

 

Иконом. 

активни 

лица 

 

Регистр. 

безра- 

ботни 

 

Постъпил

и на 

работа 

през мес. 

 
Регистр. 

безраб. 

до 29 г. 

вкл. 

 

Регистр. 

безр. с 

рег.>1 

год. 

Свободни 

раб.места 
 
Брой 

безр. 

за едно 
 
СРМ 

 
Ниво 

на 

безрабо-

тица 

заявен

и 
 
през 

мес. 

в края 

на 
 
месеца 

/ брой / / брой / / брой / / брой / / брой / / брой 

/ 

/ брой / / % / 

Горна 

Oряховица  20 805 1 295 141 152 139 111 48 9 6,2 

Таблица 16 Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 30.092020 г. 

Източник:НСИ 
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Много е важно безработицата да се задържи на ниски нива, защото повишаването на нивата 

на безработица на местно ниво обостря вече съществуващите  сериозни проблеми, свързани 

с намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на голяма част от 

селата, което ще оказва все по-голямо негативно влияние върху цялостното развитие на 

общината. 

 

3.2.Състояние на мрежата от здравни, образователни и социални услуги, 

дейности в областта на културата и туризма 

 

3.2.1. Здравна инфраструктура и здравни услуги 

 

Състоянието на подсистемата в общината има следните параметри: 

 

Доболнична помощ 
 
 
 

 
Брой регистр. 

амбулатории за 

първична медицинска 

помощ 

 
Брой регистр.амбулатории за 

специализирана медицинска 

помощ 

Лаборато 

рии 

СМТЛ и 

СМДЛ 

Индивидуал

ни 

практики 

Групо

ви 

практ

ики 

Индивидуални 

практики 

Групо

ви 

практ

ики 

 
МЦ 

 
ДКЦ 

 

 
Лекари 

 
Дент. 

 
Лека

ри 

 
Дент. 

 
Лекари 

 
Дент. 

 
Лека

ри 

 
Дент. 

   
Община 

Горна 

Оряховица 

 
24 

 
35 

 
6 

 
- 

 
32 

 
- 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
5 

Таблица 17 Доболнична помощ на територията на община Горна Оряховица 

 

Използвани съкращения: 

- СМДЛ - самостоятелна медико-диагностична лаборатория,  

- СМТЛ - самостоятелна медико-техническа лаборатория,  

- МЦ - медицински център, 

- ДКЦ - диагностично - консултативен център 

 

Единственият действащ на територията на общината Диагностично - консултативен 

център, ”ДКЦ” ЕООД, осъществява специализирана медицинска помощ от лекари 

специалисти по 13 специалности; Лаборатория за медико-диагностична дейност и Сектор 

”Образна диагностика” за рентгенографии и скопии. 

 

„ДКЦ” ЕООД  обслужва населението на общини: Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, 

Златарица и Елена. През последните три години чрез обслужване с направление /клинична 

пътека са били обхванати следния брой пациенти: 

- 2018 г. -  37093 

- 2019 г. -  36189 

- 2020 г. -  32446 
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Персоналът на „ДКЦ” ЕООД  се състои от 43 служители, разпределени в следните 

професионални направления: 

- Лекари -  18 бр. (средна възраст на личния състав в този сегмент- 63 г.) 

- Медицински сестри и лаборанти – 16 бр. (средна възраст на личния състав в този 

сегмент - 49 г.) 

- Санитари – 5 бр. 

- Други служители - 4 бр.    

 

Базата, в която се помещава ДКЦ е в незадоволително състояние. Последните двадесет 

години не са правени основни ремонти, като със средства от бюджета на ДКЦ-то поетапно 

са ремонтирани  част от кабинетите. Материалната база се нуждае от ремонт, смяна на 

дограма, направа на окачени тавани (с цел подобряване на енергийната ефективност на 

сградата), ремонт на санитарните помещения и коридорите, подмяна на ВиК и ел. 

инсталациите. Оборудването в ДКЦ-то не отговаря на съвременните нужди и медицински 

стандарти. Необходимо е закупуването на нова съвременна апаратура за посрещане на 

нуждите на населението. Ръководството на ДКС-то е идентифицирало като минимум 

следния набор от медицинска апаратура:  

 

- Рентгенов апарат-Си ар система за дигитализация 

- Ехографски апарат с 4 вида трансдюсери 

- Операциона маса 

- Рефрактометър 

- Биомикроскоп, 

- Тонометър 

- Спахиметър 

- Проектор и шпаут 

- ЕКГ с 12 отвеждания 

- Холтерна система 

 

В здравните служби, обслужващи  гр. Долна Оряховица и с. Крушето не са правени основни 

ремонти. Те са отдадени под наем на общопрактикуващи лекари и стоматолози, които със 

собствени средства правят текущи ремонти и закупуват оборудване и апаратура. 

 

За бъдещото развитие на ДКЦ ЕООД, ръководството на Центъра е идентифицирало 

следните 2 основни набора от мерки, които да планираме в 2 основни направления: 

- Привличане на млади лекари и медицински сестри чрез повишаване на нивата на 

възнагражденията и осигуряване стипендии на младите лекари за вземане на специалност. 

- Закупуване на медицинска апаратура, отговаряща на съвременните изисквания за 

диагностика и лечение, чрез кандидатстване за грантове по европейски програми и 

организиране на кампании за набиране на частни дарения от спонсори. 

 

Към доболничната помощ се причислява и Центърът за спешна медицинска помощ, който 

разполага с два дежурни екипа, оборудвани санитарни автомобили за животоспасяващи 

дейности и извършва организирано взаимодействие с отделенията на болницата. 

Персоналът по щат на Центъра включва 15 лекари и 35 души помощен персонал.  
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Центърът се намира на първия етаж в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, като 

състоянието на сградния и материалния фонд не отговаря на изискванията за нормално, 

хигиенично и ефективно осъществяване на дейността на екипа на центъра – наложително е 

извършване на основен ремонт, подмяна на ВиК, елементи на електрическото захранване, 

както и подмяна на материалната база. Планирано е извършване на ремонтни дейности с 

финансиране по ОПРР. 

 

Центърът разполага с 3 линейки, получени с финансиране по различни програми, които за 

момента отговарят на нуждите на персонала. Следва да се обнови оборудването в стаите за 

отдих на персонала. 

 

Болнична помощ 

 

Осъществява се от МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Горна Оряховица обслужва 

населението на три общини или 90 000 души. Болницата разполага с персонал от 365 души, 

от които 65 лекари. Болницата разполага с широк спектър от специалисти и полага сериозни 

усилия съвместно с общината по привличане и задържане на млади кадри. 

 

Болницата разполага със 17 специализирани отделения с 333 легла, 12 стационарни 

отделения от които УНГ отделението  е единствено за областта.  Отделенията разполагат 

със съвременна апаратура за диагностика и лечение – Компютърен томограф, ехографи – 

висок клас, лапароскопи, апарати за ИБВ и анестезия и др. В болницата постъпват и 

пациенти от съседните общини – Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица, Златарица и Елена. 

 

В болницата се извършват рутинно лапароскопски операции в АГО и хирургия, тромболизи 

при мозъчен инсулт, високоспециализирани интервенции в областта на гастроентерологията 

и УНГ. 

 

Необходимо е предприемане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и 

извършване на цялостен ремонт и саниране на сградата, в която се намира болницата, тъй 

като тя е твърде амортизирана и състоянието й няма как да бъде трайно подобрено с 

частични ремонти. 

 

Детски ясли 

 

На територията на общинския център функционират две детски ясли, които обслужват 

цялата община.  

 

Детска ясла „Еделвайс“ разполага с капацитет от 64 деца (4 групи) и е първата ясла, открита 

на територията на общината, която все още действа – заведението е открито през 1961 г., 

като сградата е приспособена с 4 отделни входа (по един за всяка група) и вход към 

кухненски блок. Въпреки извършваните поетапни ремонти и приспособяването на 

отоплителната инсталация за работа с природен газ, е необходим цялостен ремонт за 

повишаване на енергийната ефективност на отоплителната инсталация. Електрическата 

инсталация е стара и не съответства на съвременните изисквания, същото важи за 

оборудването на кухненския бокс, където следва да се подменят използваните уреди с по-
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висок клас за енергоефективност.  

 

Необходимо е обновяване на материалната база както за обслужване на самите деца, така и 

по отношение на използваните от персонала мебели и системи за съхранение.  

 

Детска ясла „Зорница“ разполага с капацитет от 64 деца (4 групи), открита дванадесет 

години след първата детска ясла. Извършвани са козметични ремонти, подмяна на дограма, 

реновирани кухненски офиси към групите, нови детски площадки, газифициране, нов 

покрив и други наложителни ремонти. 

Сградата има нужда от цялостен ремонт в помещенията на групите, подмяна с ново 

оборудване и обзавеждане за обслужване на нуждите на децата, както и цялостно 

повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

 

 

3.2.2. Образование 

 

Общ профил 

 

Съгласно Анализ за образователните потребности за учебна 2019/2020 г., образователната 

система в община Горна Оряховица има следния обхват:  

 10 детски градини (ДГ), от които 2 с яслени групи, 1 със седмична организация на 

дейността и 5 детски градини с филиали; 

 2 средни училища (СУ); 

 9 основни училища (ОУ), от които 2 средищни; 

 5 професионални гимназии (ПГ), от които 1 общинска и 4 държавни; 

 1 център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). 

 

В началото на учебната 2019/2020 година в общинските училища на територията на община 

Горна Оряховица се обучават 2951 ученици, а в държавните училища са 842 ученици. 

Децата, които посещават детска градина, са 1172, от тях 29 в две яслени групи. В четири от 

общинските училища са разкрити групи за задължителна предучилищна подготовка на 5-

годишни и 6-годишни деца – общо 58, разпределени в следните училища – СУ „Вичо 

Грънчаров”, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски” Горна Оряховица. 

 

Децата със специални образователни потребности в началото на 2019/2020 година в 

общинските училища са 72 бр., в държавните – 11 бр., а в детските градини са 13 бр.  

Ежегодно пътуващите ученици за учебната 2019/2020 година в общинските училища са 300 

бр., а в държавните училища – 271 бр. 

 

Две от основните училища на територията на общината са средищни – в селата Върбица и 

Поликраище, където е осигурен транспорт за пътуващите ученици и са създадени условия 

за целодневно обучение. Училището в с. Върбица разполага с училищен автобус марка 

„Mercedes”, 2019 година на производство, с 20+1 места. В с. Поликраище превозът на 

учениците се осъществява от лицензирана транспортна фирма.  
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Предучилищно образование  
 

Децата, които посещават детска градина на територията на община Горна Оряховица през 

2019/2020 година са 1172, като в сравнение с предходната година (1131) има минимално 

нарастване с 41 броя деца. 

                                                                                                                    

№

№  

Детска градина Брой 

деца 

Деца 

със 

СОП 

 

Педагогич.  

персонал 

Непедагогич. 

персонал 

1

1. 

ДГ „Ален Мак” 

гр. Горна Оряховица  
137 3 12 11 

2

2. 

ДГ „Елена Грънчарова” 

гр. Горна Оряховица   

 

149 

3 20,5 20 ФИЛИАЛ 

„Детски свят” 

гр. Горна Оряховица 

71 

3

3. 

ДГ „Първи юни” 

гр. Горна Оряховица    
107 0 9,5 9 

ФИЛИАЛ 

„Бодра смяна” 

гр. Горна Оряховица    

106 4 10 9 

4

4. 

ДГ„Щастливо детство” 

гр. Горна Оряховица    
140 

1 16,5 14 ФИЛИАЛ 

„Асен Разцветников“  

с. Драганово 

20 

5

5. 

ДГ „Божур” 

гр. Горна Оряховица    82 0 7 8 

6

6. 

ДГ „Здравец” 

гр. Горна Оряховица  108 1 9,5 9 

7

7. 

ДГ „Здравец” 

с. Първомайци 
67 0 7 5,5 

.

8. 

ДГ „Д.Генков” 

с. Поликраище   

 

37  

1 
6 5 

ФИЛИАЛ 

с. Крушето      
8 

.

9. 

ДГ „Детска радост” 

гр. Долна Оряховица       
80 0 7 6 

1

10. 

ДГ „Слънчице” 

с. Върбица                         
15 

0 6 4,5 

ФИЛИАЛ 

с. Горски долен 

Тръмбеш      

21 

ФИЛИАЛ 

с. Писарево     24 

 ОБЩО: 1172 13 111 101 
 

Таблица 18 Обобщена информацията за детските градини на територията на община Горна Оряховица 

Източник на информация: Общинска администрация Горна Оряховица 
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Основно и средно образование 

 

Броят на учениците в общинските училища на територията на община Горна Оряховица в 

началото на учебната 2019/2020 година е 2951 – с 9 повече от предходната година.  

 

№  УЧИЛИЩА 
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1 

Средни 

общообразователни 

училища 

1373 11 32 50 120 27,5 

2 Основни училища 1381 0 36 50 151 41,5 

3 

ПГХТ „Проф. д-р 

А. Златаров“, гр. Г. 

Оряховица     

197 138 4 48 29 16 

ОБЩО: 2951 149 72 148 300 85 
Таблица 19 Брой на учениците в общинските училища 

Източник на информация: Общинска администрация Горна Оряховица 

 

Броят на учениците в държавните училища на територията на община Горна Оряховица в 

началото на учебната 2019/2020 година е 842, с 43 ученика по-малко от предходната година. 
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1 
ПГЕЕ „М. В. 

Ломоносов” 
399 0 121 35,5 8,5 

2 ПТГ „Васил Левски” 67 8 50 10 5 

3 ПГЛПИ „Атанас Буров” 290 2 97 30 11 

4 
ПГЖПТ 

„Н.Й.Вапцаров” 
86 1 3 14 6 

ОБЩО: 842 11 271 89,5 30,5 
Таблица 20 Брой на учениците в държавните училища 

Източник на информация: Общинска администрация Горна Оряховица 
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Показатели по видове училища за 2019г. 
 
 
 
Вид на училището 

 
 
Брой класни стаи 

 
Бр. класни стаи на 

100 паралелки 

Среден брой 

ученици в 1 паралелка 

Основни училища 116 1

4

5 

16,7 

Средни училища 94 1

5

0 

22,9 

Гимназии 117 1

9

2 

18,1 

Таблица 21 Видове училища 

Източник: Общинска администрация Горна Оряховица 
 

Данни за завършили в общообразователни и специални училища по степени на образование 

в община Горна Оряховица за учебна 2019/2020 съгласно справка от НСИ: 

- Завършили основно образование – 305 лица; 

- Завършили средно образование извън професионалните гимназии – 77 лица. 

 

Специалности в дуална форма за училищата,  са както следва: 

 - ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” -  Специалности: Приложно програмиране, Електрообзавеждане 

на производството, Възобновяеми източници, Приложна електроника; 

- ПГЖПТ ”Н. Й. Вапцаров” –  Специалност „Локомотиви и вагони“; 

- ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Специалности - 2бр.  Полиграф и 2 бр. Захари, като 

полиграф освен дуални са защитени. 

 

Общо 
Училища по 

изкуствата 

Професионални гимназии 

(III степен професионална 

квалификация) 

Професионални гимназии 

(II степен професионална 

квалификация) 

227 - 221 6 
Таблица 22 Данни за завършилите средно образование в професионалните училища в община Горна 

Оряховица през учебна 2019-2020 г. 

Източник: НСИ 

 

Състояние на материалната база на училищата в община Горна Оряховица: 

 

Училище/ 

ЦПЛР 

 

Насе-

лено 

място 

Брой 

ученици 

Брой 

 Пара-

лелки 

Брой 

класни 

стаи 

Статут Състояние на матер. база 

и сградния фонд. 

Реализирани дейности по 

ремонт, модернизация. 

ОУ „Иван 

Вазов” 

гр. 

Горна 

Оряхов

ица 

546 22 26 общинско Състоянието на сградата е 

много добро, извършен е  

основен ремонт на 

площадки, подновяване на 

спортни уреди и 

озеленяване на дворни 

пространства. 

Необходимост от 

подобряване: 

- Основен ремонт 

покрив – ІІ етап; 



56  

- Вътрешен ремонт на 

сградата на 

институцията. 

ОУ „Св. 

св. Кирил 

и 

Методий“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица 

279 15 15 общинско Състоянието на сградата е 

много добро, не е 

установена нужда от 

допълнителни ремонтни 

дейности. 

ОУ „Св. П. 

Хилендарс

ки“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица 

173 11 12 общинско Състоянието на сградата е 

задоволително.  

Необходимост от 

подобряване: 

- Цялостно саниране на 

сградата; 

- Ремонт на цялата 

отоплителна система 

- Вътрешен ремонт на 

класни стаи, врати,  

коридори.  

СУ 

„Георги 

Измирлие

в“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица 

892 37 37 общинско Състоянието на сградата е 

много добро. 

Изградени 4 

специализирани кабинети. 

Оборудвани са 37 класни 

стаи с мултимедийни 

проектори и компютри. 

Частичен ремонт на 

коридори и класни стаи. 

Подмяна на бели дъски. 

Ремонт на покрива на 

сградата. 

Необходимост от 

подобряване има 

външната инфраструктура 

- ограда, спортни 

площадки, открита сцена, 

парково изграждане, 

фитнес площадка, 

озеленяване, реновиране 

на централния вход. 

СУ „Вичо 

Грънчаро

в“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица 

439 23 26 общинско Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Текущ ремонт на коридор 

и зала за тенис на маса, 

покрив и фоайе. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на голям и 

малък физкултурни 

салони и ателиета по 

графика, скулптура, 

керамика; 
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2. Модернизация на салон 

за фитнес. 

ЦПЛР гр. 

Горна 

Оряхо-

вица  

450 39 

групи 

2 общинско Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Извършен е ремонт на 

кабинет по музика – 

шпакловане, боядисване,  

смяна на дограма. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Помещения за 

провеждане на 

обучителни дейности 

като цяло. 

ПГХТ 

„Проф.  

д-р Асен 

Златаров“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица  

214 10 14 общински Поетапно са извършвани  

частични ремонтни 

дейности с цел поддръжка, 

но  базата е стара и се 

нуждае от цялостна 

модернизация на учебен 

корпус и общежитие. 

Необходимост от цялостна 

модернизация на учебна 

сграда и общежитие.  

ПГЕЕ 

„М.В. 

Ломоносов

“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица  

395 16 34 държавно Физическото състояние на 

сградата е лошо. 

Амортизирани са ел. 

инсталация, осветителни 

тела и контакти, 

компрометирани подови 

настилки, стени и тавани. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на под, стени и 

таван; 

2. Подмяна на 

осветителни тела и 

контакти; 

3. Подмяна на 

електрическа   и ВиК 

инсталация; 

4. Пребоядисване 

ПГЛПИ 

„Атанас 

Буров” 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица  

260 14 16 държавно Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Цялостен ремонт на  

трети етаж; 

2. Изграждане на 

достъпна архитектурна 

среда; 

3. Цялостен ремонт на 

физкултурен салон. 
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ПТГ 

„Васил 

Левски“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица  

103 5 27 държавно Физическото състояние на 

сградата е добро. Не са 

идентифицирани 

необходими ремонти. 

 

ПГЖПТ 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров“ 

гр. 

Горна 

Оряхо-

вица 

89 6 18 държавно Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Обновено обзавеждане. 

Необходимост от ремонт 

на подови настилки и 

пребоядисване на стени и 

тавани. 

ОУ „Св. 

св. Кирил 

и 

Методий“ 

гр. 

Долна 

Оряхо-

вица 

155 7 11 общинско Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Саниране на сградата – 

енергийна 

ефективност; 

2. Смяна на дограмата на 

етаж 3; 

3. Ремонт на външните 

стълбища пред двата 

входа; 

4. Основен ремонт на 

отоплителна система, 

ВиК и ел. инсталация; 

5. Основен ремонт на 

класни стаи и 

физкултурен салон. 

ОУ „Св. 

св. Кирил 

и 

Методий“ 

с. 

Поли-

краище 

43 5 8 общинско  Сградата на учебното 

заведение е построена през 

1912 г., има множество 

пукнати по фасадата, 

покривът има  течове, 

отоплителната система не 

може да покрие нуждите 

на сградата в сегашното и 

състояние. 

По сградата са правени 

козметични вътрешни 

ремонти, подменена 

дървената дограма с PVC 

през 2012 г.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Прилагане на мерки за 

енергийна 

ефективност на 

сградата. 

ОУ „Елин 

Пелин“ 

с. 

Първо

майци 

65 7 12 общинско  Физическото състояние на 

сградата е задоволително 

През 2020 г. е извършен 
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авариен ремонт на 

отоплителната система. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност 

на сградата. 

ОУ 

„Климент 

Охридски

“ 

 

с. 

Драга-

ново 

70 5 10 общинско Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Сменена дограма, 

осветителни тела  на 

класни стаи, коридор – 

втори етаж; Ремонт на 

отоплителна инсталация, 

пелетни горелки; 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Смяна на дограма, 

осветителни тела – 

първи етаж. 

ОУ „Васил 

Левски  

с. 

Върби

ца 

58 5 8 общинско Физическото състояние на 

сградата е добро. 

Подменена отоплителна 

инсталация, врати на 

класни стаи. Поставени 

енергоспестяващи 

осветителни тела 

отговарящи на 

съвременните изисквания 

за енергийна ефективност. 

Цялостен ремонт на 

покрива на сградата.  

Подменена подова 

настилка.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Монтаж на 

енергоспестяващи 

осветителни тела 

отговарящи на 

изисквания за 

енергийна 

ефективност, в 

класните стаи на втория 

етаж; 

2. Изграждане на нов 

санитарен възел на 

втория етаж. Ремонт на 

съществуващия 

санитарен възел. 

3. Подмяна на радиатори 

за отопление с нови; 
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4. Изграждане в зоната за 

спорт на две 

съблекални с бани и 

склад за инвентар; 

5. Закупуване на 

подходяща 

мултимедийна техника. 

ОУ „Отец 

Паисий“ 

с. 

Писа-

рево 

23 4 6 общинско Училищата сграда не е 

ремонтирана основно от 

изграждането  през 1994 

година. Физическото 

състояние на сградата е 

лошо. 

Подменени старите 

дървени врати на 

санитарните възли на 

учениците и на класните 

стаи на учениците от 

начален етап с  PVC 

алуминиеви врати. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Цялостен ремонт на 

сградата и двора. 
Таблица 23 Състояние на материалната база на училищата в община Горна Оряховица 

 

 

Съгласно данните на НСИ, за 2019 г. на територията на общината общо 179 лица са 

придобили професионална класификация по тесни области на образованието както следва: 

 

Области на образованието 

  

придобили ПК-

общо в т.ч жени 

Общо 179 73 

Изкуства - - 

Стопански науки и администрация 35 30 

Информатика 45 13 

Технически науки и технически професии 44 7 

Добив и производствени технологии 7 - 

Селско, горско и рибно стопанство 15 7 

Услуги за личността 22 16 

Транспортни услуги 11 - 
Таблица 24 Придобили проф. класификация по тесни области на образованието 2019 

Източник НСИ 

 

Други образователни дейности 

 

Център за подкрепа за личностно развитие -  предоставя обща подкрепа съгласно чл. 49, 

ал. 1 т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование – развитие на интересите, 

способностите, компетентностите и изявата в областта на науките технологиите и 

изкуствата.  ЦПЛР – Горна Оряховица за учебната година предлага услугата психолог, който 

взема активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в 
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образователната среда и предоставя обща подкрепа на децата в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и обща консултация на родителите, като 

спазва седмичния изискуем норматив от 30 часа. 

 

Работа с талантливите и даровитите деца – дейността се осъществява в областта на 

науката, изкуството и спорта, в клубовете и кръжоците в училищата, в спортните клубове, 

читалищата и др.  

Ежегодно общинска администрация разработва Общинска програма за насърчаване на 

творческите заложби на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и 

спорта, която се приема от Общински съвет. Стимулират се постижения на международно 

и национално ниво чрез еднократно финансово подпомагане, като средствата са осигурени 

от общинския бюджет. Освен еднократната помощ децата могат да кандидатстват за 

стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби  

Работа с деца и ученици със специални образователни потребности - дейността се 

организира в училищата и детските градини в позната за тях образователна среда, като се 

подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на ресурсните учители се 

определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за 

ресурсно подпомагане. В системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

 

Спортна инфраструктура 

 

Спортните клубове на територията на Община Горна Оряховица са 32, развиват 20 вида 

спорт, а занимаващите се са близо 3 000 човека от различните възрасти. Действащи спорни 

клубове на територията на общината: 
 

 Направление борба и бойни спортове – 9 клуба, предлагащи занимания по борба, 

ММА, бокс и др.; 

 Направление Хандбал – 2 клуба; 

  Направление Акробатика и гимнастика – 3 клуба, предлагащи занимания по 

акробатика и художествена гимнастика; 

 Футбол - футболните клубове в региона използват безвъзмездно общинска база, 

обхващат деца и юноши, участват в първенства с отбор мъже – на територията на 

общината функционират 4 клуба, един в общинския център и три в села в общината; 

  Волейбол и баскетбол – 2 клуба; 

  Тенис и багминтон – 5 клуба, предлагащи занимания по багминтон, тенис на маса и 

тенис на корт; 

  Други спортове и обединени спортни клубове – 8 клуба с различна насоченост и 

възрастови групи, обхванати от дейността на клубовете. 

 

Съгласно действащите на местно ниво наредби, ежегодно се увеличават средствата за спорт 

в Община Горна Оряховица. Общината облекчава работата на спортните сдружения като им 

предоставя безвъзмездно своята общинска база за провеждане на тренировъчен процес, 

поддържа спортната база, осигурява почистване на спортните зали, отопление, осветление 

и текущи ремонти.   
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Горна Оряховица има дългогодишни традиции в подкрепа и утвърждаване на спорта като 

основно социално благо. Най-известният спортист, роден в общината е Никола Петров, 

който на 20 юли 1898 г. печели титлата „Шампион на Америка“ по борба в Ню Йорк. През 

1899 г. става Европейски шампион по класическа борба във Виена. През 1900 г. се провежда 

най-големият шампионат по борба на планетата, където Петров става Световен шампион. 

Спортната зала в общинския център носи неговото име в памет на спортните му постижения. 

 

Друг известен спортист, състезател по канадска борба, родом от Горна Оряховица, е Цветан 

Гашевски. Класира се на І-во място на турнира в Женева през 1992 година и трети в Москва. 

Спечелва две втори места на европейски и на световно първенства през 1994г. в Швеция и 

в Израел. Отново е европейски шампион в Москва през 1995г. Цветан Гашевски е 

многократен републикански шампион в категорията до 75 кг. с дясна ръка. Печели 

европейски титли през 1996, 1997 и 1998г. (в Литва) и 2001г. (в Полша). Титлата световен 

шампион получава през 2000 и през 2001 година.  

 

Състояние на спортната инфраструктура 

 

В общината има изградена и функционираща спортна база. Изграден е представителен 

стадион "Локомотив" с площ 32 696кв.м. и 8 000 места, козирка със съблекални, лекарски 

кабинет, стая за допинг контрол, съдийска стая, пресцентър и фен магазин, лекоатлетическа 

писта. Основен ремонт на стадиона е извършен през 2017 г.  

 

Лекоатлетическата писта се нуждае от основен ремонт, тъй като от изграждането и през 1956 

г. не е ремонтирана и настилка по нея почти го няма.  

 

На територията на спортния комплекс има  два тенис корта с площ 1 829 кв.м., които се 

нуждаят от основен ремонт, включително и смяна на настилката, която към момента е 

изпълнена с цимент и не е подходяща за тренировъчна дейност.   

 

Спортната зала за акробатика с площ 1 080 кв.м. е разположена на два етажа, като също се 

нуждае от основен ремонт и цялостни мерки за повишаване на енергийната ефективност – 

подмяна на дограма, саниране, подмяна на отоплителна инсталация, ремонт на санитарни 

възли и съблекални, ремонт на покрив. Залата е строена през 1983 г. като през 2006 г. е 

извършен частичен ремонт. 

 

Спортна зала "Н, Петров" строена през 1973 г и е с площ 2 500 кв.м и 700 места, в която са 

включени - зала за борба и самбо, зала за канадска борба, зала по тенис на маса, 

многофункционална спортна зала за баскетбол, волейбол, хандбал и бадминтон, зала за бокс 

. Сградата е укрепвана, извършена е частична подяна на покрива, като към момента най-

належащи са мерките по подобряване енергийната ѝ ефективност - цялостна подмяна на 

дограма, цялостна подмяна на котел и отоплителна инсталация, климатизация на сградата, 

външно саниране на сградата, подмяна на подова настилка в залите, основен ремонт на зала 

тенис на маса и частичен ремонт на другите зали, основен ремонт на санитарни възли, 

административни и треньорски стаи, съблекални.   

В сградата се помещават и стари съблекални, изградени през 1956 г., в които се намират 

съблекалните на ДЮШ на ОФК “Локомотив“ и ЛК „Локомотив 55“. Съблекалните се 
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нуждаят от основен ремонт на покрив, дограма, санитарни помещения и съблекални, 

изграждане на отоплителна система.  

Многофункционална спортна площадка и тенис кортове в парк „Никола Панайотов“ гр. 

Горна Оряховица са изградени през 2016 г. и са в общо добро състояние.   

 

СОУ "Г. Измирлиев" разполага с покрит плувен басейн. 

 

Община Горна Оряховица е организатор и администратор на спортни събития от регионален 

и национален мащаб, на международни турнири, европейски първенства, купи и др. по 

спортове, които се развиват на национално ниво и имат принос в развитието на националния 

спорт /включени състезатели в национални отбори, участия на Балканиади, Европейски и 

Световни първенства, участие в състезания за хора с увреждания/. 

 

 

3.2.3. Социални услуги 

 

"Дирекция „Социално подпомагане“- Горна Оряховица провежда държавната политика 

в областта на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, правата на хората 

с увреждания в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите 

на местно самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност 

в обществена полза с обхват община Горна Оряховица и община Лясковец.  Състои се от 

три отдела: отдел „Социална закрила“, отдел „Закрила на детето“, отдел „Индивидуална 

оценка на хора с увреждания и социални услуги“, в които числеността е 40 човека. 

 

Сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ е ремонтирана през 2019 г.  по Проект 

„Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. 

Горна Оряховица“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г." 

 

Социалната инфраструктура на територията на общината покрива широк спектър от 

дейности: 

 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – форма  за подкрепа на пълнолетни 

лица с трайни увреждания. В услугата са създадени условия за обслужване на ползвателите, 

отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на 

потребностите им от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в 

специализирана институция. Капацитетът на услугата е 40 места. 

 

„Дневен център за деца с увреждания”  - комплекс от социални услуги, които създават 

условия за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните 

потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Капацитетът на 

Дневния център е 40 места. 

 

„Център за обществена подкрепа” - комплекс от социални услуги, свързани с превенция 

на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 
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реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на 

деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи 

приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени 

прояви. Капацитетът на „Центъра за  обществена подкрепа” е 30 места. 

 

„Приют“ -  форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките 

на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 

10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от 

задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, 

хигиена и социално консултиране. Капацитетът на социалната услуга „Приют“ е 15 места. 

 

„Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания”  - социална  услуга  от  

резидентен  тип,  която  предоставя  жизнена  среда  за пълноценно израстване и развитие 

на младежи, отговаряща на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на 

потребностите от организация на свободното време. Капацитетът ” е 14 места. 

 

„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания”  - специализирана институция, 

предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с 

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът е 50    места. 

 

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” - специализирана институция, 

предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена 

изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

Капацитетът е 80 места. 

 

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” -  форма на социални услуги, 

където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. 

Капацитетът на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” е 8 места. 

 

„Домашен социален патронаж” - комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите 

технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др. 

Капацитетът на „Домашен социален патронаж” е 320 места. 

 

„Механизъм лична помощ“  - за периода от влизане на закона в сила от 01.09.2019г. до 

31.12.2019г. в механизма са включени 57 ползватели, от които 5 са деца с увреждане . За 

същият период са назначени  57 лични асистента. 

 

 

3.2.4.  Култура и туризъм 

 

Културна инфраструктура и културен живот в общината 

 

Календарният план за публичните прояви в община Горна Оряховица е изпълнен с различни 

по своята същност международни, национални, регионални конкурси, празници и прегледи 
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на самодейни състави и др. 

 

Емблематични за Горна Оряховица са Майските дни на културата, посветени на празника 

на града – 29 май, както и кулинарния празник на горнооряховския суджук, който събира 

публика от цялата страна със своята богата празнична програма. 

 

В община Горна Оряховица функционират 15 читалища – НЧ „Напредък-1869“, НЧ „Братя 

Грънчарови-2002“, НЧ „Пробуда-1904“ в град Горна Оряховица, НЧ „Христо Козлев-1883“ 

град Долна Оряховица, НЧ „Иван Вазов-1893“ село Първомайци, НЧ „Развитие-1884“ село 

Поликраище, НЧ „Съединение 1888“ село Драганово, НЧ „Просвета-1906“ село Горски 

горен Тръмбеш, НЧ „Напредък-Крушето 1906“ село Крушето, НЧ „Звезда-1905“ село 

Правда, НЧ „Заря-1900“ село Стрелец, НЧ „Пробуда-1922“ село Янтра, НЧ „Градина-

Върбица 1894“ село Върбица, НЧ „Съгласие-1905“ село Писарево и НЧ „Наука и труд-1914“ 

село Горски долен Тръмбеш. И днес, читалищата остават центрове за съхраняване на 

добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство. Ето и някой от най-

популярните конкурси и фестивали, които организират и провеждат читалищата: 

Международен фолклорен фестивал „Раховче”, Международен конкурс за изпълнители на 

популярна песен „Нова музика“, Национален фестивал на фолклорните танцови клубове и 

групи „Фолклорна броеница“, Национален  детски фестивал на изкуствата „Раховче”, 

Национален танцов конкурс „Танцова въртележка“, „Върбица празнува! Празник на 

дрипавата баница”, „Първомайския разсол“, „От извора”, „Ден година храни”, „Празник на 

градинаря”, Регионален празник на захарната метла и маджуна и др. 

 

Състояние на сградния фонд на читалищата на територията на общината: 

Читалище 
Населено 

място 

Брой 

самодейни 

колективи 

Брой 

самодейци 

Физическо състояние на  

сградния фонд; 

Реализирани дейности по 

ремонт, модернизация; 

НЧ 

„Напредък-

1869” 

 

гр. Горна 

Оряховица 

20 бр.  406 бр. Сградният фонд е остарял и 

амортизиран. 

Извършен частичен ремонт 

на покрив от южна и 

северна страна на сградата. 

Подменено ел. осветление: 

сценичен салон, стълбище, 

коридори, партер, ет. 3, 

зали, стълбище западен 

вход, коридори и кабинети 

и стаи запад.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Неотложна нужда от 

ремонт на покрива, 

подпокривно  

пространство, 

терасите и таваните 

на залите на етаж 

3/западен  вход;  
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2. Цялостно 

пребоядисване на 

сградата външно и 

вътрешно; 

3. Необходимо е 

повишаване на 

енергийната 

ефективност. 

НЧ „Братя 

Грънчарови 

-2002“  

гр. Горна 

Оряховица 

5 бр. 208 бр. Обектът е включен в проект 

„Обновяване и 

модернизация на културна 

инфраструктура гр. Горна 

Оряховица“ финансиран по 

ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. За проекта има 

сключен Договор за 

финансиране 

BG16RFOP001-1.027-0009-

C01 от 17.02.2021 г. и е в 

процес на изпълнение. По 

проекта е заложено 

цялостен ремонт на 

сградата и прилежащата 

открита сцена. 

НЧ 

„Пробуда-

1904”  

 

гр. Горна 

Оряховица 

кв. Калтинец 

2 бр.  19 бр. Сградният фонд не е много 

добро състояние. 

Извършен ремонт на 

сценично ел. табло, 

осветление гримьорни, 

подменена подова 

настилка, подмяна на 

улуци.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Неотложен ремонт 

на покривната 

конструкция, тавани  

на концертен салон 

и книгохранилище.  

НЧ „Христо 

Козлев -

1883” 

 

гр. Долна 

Оряховица 

8 бр. 113 бр. Физическото състояние на 

сградата е задоволително. 

Реализирани са следните 

ремонтни дейности – 

подменена дървена стена, 

врата с PVC,  осветителни 

тела (камерна зала,  стая на 

библиотекаря). Основен 

ремонт на санитарен възел. 

Необходимост от 

подобряване: 
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4. Спешен основен 

ремонт на покрива, 

смяна на дограма, 

измазване и 

боядисване на стени и 

таван в две 

репетиционни зали и 

една гримьорна, 

ремонт на санитарен 

възел в западното 

крило на сградата; 

5. Изграждане на нова 

отоплителна 

инсталация; 

6. Подмяна на ел. и ВиК 

инсталации. 

НЧ „Иван 

Вазов-1893” 

 

с. 

Първомайци 

12 бр. 140 бр. Физическото състояние на 

сградата не е 

задоволително. 

Направен е частичен 

авариен ремонт на улуци, 

боядисани няколко 

помещенията и подменени 

прозорци.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на покрив 

(детски отдел и 

заемна за 

възрастни); 

2. Цялостна подмяна 

на ВиК инсталация; 

3. Цялостна подмяна 

на дограма; 

4. Подмяна на входни 

врати. 

5. Ремонт на санитарни 

помещения; 

6. Основен ремонт на 

два салона. 

НЧ 

„Развитие-

1884” 

 

с. 

Поликраище 

4 бр. 50 бр. Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на покрива; 

2. Подмяна на 

осветителните тела в 

библиотеката, 

подмазване на таван.  
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НЧ 

„Съединение

-1888” 

с. Драганово 

 

8 бр. 111 бр. Сградният фонд  е в добро 

състояние. 

Извършен основен ремонт 

на покрива на сградата. 

Подменена дограма на 

прозорците и входните 

врати на първия етаж. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Изграждане на нова 

отоплителна 

инсталация; 

2. Подмяна на 

дограмата на трети 

етаж, кулоара, 

гримьорни и 

репетиционните 

зали; 

3. Ремонт на външна 

сцена, подмяна на 

седалки; 

4. Ремонт на фасадата 

на сградата. 

НЧ „Звезда-

1905” 

 

с. Правда 7 бр. 68 бр. Сградният фонд е в добро 

състояние. 

Извършен козметичен 

ремонт на фоайе.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на санитарни 

помещения, 

подмяна на дограма; 

2. Боядисване на 

салона. 

НЧ 

„Съгласие -

1905" 

 

с. Писарево 2 бр. 11 бр. Физическото състояние на 

сградата не е в добро 

състояние. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на  

мазилката на 

северните страни на 

коридора и салона. 

НЧ 

„Градина-

Върбица 

1894”  

с. Върбица 3 бр. 37 бр. Извършен частичен ремонт 

на покривната конструкция 

на сградата, изградена 

метална подпора с цел 

укрепване на покривната 
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конструкция. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Основен ремонт на 

ел. инсталация в 

голям салон; 

2. Цялостна подмяна 

на дограма; 

3. Необходимост от 

освежаване на 

помещенията; 

4. Подмяна на 

подовата настилка. 

НЧ 

„Пробуда-

1922” 

 

с. Янтра 4 бр. 21 бр. Сградният фонд е в добро 

състояние. 

Подменена ел. инсталация в 

библиотеката и главното 

разпределително ел. 

таблото.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Подмяна на ел. 

инсталация в 

големия салон и ел. 

табло на сцената; 

2. Цялостна подмяна 

на дограмата. 

НЧ 

„Напредък-

Крушето 

1906”  

с. Крушето 2 бр. 15 бр. Сравнително добро 

състояние на сградния 

фонд.  

Подменени прозорци с PVC 

дограма. Частичен ремонт 

на покрива. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Цялостен  ремонт на 

покрива.  

НЧ „Заря-

1900” 

 

с. Стрелец 3 бр. 20 бр. Сградният фонд е остарял и 

амортизиран. 

Извършени са частични 

ремонти - подмяна на 

дюшеме в библиотеката, 

изкърпване и измазване в  

гримьорни, стълбище. 

Ремонт на външни 

санитарни помещения.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Цялостен ремонт на 

ел. инсталация; 
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Други елементи на културната инфраструктура 

 

На територията на общината има един общоисторически музей. Исторически музей – Горна 

Оряховица съхранява и представя в експозиционните си зали историческото наследство на 

града и региона в следните отдели – Археология, Етнография, Възраждане и Нова история. 

 

Филиали на музея са – Етнографски музей гр. Долна Оряховица, показващ експонати, 

документи и снимки, илюстриращи етно-демографската и социално-битовата 

характеристика на горнооряховски регион, и Къща музей „Асен Разцветников“ с. 

Драганово, представяща лични вещи, преводи, документи, писма и книги с негов почерк – 

свидетелства за живота и творчеството на поета Асен Разцветников. 

 

Другите две важни културни институции на територията на общината са Художествена 

галерия „Недялко Каранешев“ Горна Оряховица, където се съхраняват експозиции живопис, 

2. Измазване и 

пребоядисване на 

сградата външно и 

вътрешно; 

3. Подмяна на улуци; 

4. Подмяна на дограма 

на прозорците и 

входните врати; 

5. Сградата не е 

водоснабдена. Има 

нужда от прекарване 

на водопровод до 

нея.  

НЧ 

„Просвета-

1906”  

с. Горски 

горен 

Тръмбеш 

3 бр. 24 бр. Сградният фонд е в добро 

състояние. 

Извършен  частичен 

ремонт на покрива.  

Необходимост от 

подобряване: 

1. Ремонт на тавана на 

зрителският салон.  

НЧ „Наука и 

труд 1914” 

 

с. Горски 

долен 

Тръмбеш 

4 бр. 12 бр. Сградният фонд е в добро 

състояние. 

Необходимост от 

подобряване: 

1. Частичен ремонт на 

външната фасада;  

2. Изкърпване и 

боядисване на 

стените във    

вътрешната част на 

сградата. 
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графика, скулптура и Младежки дом Горна Оряховица (филиал в Долна Оряховица). 

 

Туризъм и туристическа инфраструктура 

 

Туристическата инфраструктура в общината включва средства за подслон и настаняване, 

среда за отдих, туризъм и развлечение и инфраструктура за достъп до обекти с туристическо 

значение. 

 

На територията на община Горна Оряховица туристически маршрут представлява еко 

пътека Камъка. Камъкът е емблематично за града място, обединяващо няколко 

забележителности, като еко-пътека, няколко красиви местности, хижа. Платото минава по 

десния бряг на река Янтра. Най-високият му връх се нарича Камъка. Висок е  439 метра. 

Развитието на туристически маршрути и Вело алеи създава предпоставки за обвързване на 

селски с културен и природен туризъм, което би повишило и усъвършенствало 

туристическото присъствие в общината. 

 

Общината е включена в интерактивната карта на 12-те винено-кулинарни дестинации у нас, 

в дестинация „Стари столици“ с руините на Никополис ад Иструм – картата се намира на  

сайта на Министерство на туризма: 

 

 
Фигура 9 Интерактивната карта на 12-те винено-кулинарни дестинации у нас 

 

Екопътека „Камъка“ 

Екопътека "Камъка" предоставя възможност за наблюдение на интересни природни 

образувания и редки растителни и животински видове. Маршрутът й започва от местността 

Чуруковец (югозападно от Горна Оряховица), през Мравуняка, скалата Камъка, 

предоставяща на туристите панорамен изглед към града, Сухата река, Сюлейман чешма и 

достига до хижа Божур. "Камъка" е първия осветен хълм в района, предхождащ първото 

организиране на представлението "Звук и светлина" на Царевец. 
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Обекти за настаняване, хранене и развлечение 

На територията на общината са налични следните обекти за настаняване: 

 3 хотела с леглова база за общо 246 легла; 

 3 семейни хотела с леглова база за общо 60 легла; 

 1 обект за настаняване тип „Стаи за гости“ с леглова база 10 легла; 

 1 туристическа хижа – хижа „Божур“ с леглова база 43 легла. 

За последните 10 години е била прекратена регистрацията на 1 къща за гости, 1 хотел, 2 

семейни хотела и един обект за настаняване тип „Стаи за гости“. 

С изключение на хижа „Божур“, всички останали обекти се намират на територията на 

общинския център. 

На територията на общината действат следните общо 81 обекта за хранене и развлечение, 

регистрирани в Националния туристически регистър:  

 12 заведения тип „Бар“, от които 1 в с. Драганово; 

 9 кафе-сладкарници, всички концентрирани на територията на гр. Горна Оряховица; 

 19 заведения за бързо хранене, от които 1 в с. Драганово, 2 в с. Първомайци и 2 в с. 

Поликраище, останалите обекти са ситуирани на територията на гр. Горна 

Оряховица; 

 21 Питейни заведения от общ тип – 11 в гр. Горна Оряховица, 1 в гр. Долна 

Оряховица, по 2 в с. Драганово и с. Крушето, по 1 в с. Поликраище и с. Янтра и 3 в 

с. Първомайци; 

 20 ресторанта, от които по 1 в гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, останалите 

обекти се намират в общинския център.  

Съгласно приетата програма за развитието на туризма на територията на общината, за 

следващия програмен период са заложени следните приоритети за развитие на туризма и 

превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища и прилежащи площи на 

туристическите обекти; 

 Проучване, реставрация, консервация и социализация на археологически обект 

„Средновековна крепост Ряховец“; 

 Организация на информационно обслужване на туристите; 

 Изграждане и поддържане на туристическите обекти общинска собственост или на 

тези, чието ползване и управление е прехвърлено на общината; 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които да 

допринасят за развитието на туризма; 

 Изграждане на атракции и инициативи с местно и национално значение, които да 

допринасят за развитието на туризма. 
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3.3. Изводи  

 

Изводи относно демографския профил на населението: 

 Подобно на почти всички региони в страната, в Община Горна Оряховица се 

наблюдава задълбочаваща се демографска криза и отрицателни нива на естествения 

и механичен прираст на населението; 

 Установяват се трайни тенденции за преместване на активното население извън 

селата в общината в посока общинския център, както и извън границите на общината 

и страната. Тези процеси водят до устойчиво обезлюдяване на селата в общината и 

отлив на работници извън пазара на труда в общината; 

 Като цяло не се наблюдават по-високи от средните нива на безработица. Нивата на 

безработица варират в различните населени места в общината; 

 Образователния профил на работещите на територията на общината към момента би 

затруднил до известна степен широкото въвеждане на НИРД в производството и 

услугите, доколкото жителите с образование над средното са едва 18 %, което ще 

изисква инвестиции в допълнителна квалификация на работниците и служителите за 

успешното имплементиране на иновации. 

 

Изводи относно здравното обезпечаване на населението: 

 На територията на Общината е налице само една Многопрофилна болница за активно 

лечение, една структура на спешна помощ и едно ДКЦ. 

 Към съществуващите структури са налице специализирани отделения, които обаче 

не разполагат с нужната медицинска апаратура за извършване на пълния набор от 

услуги и манипулации. От друга страна е установен приток на болни от други 

общински центрове в областта, където е достигнат капацитетът на болничните 

заведения, което допълнително натоварва съществуващите здравни структури в 

общината. 

 Няма регистрирани групови дентални амбулатории за първична медицинска помощ, 

регистрираната дентална практика за специализирана медицинска помощ е само 

една. 

 Налице е липса на достатъчна здравна обезпеченост на населението – възможностите 

за реакция на спешни случаи в отдалечените населени места са ограничени, 

доколкото екцентричния характер на местоположението на общинския център 

допринася за неравномерното му отстояние от останалите населени места в 

общината. Не са налице достатъчно дентални специалисти за обезпечаване на 

нуждите на населението съгласно националната здравна карта. 

 Материалното състояние на здравната инфраструктура не отговаря на необходимите 

минимални изисквания за предоставяне на пълния набор от услуги, от които се 

нуждае населението. Идентифицирани са основни ремонтни дейности и обновяване 

на материалната база, които са ключови за поддържане на нивото на здравните 

услуги. 

 Наблюдава се тенденцията за отлив на млади медици и зъболекари към по-големите 

градове (често областни центрове), което води до намаляване на щата на лечебните 

заведения и практики, както и повишаване на средната възраст на екипите, често до 

близка до пенсионната, което има потенциал да доведе до липса на квалифициран 

персонал за здравно обслужване на населението при пенсиониране на голям брой от 
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ангажираните към момента служители. 

 

Изводи по отношение на образователната, спортна и културна обезпеченост на 

населението: 

 Към момента е налице достатъчна обезпеченост на образователни институции 

спрямо броя ученици на територията на общината.  

 Материалната база в училищата, читалищата, детските градини и яслите следва да 

бъде обновена и допълнена, а сградният фонд да бъде включен в мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

 На територията на Общината действат редица социални дейности и инициативи, 

които обаче не са в състояние да покрият всички нуждаещи се,  за което ще се търси 

допълнително финансиране и разширяване на обхвата чрез участие в програми за 

безвъзмездно финансиране през следващия програмен период. 

 Наблюдава се намаляване на броя на учениците на територията на общината както 

поради липсата на новородени, така и поради ранно отпадане от образователната 

система, вследствие на различни фактори на социалната, икономическата и 

семейната среда. 

 Налице са множество спортни клубове с широк профил, които използват 

финансиране/подпомагане от общината за развитие на дейността си. За постигане на 

устойчивост на дейността им и разтоварване на общинския бюджет за тези дейности 

следва да се търсят варианти за монетаризацията им. 

 Налице е спортна инфраструктура, чрез която да се предоставят условия за 

практикуване на разнообразни видове спорт, която следва да бъде модернизирана и 

приведена в съответствие с актуалните изисквания и стандарти за настилки, 

оборудване и енергийна ефективност. 

 

Изводи по отношение на културно-историческото наследство и потенциала за 

развитие на туризъм: 

 

 Общината разполага с културно-исторически и природни забележителности, основа 

за развитие на активен туризъм. 

 Общината е включена в интерактивната карта на Министерство на Туризма, както и 

в множество туристически гайдове като чудесно място за отдих. 

 Kато основен притегателен център би била реставрираната крепост Раховец, както и 

екопътека „Камъка“, които имат потенциал да увеличат посетителите в общината, 

което ще влее допълнителни парични ресурси в местната икономика. 

 На територията има значителен брой църкви - предпоставка за религиозен туризъм и 

поклонение. 

 При изпълнение на общинската програма за управление на туризма, Общината може 

да очаква повишаване на интереса от страна на любители на природата и обиколки 

на културно-исторически забележителности. 
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4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

4.1. Транспортна инфраструктура 

 

Община Горна Оряховица е с важно геостратегическо значение. Тя 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 Автомагистрала „Хемус“.  През територията на общината преминава 

международен път от много 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). На юг общината тангира с първокласен път София-Варна І-4 (Е-772).  

 

Град Горна Оряховица е стратегически ЖП възел с пресичането на две главни железопътни 

трасета Русе-Кърджали и София-Варна 

 

На територията  на общината се намира и Летище Горна Оряховица – петото международно 

летище в страната. 

 

Автобусен транспорт и таксиметрови услуги 

Линиите от общинската транспортна схема на община Горна Оряховица се изпълняват от 

ЕТ „Надежда-Надежда Христова” гр. Велико Търново, който е и основен превозвач в 

общината. 

 

Утвърдените линии от общинската транспортна схема на община Горна Оряховица са девет 

/ в т.ч. две градски/. 

Утвърдените линии от областната транспортна схема от квотата на община Горна 

Оряховица са четиринадесет. Изпълняват се от ЕТ „Надежда-Надежда Христова” гр. Велико 

Търново и „Пътнически превози – Бъчварови“ ООД . 

 

От републиканската транспортна схема - една утвърдена линия – Пловдив – Габрово – 

Велико Търново – Горна Оряховица. Изпълнява се от „Пътнически превози – Бъчварови“ 

ООД . 

На територията на община Горна Оряховица, осъществяват таксиметрови услуги 24 фирми 

с 88 автомобила. 

 

Железопътен транспорт 

Железопътният транспорт е от особено значение, като гара Горна Оряховица действа като 

гара разпределителна и основен пункт в железопътната мрежа на целия Северен централен 

регион. 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.  

 

Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в района включва следните две основни жп 

направления: 

1. ЖП линия София –Мездра -Горна Оряховица –Каспичан –Синдел –Варна,  участъка 

София – Г. Оряховица е част от железопътното направление София–Г.Оряховица– 
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Русе–Букурещ. Като свързващо столиците София и Букурещ, направлението е 

включено в основната TEN-T мрежа на територията на страната, а участъкът Г. 

Оряховица -Варна е част от широкообхватната TEN-T мрежа. 

2. ЖП линия Русе (граница с Р.Румъния)-Горна Оряховица-Дъбово и Тулово-Стара 

Загора и Михайлово-Димитровград-Подкова. Линията е включена в основната TEN-

T мрежа на територията на страната (без отсечката Димитровград -Подкова), като 

участъкът Русе -Г.Оряховица е част от жп направлението София–Г.Оряховица–Русе– 

Букурещ. Жп линията свързва Северна с Южна България и провежда транзитните 

потоци между Р. Румъния и Р. Турция.  

 

Община Горна Оряховица предопределя много високата гъстота на жп мрежата в област В. 

Търново и най-високия процент удвоени линии. 

 

Главните жп линии, които преминават на територията на общината осигуряват интеграцията 

на жп мрежата в страната с тази на съседните страни. В пространствено отношение те имат 

важно значение за интегрирането на територията, както в национален така и в европейски 

план. Чрез тях се осигурява достъп до пристанищата, летищата с международно значение, 

както и връзките между населените места, големите градски центрове и столицата. 

Общините, обслужвани от тези жп линии, имат възможност за комуникации на по-високо 

териториално ниво, съответно по-добри възможности за развитие. 

 

Основният идентифициран проблем е остарялата инфраструктура, морално остарели 

влакови композиции и механизация, поради които ЖП транспортът не се ползва с пълния 

си потенциал, от което страда транспортното обезпечаване на бизнеса и населението в 

общината. 

 

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. 
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Летището попада в направлението на основната ТEN-T мрежа на територията на страната - 

София-Г. Оряховица/В. Търново-Русе-Букурещ, и е част от широкообхватната ТEN-T 

мрежа. 

Към момента летище „Горна Оряховица“ не оперира в пълния си потенциал. Географското 

местоположение на Горна Оряховица е изключително благоприятно за превръщането на 

града в транспортен център на Северна България, в който да се съчетаят сухопътен, 

железопътен и въздушен транспорт както за карго транспорт, така и за обслужване на 

пътнически превози. Поради тази причина следва да се предвидят инициативи за развитието 

на Летището и прилежащата му индустриална зона с цел обезпечаване на полети на 

гражданската авиация. 

 

Интермодален терминал 

През Новия програмен период 2021-2027 г. в Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Северен централен регион е предвиден проект за изграждане на модерен 

индермодален терминал на територията на гр. Горна Оряховица. Изграждането на 

терминала е предпоставка за увеличаване на товарооборота превозван от трите вида 

транспорт – автомобилен, жп и въздушен.  

Основен проблем за осъществяване на инициативата е настоящото състояние на Летище 

„Горна Оряховица“ и състоянието на инфраструктурата на българската железопътна мрежа, 

която все още не отговаря на съвременните изисквания за комбиниран транспорт. Към 

момента липсват достатъчно пътни връзки с предвидения Интермодален терминал, които да 

обезпечат сухоземният транспорт и извеждането на трафика извън жилищните райони на 

общинския център. 

 

4.2. Пътна мрежа 

 

Пътната мрежа на територията на Община 

Горна Оряховица се класифицира на: 

Републиканска пътна мрежа с дължина 71,52 

км., Общинска пътна мрежа с дължина 53,7 

км., и Улична пътна мрежа с дължина 386,7 

км. 

 

Републиканска пътна мрежа (РПМ)  

РПМ е представена от участъците на един 

първокласен, един второкласен и три 

третокласни пътища. Гъстотата на 

републиканската пътна мрежа (222,77 

km/1000 km2) е по-висока от тази на област 

Велико Търново (201,0 km/1000 km2) и почти 

1,3 пъти по-висока от средната за страната 

(175,3 km/1000 km2). С най-голямо значение за общината е първокласният път I-5„Русе – 

Бяла – Горна Оряховица – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Хасково – Кърджали 
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– ГКПП Маказа“. Републиканския път с национално и международно значение представлява 

основна пътна артерия между Северна и Южна България в централната част на страната. 

Дължината му в рамките на общината е 10,3 km. Второкласният път II 53 Горна Оряховица- 

Сливен – Ямбол – Бургас на територията на общината има дължина 12.696 км. 

Третокласната пътна мрежа на територията на община Горна Оряховица е с обща дължина 

48.535 km. Третокласните пътища служат основно за провеждането на между-общинските 

и вътрешно-общинските транспортни потоци. Трите третокласни пътя обслужващи 

общината са път III-514 ,III-4073 III- 5003, осигуряващи връзки съответно в общината и към 

съседни общини. 

 

Обезпеченост на Община Горна Оряховица с републикански пътища 

Община Горна Оряховица 

пътища първи клас пътища втори клас пътища трети клас 

път № от км. до км. дължина път № от км. до км. дължина път № от км. до км. дължина 

I-5 83.501 93.787 10.286 II-53 0.000 12.696 12.696 III-514 19.000 46.000 27.000 

        III-4073 3.500 14.825 11.325 

        III-5003 0.000 10.210 10.210 

Сума   10.286    12.696    48,535 

          общо 71,517 

 

Състоянието на първокласният път на територията на общината е средно. Направена е 

реконструкция на второкласния път преминаващ през територията на общината и е в много 

добро състояние. Състоянието на третокласните пътища е задоволително. Планово се 

извършват ремонтни дейности с цел отстраняване на проблеми по трасетата.  

 

Прогноза за средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение 

Година Номер на път Брой преминали превозни средства за денонощие 

2020 I-5 8 304 

2020 II-53 7 628 

2025 I-5 8 921 

2025 II-53 8 194 

2030 I-5 9 805 

2030 II-53 9 005 

2035 I-5 10 778 

2035 II-53 10 95 

 

Общинска пътна мрежа  

Общинската пътна мрежа допълва транспортното обслужване в общината, осигурявайки 

пътни връзки между пътища от РПМ и достъп до някои от населените места. Общата ѝ 

дължина е 53,7 км.  

В сравнително добро състояние са следните пътища от четвъртокласната пътна мрежа: VTR 

1051  - Първомайци,  VТR 1054, Първомайци – Правда – Янтра, Път VТR 1052  Д. Оряховица 

– Писарево – Върбица 

 

Все още в лошо състояние са пътища: VTR  1013 Никюп – Боруш – Крушето, VTR 2050 
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Горски долен Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 Драганово – Стрелец, VTR 1292 Паисий – 

Стрелец – Петко Каравелово. 

 

Улична мрежа 

В периода 2014-2020 г. са извършени ремонтни дейности на голяма част от улиците както в 

градския център гр. Горна Оряховица, така и в населените места на общината. По-значими 

рехабилитирани улици (цяластно и частично) в града са:  

- ул. "Иван Момчилов"- обектът е включен в проект „Подобряване на условията за 

икономическо развитие“, част от Инвестиционната програма на Община Горна 

Оряховица за периода 2014-2020 г.;  

- ул. "Странджа";  

- ул. "Сидер Войвода";  

- ул. "Раховец";  

- ул. "Славянска";  

- ул. "Васил Априлов" и др.  

 

Въпреки посочените инициативи голяма част от уличната мрежа в общината е в 

незадоволително състояние и се нуждае от ремонтиране. 

 

По отношение на достъпност и междуселищни връзки все още остава затруднено 

придвижването от и до селата Стрелец, Паисий, Горски горен Тръмбеш и Горски долен 

Тръмбеш до и от общинския център. Това се дължи главно на лошото състояние на част от 

четвъртокласната пътна мрежа, която не е ремонтирана. 

 

За обезпечаване на  паркирането в градския център през периода 2014-2020 са изградени 

няколко паркинга, които спомагат за паркирането на автомобили. Изградени се паркинг до 

парк „Никола Панайотов“ и хотел „Амбарица“ и паркинги около фирми ситуирани на 

реконструираната ул. „Иван Момчилов“. Посочените площи за паркиране не са с достатъчен 

капацитет, за да разрешат съществуващия недостиг на места за паркиране в общинския 

център.  

 

Като основен проблем на пътната мрежа в общината е идентифицирана частта от 

четвъртокласната общинска пътна мрежа с пътища: VTR  1013 Никюп – Боруш – Крушето, 

VTR 2050 Горски долен Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 Драганово – Стрелец, VTR 1292 

Паисий – Стрелец – Петко Каравелово, по която е необходимо извършване на 

реконструкция. Настилката 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. От направен анализ се 

установява много голямо увеличаване на автомобилния трафик в градския център и по РПМ. 

Тенденциите са това увеличаване да продължава и през следващите години. 
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4.3. Водоснабдителна мрежа 

 

Община Горна Оряховица се състои 14 населени места – два града – Долна и Горна 

Оряховица и дванадесет села. Селищата в общината са водоснабдени почти на 100%. 

Основен водоизточник на питейна вода е Водоснабдителна система Йовковци. Част от 

селата (Стрелец, Паисий, Горски долен Тръмбеш) се снабдяват и от собствени 

водоизточници. 

 

Селищата в община Горна Оряховица са почти изцяло захранени с вода от 

„Водоснабдителна система Йовковци“. Водоснабдителната система доставя вода на 10 града 

и 61 населени маста. Тя снабдява 12 от 13 населени места, чието население е над 2 000 

жители. Населените места са разположени по цялата територия на ВиК Йовковци ООД, 

освен в общините Павликени и Сухиндол.  

 

Тя включва 1 основна водоснабдителна зона като взима вода от Язовир Йовковци (ВСЗ 1: 

„Водоснабдителна система Йовковци“) и 16 взаимосвързани локални водоснабдителни зони 

от подземни води. Част от тези водоснабдителни зони с течение на времето са отпаднали от 

експлоатация. 

 

Горна Оряховица се снабдява с вода от общо 5 резервоара, три разположени във височина 

западно от града, а другите два в източната част. Резервоарите се захранват от ВС Йовковци, 

с изключение на североизточния резервоар захранван от ПС Долна Оряховица. 

 

За водоснабдяването на Долна Оряховица са изградени 7 бр. тръбни сондажа и с помощта 

на ПС водата се качва в резервоар 800 м3, от където снабдява града и постъпва в резервоара 

(150 м3) на с. Писарево. Този резервоар (на гр. Долна Оряховица) има директно захранване 

и от ВС Йовковци. 
 

Между селата Поликрайще и Янтра има изградени 13 бр. шахтови кладенци, които са 

подавали вода към ВС Йовковци. По данни на ВиК оператора в момента те са изведени от 

експлоатация. Село Поликрайще се захранва директно от ВС Йовковци, а с. Янтра с 

помощта на резервоар. 
 

Селата Горски долен и горен Тръмбеш и с. Върбица са имали собствени водоизточници, ПС 

и резервоари. По настоящем с. Горен Тръмбеш се захранва от ПС на с. Сушица, от община 

Стражица, а с. Върбица от ПС на с. Джулюница, също от община Стражица. 
 

Град Долна Оряховица също се е снабдявал с вода от 7 бр. шахтови кладенци, които в 

настоящия момент са изведени от експлоатация и към града се подава вода от 

„Водоснабдителна система Йовковци“.  
 

Недостатъците на общинската водоснабдителна система са основно свързани с липсата на 

инвестиции за подмяна на силно амортизираните мрежи и оборудване в помпените станции, 

както и резервоари нуждаещи се от ремонтни работи, в следствие на което се дължат и 

големите загуби на вода. Амортизирана мрежа е причина и за чести аварии, спиране на 

водоподаването, а оттам и до влошаване на услугата водоснабдяване ползвана от 

населението. Старото оборудване в ПС пък води до завишена енергоемкост на помпените 

агрегати. 
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4.4. Телекомуникационна мрежа 

 

На територията на общината оперират следните доставчици 

 

Виваком (БТК) предлага фиксирани телефонни услуги при 100% цифровизация на 

територията на цялата Община Горна Оряховица, както и осигурява GSM покритие и 

мобилен достъп до интернет на територията на Общината. На територията на Община Горна 

Оряховица, БТК предоставя достъп до фиксиран високоскоростен интернет. БТК 

предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV(DTH TV) на 

територията на цялата Община Горна Оряховица. 

 

Фигура 10 Схема на водоснабдителната мрежа 
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Фигура 11 Покритие цифрова телевизия Виваком (съгласно сайт на доставчика) 

 

 
Фигура 12 Покритие мобилни и интернет услуги Виваком 

 

*тъмно синьо означава 100 % покритие (съгласно сайт на доставчика) 

 

 

„А1 България" ЕАД има изградена линейна инфраструктура (оптични кабелни трасета) 

 и обекти на наземната мобилна мрежа на територията на Община Горна Оряховица. Към 

момента операторът има изградени 5 Базови станции от наземната мобилна мрежа. 
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Фигура 13 Концентрация на 5G сигнала на територията на общината съгласно сайта на доставчика 

 

 

На територията на Община Горна Оряховица „Теленор България" ЕАД разполага с 

подземна съобщителна оптично-кабелна инфраструктура. На територията на Община Горна 

Оряховица „Теленор България" ЕАД разполага с 8 /осем/ броя Базови Станции. 

 

 
Фигура 14 Покритие 2G мрежа Теленор 

 



84  

 
Фигура 15 Покритие 3G мрежа Теленор 

 

 
Фигура 16 Покритие 4G мрежа Теленор 

 

Съгласно информация от сайта на доставчика, покритието на трите налични мрежи за 

мобилен пренос на данни и телекомуникация все още не е достигнал необходимото ниво, за 

да се счита, че абонатите могат да разчитат на пълно обезпечаване и сигнал на територията 

на общината. 

 

4.5. Енергийна мрежа  
 

Преносна мрежа 

Основен източник на захранване на Община Горна Оряховица са електропроводи 110 кV до 

откритите разпределителни уредби - ОРУ 110 kV на подстанции” Горна Оряховица” и 

подстанция” Горна Оряховица - изток”. От тези подстанции излизат въздушни и кабелни 

електропроводи 20 кV до трансформаторните постове СрН. 

Съществуващи електропроводи са в добро техническо състояние, с добри преносни 

възможности и висока механическа устойчивост. През територията на Община Горна 

Оряховица преминават и въздушни електропроводи 220 кV и 400 кV, които са част от 
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националната електропреносна мрежа. Има изградени 2 подстанции, собственост на НЕК 

ЕАД. 

 

Източниците на електрическа енергия за задоволяване потребностите на Община Горна 

Оряховица са трансформаторната подстанция” Горна Оряховица - изток” 110kV/20kV и 

възловите подстанции 20kV. 

 

Всички населени места на общината са електрифицирани, като селата се електроснабдяват 

от въздушни изводи 20 кв., а в градовете мрежата е кабелирана. 

 

Има изградена и Тягова подстанция, собственост на железопътна инфраструктура, която 

няма пряко отношение към електрозахранването на община Горна Оряховица. Като се има 

в предвид прогнозата за демографското и икономическото развитие на Община Горна 

Оряховица за прогнозния период се вижда, че не се налага разширение на преносната мрежа, 

осигуряваща електрозахранването на града. 

 

Разпределителна мрежа средно напрежение 

 

Електропроводи средно напрежение 

Електроснабдителната мрежа 20 kV е кабелна в селищните граници и смесена –20 кV 

кабелна и въздушна в част от града и в производствените зони. В Община Горна Оряховица 

има в експлоатация следните основни електроразпределителни съоръжения средно 

напрежение: 

 кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела САХЕкТ 3х1х185 мм2 

 кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела АОСБ 3х185 мм2 

 кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела NA2XS(F)2Y 3х1х185 мм2 

 сечение на кабелите 185 мм2 

 

Трансформаторни постове СрН/НН 

 Трансформаторните постове са 20/0,4 кВ, в съществуващите подстанции на града има 

достатъчно инсталирана трансформаторна мощност за да се поеме бъдещо 

увеличаване на електрическите товари в града. 

 Електропроводите 110 кВ захранващи града са в добро техническо състояние с добри 

 преносни възможности. 

 

Въпреки относително голямата обезпеченост на електропреносната мрежа в общината, 

планираното изграждане на индустриална зона на територията на гр. Горна Оряховица 

налага преосмисляне на съществуващата инфраструктура. Прогнозите за развитие на 

електропреносната мрежа и изграждането на нови подстанции 110/20 kV се обосновава на 

развитието на жилищните райони и промишлените зони.  
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Фигура 17 Карта електорпреносна мрежа 

Източник: Национална електрическа компания ЕАД 

 

Газификация  

 

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.  

 

Доставката и разпределението на природен газ в община Горна Оряховица се осъществява 

от фирма „Овергаз север” ЕАД. Въпреки това, голяма част от домакинствата не са 

газифицирани. Една от причините е неизградена в голямата си част газопреносна мрежа в 

град Горна Оряховица и населените места на общината. 

 

В землището на община Горна Оряховица (землищата на с. Стрелец и с. Паисий от община) 

попада участък с дължина около 300 метра от Магистрален газопровод - север (МГ), условен 

диаметър Ду 700, работно налягане 5,4 МРа и оптичен кабел в сервитута на съществуващия 

газопровод. 

 

Основните ограничения за ползването на терените, наложени от съществуващия преносен 

газопровод съгласно „Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти", 

Приложение № З. 
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Фигура 18 Газови връзки 

Източник: „Булгаргрансгаз” ЕАД 

 
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

 

За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват водна, 

вятърна и слънчева енергия в зависимост от специфичните природни условия за всеки 

регион.  

 

Природните условия в Северния централен регион най-малко благоприятстват използването 

на ВЕИ и изградените на територията му мощности са най малко от всички региони в 

страната. Само ФЕЦ „Златарица“ (20 MW) в община Златарица и ФЕЦ „Самоводене“ (25 

MW) на територията на община Велико Търново са включени в мрежата 110 kV. 

 

Същевременно, в СЦР се усвоява най-много слънчевата енергия, като изградените 

мощности представляват 9 % от всички в страната и област Велико Търново (наред с област 

Плевен от СЗ регион) е водеща в Северна България. Във вътрешнорегионален план най-

много са изградените мощности в областите В. Търново и Силистра. 

 

Съгласно Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Горна Оряховица за периода 

2020-2023г. са идентифицирани следните насоки за развитие на ВЕИ на община Горна 

Оряховица: 

 използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна 

енергия; 

 използване на геотермални ресурси; 

 увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори; 

 изграждане на соларни, термични и фотоволтаични паркове. 
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В рамките на анализа, извършен при изготвяне на програмата е установено, че най-голям 

потенциал за енергия от възобновяеми източници на територията на община Горна 

Оряховица се съдържа в слънчевата енергия, като на територията и има пет  изградени 

обекта за производство на слънчева енергия с инсталирана мощност 0,115Mw. 

 

По отношение на останалите типове ВЕИ е установено следното: 

 На територията на общината няма изградена централа за производство на енергия от 

вятър, тъй като установените скорости не отговарят на средногодишните минимуми, 

достатъчни за промишленото производство на електрическа енергия. Възможността 

за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия  на територията на 

Общината ще зависи от развитието на технологичните решения за използвате на 

въздушни течения с по-нисък интензитет. 

 На територията на община Горна Оряховица не съществува нито технически нито  

икономически потенциал за изграждане на големи ВЕЦ и няма изградена нито една 

голяма водна централа. 

 На  територията  на  община Горна  Оряховица няма  термални  извори,  нагрети  

скали  на  по-голяма  дълбочина  и  други алтернативни източници на геотермална 

енергия и в следствие на това, тя не разполага с потенциал за използването и. 

 В общината  няма  възможности  за  производство  на  енергия  от  биомаса –

остатъчният материал  от  дървопреработката  и  дърводобива  може,  който  да  бъде  

използван  за  производството  на  дървени  пелети. Животновъдството предполага 

добри възможности за инвестиции в инсталации за производство на биогаз от 

оборска тор, но все  още  в  Общината  няма  заявени  инвестиции  за  изграждане  на  

инсталация  за  производство  на  електрическа  енергия  от биомаса. 

 

В резултат на извършения анализ е установено, че основен приоритет следва да бъде 

повишаването на енергийната ефективност на сградите, уличното осветление и транспорта 

на територията на общината, тъй като към момента не са налице условия за развитие на друг 

тип ВЕИ инфраструктури освен соларни инсталации.  

 

Енергийна ефективност 

 

Съгласно актуалната общинска програма за Енергийна ефективност, основното перо в 

консумацията на енергия е обслужването на Общинските сгради: административни сгради, 

сгради на образованието, на спорта, на здравеопазването, социалните дейности и на 

културата, както и системата на уличното осветление. За изтеклия програмен период са 

реализирани редица проекти за повишаване на енергийната ефективност на територията на 

общината  - извършени са обновявания, направени са подобрения и са въведени 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ)  в  голяма  част  от    сградите  общинска  собственост. 

 

Съгласно доклада за изпълнение на ИПГВР, за изтеклия програмен период са осъществени 

следните инициативи за повишаване на енергийната ефективност на територията на 

общината: 

 

 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи 

юни“ гр. Горна Оряховица –2019 г. 
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 „Основен ремонт /обновяване/ въвеждане на мерки за ЕЕ, включително достъпна 

среда на сграда ДСП, град Горна Оряховица“ –2018 г. 

 „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ, включително прилежащо 

дворно място, достъпна среда на ЦДГ „Бодра смяна“ УПИ II за детски дом, кв.74, 

град Горна Оряховица“ –2017г. 

 „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ, включително прилежащо 

дворно място, достъпна среда на ОДЗ „Елена Грънчарова“ в УПИ I, кв.18, град Горна 

Оряховица“ –2017г. 

 „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ и достъпна среда, 

включително вертикална планировка и подмяна на оборудване на ОУ „Св.св. Кирил 

и Методий“, град Горна Оряховица“ –2017г. 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, 

ул. "Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, 

ул. "Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, 

гр. Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, 

ул. "Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, 

ул. "Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, 

гр. Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III 

 Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица,ул. 

"Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III 

 

В общинската програма е предвидено да бъде отделено особено внимание през следващия 

програмен период на подобряването на топлоизолацията, модернизирането на 

отоплителните инсталации, могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с 

около 25-30%, като фокусът остава върху прилагането на мерки, целящи намаляване на 

консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки),  както  и  с  такива,  целящи  

подобряване  на  информираността  на  потребителите  за енергийната ефективност, 

разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване на възобновяемата 

енергия. 
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4.6. Съобщителна мрежа  

 

През територията на общината преминава подземна оптична кабелна линия на Държавна 

агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). Кабелната линия с направление Русе - 

Велико Търново е изградена с оптичен кабел в защитна HDPE ф40 - една от пет броя тръби 

в общо трасе разположена в сервитутната ивица на път I - 5 „Русе - Велико Търново". 

Оптичната кабелната линия е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-

602/29.12.2004 г. на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и са издадени 

удостоверения № 564/16.07.2004'. и № 386/21.07.2004г. от Община Горна Оряховица и 

Министерство на земеделието и горите - Горна Оряховица за отразяване на обекта по 

изискванията на чл. 54а от ЗКИР. 

 

ДАЕУ изгражда, поддържа, развива и управлява Единната електронна съобщителна мрежа 

(ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, чрез която 

се осигурява свързаност между структурите на държавната администрация на територията 

на Република България и предоставяне на електронни съобщения. Към настоящия момент в 

ЕЕСМ са включени всички областни администрации, част от общинските администрации и 

част от разположени на териториите на областните градове и общински центрове други 

администрации.  

 

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ се предвижда 

изграждане и електронни съобщителни мрежи и съоръжения за свързаност към ЕЕСМ на 

общинските администрации и на разположените на територията на общината 

администрации на другите държавни органи и техни структури. 

 

Пощенски служби има във всички населени места от общината, като в общинският 

център те са 3. Те осъществяват следните дейности: пощенски, куриерски, разплащателни 

услуги и др. 

 

Достъп до Интернет 

 

По показател на домакинствата ползващи редовно интернет се наблюдава разлика между 

градските и селските райони като потреблението на домакинствата в градовете е много по 

голямо от този в селските райони, особено в периферните територии. Като цяло на ниво 

община следва да се повишат показателите за потребление до интернет на населението, тъй 

като това се превръща във все по-важен фактор за развитието на икономиката. 

 

От гледна точка на инфраструктурната обезпеченост за достъп до интернет, общината има 

много добри показатели. Съгласно изготвеният анализ на територията на общината не са 

налице сегменти от населението, попадащи в тъй наречените „Бели райони“ – без 

инфраструктура за широколентов достъп или без вероятност такава да бъде развита в период 

от три години, поради което е необходима държавна подкрепа.  
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Фигура 19 Дял на населението в „бели зони“ 

Източник: ИТСР 

 

 

4.7. Относителен дял на населението, обслужено от сметосъбиране 

 

Съгласно информация на РИОСВ Велико Търново за 2019 г. (докладът за 2020 г. все още не 

е финализиран) населението в териториалния обхват за контрол на РИОСВ –Велико 

Търново  в землището на Община Горна Оряховица е обхванато  от  системата  за  

организирано сметосъбиране  и  сметоизвозване на 100 %. На територията на общината не 

са налице населени места, в които не е въведена система за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци. 

 

В доклада е отбелязано, че РИОСВ –Велико Търново не разполага с информация за общият 

брой на населението в общините, обхванато от системите за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки,  поради  факта,  че  изградените  системи  се  променят  периодично  с  цел 

оптимизиране.   

 

На територията на Община Горна Оряховица е организирано разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в населените места гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Поликраище 

и с. Първомайци. Така обслуженото с разделно събиране население е общо 37 226 жители 

или 90% от всички жители на Общината. 
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4.8.  Изводи 
 

Изводи по отношение на транспорт и пътна мрежа: 

 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. 

 Очаква се и бъдещото трасе на АМ „Хемус“ също да премине през територията на 

общината. Осъществяването на тези проекти ще превърнат общината във важен 

транспортен възел с национално значение. 

 От  гледна точка на техническо състояние, значителна част от настилките на 

общинската пътна мрежа, както и на уличната мрежа в населените места, са в лошо 

техническо състояние и се нуждаят от основен ремонт. 

 По-голямата част от пътната мрежа в общината е от РПМ с пътища I, II и III клас, 

които осигуряват връзките  между административните и икономически центрове в 

регионите, но спомагат и за доброто придвижване  между населените места в 

общината.  Посочените пътища имат за задача да доведат трафика до автомагистрали 

и пътища I клас.  

 Голяма част от населените места в общината зависят от четвъртокласната пътна 

мрежа, част от която е в много лошо състояние, липсват пътища от по-горен клас, 

които да правят връзка с бъдещото трасе на магистрала „Хемус“, което ще преминава 

през северната територия на общината. Поради тази причина е нужно в новия 

програмен период да се заложат изграждане на пътища, които да спомогнат за 

връзките с автомагистралата и да улеснят придвижването на моторни превозни 

средства до магистралата.  

 Установено е увеличаване на трафика на моторни превозни средства както в градския 

център, така и по пътищата на РПМ. Трябва да се вземат мерки за облекчаване на 

трафика в градския център и по-лесното  и бързо придвижване на МПС по Пътищата 

на РПМ. Също така да се установят връзки с бъдещата автомагистрала, за да може 

по-лесно да се изнася движението на лекотоварни и тежкотоварни автомобили към 

автомагистралата. 

 Железопътният транспорт е от особено значение, като гара Горна Оряховица действа 

като гара разпределителна и основен пункт в железопътната мрежа на целия Северен 

централен регион. 

 Имайки в предвид проблемите в жп транспорта, изградената мрежа успява да 

задоволи намаляващото търсене на пътнически транспортни услуги от този вид 

превози. Експлоатационното състояние е незадоволително и все още придвижването 

на пътници и товари се извършва бавно.  

 Влошеното състояние на голяма част от инфраструктурата влияе върху допустимите 

максимални скорости, времепътуванията и качеството на предлаганите услуги, което 

от своя страна намалява интереса към този вид транспорт и повишава 

експлоатационните разходи за влаковото движение. С предвидения за изграждане 

Итермодален терминал в гр. Горна Оряховица се планира увеличаване на 

използването на жп транспорт. Съвместно с НКЖИ е необходимо да бъдат увеличени 

инвестициите в модернизирането на жп инфраструктурата, изискваща превоз на 

големи обеми товари. 

 С предвидения в ИТСР за Северн централен регион изграждане на Итермодален 

терминал в гр. Горна Оряховица се планира увеличаване на използването на жп 
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транспорт. Нужно е от страна на жп компаниите да увеличат инвестициите в 

модернизирането на жп инфраструктурата, изискваща превоз на големи обеми 

товари. Готовност на Летище Горна Оряховица за превозване на големи обеми 

товари. Изграждане на нови пътни връзки с новия терминал. 

 Летище Горна Оряховица и планираният Интермодален терминал ще бъдат от 

особено значение за развитието на общината през следващия програмен период. 

 Предвидения за изграждане Интермодален терминал – Горна Оряховица е 

предпоставка за увеличаване на товарооборота на Летище Горна Оряховица. 

Вследствие на тези прогнозни увеличения на товарите е нужно да се планира 

оптималния капацитет и технически възможности за тяхното поемане и 

транспортиране. Други възможности са обслужване на по-голям брой пътници и 

възстановяване на въздушни линии, както до големите административни центрове в 

страната (София, Варна, Пловдив, Бургас), така и възстановяване на международни 

полети. 

 

Изводи ВиК: 

 ВиК мрежата на територията на общината се нуждае от особено внимание, тъй като 

е основен проблем, идентифициран от населението.  

 Недостатъците на общинската водоснабдителна система са основно свързани с 

липсата на инвестиции за подмяна на силно амортизираните мрежи и оборудване в 

помпените станции, както и резервоари нуждаещи се от ремонтни работи, в 

следствие на което се дължат и големите загуби на вода. Амортизирана мрежа е 

причина и за чести аварии, спиране на водоподаването, а оттам - до влошаване на 

услугата водоснабдяване, ползвана от населението. Старото оборудване в ПС пък 

води до завишена енергоемкост на помпените агрегати. 

 Голяма част от инвестиционните проекти са включени в програмата на асоциацията, 

но Общината следва да предвиди средства за изграждане на останалата част от 

трасетата и за текущи ремонти. 

 

Енергийна мрежа: 

 Общината разполага с обширна преносна мрежа, както и с разпределителна станция 

за газификация. 

 Въпреки относително голямата обезпеченост на електропреносната мрежа в 

общината, планираното изграждане на индустриална зона на територията на гр. 

Горна Оряховица налага преосмисляне на съществуващата инфраструктура. 

 Особеностите на климата и релефа в общината не предразполагат ефективно 

използване на друг вид ВЕИ освен слънчеви колектори. 

 

Телекомуникации и съобщения: 

 По отношение на телекомуникациите, общината има сравнително добро покритие от 

всички телеком оператори, както и бърз интернет.  

 На територията на общината не са налице сегменти от населението, попадащи в тъй 

наречените „Бели райони“ – без инфраструктура за широколентов достъп или без 

вероятност такава да бъде развита в период от три години, поради което е необходима 

държавна подкрепа. 

 Необходими са мерки за повишаване на показателите за потребление до интернет на 
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населението, тъй като това се превръща във все по-важен фактор за развитието на 

икономиката. 

 

Дял на населението, обхванато от общински мерки за управление на отпадъците – налице е 

достатъчна обезпеченост на населението с общински мерки за управление на отпадъците. 

Препоръчително е да се предприемат мерки за допълнително информиране на схемите за 

разделно събиране на отпадъците с цел по-висока ефективност на територията на населените 

места, където са разположени контейнери за рециклиране, както и преосмисляне на 

алтернативни методи за разделно събиране в населените места, където няма поставени 

такива. 
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5. Екологично състояние и рискове 

 

5.1. Канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения 

 

Канализационната инфраструктура на територията на общината се оценява като слабо 

развита. С канализационна система разполагат само градовете Горна Оряховица, Долна 

Оряховица и село Първомайци. Останалите населени места на общината нямат изградени 

канализационни мрежи или имат частични клонове, включващи се в откритите приемници. 

Отпадъчните води от Горна Оряховица, село Първомайци, Долна Оряховица и Лясковец 

постъпват за пречистване в Регионална пречиствателна станция за отпадни води (РПСОВ).  

 

Канализационната мрежа в град Горна Оряховица е с обща дължина 85,9 км. 

Канализационната система е смесена за битови и дъждовни води. Мрежата е изцяло 

гравитачна. Главните колектори са с обща дължина 19,4 км. Изградена е от кръгли бетонови, 

стоманобетонови и гофрирани РЕ тръби.  

 

Канализационната мрежа в град Долна Оряховица е от смесен тип с общата дължина на 

изградената второстепенна мрежа 22,1 км и обща дължина на главните колектори 10,7  м, 

Отпадните води чрез препомпване през река Янтра се довеждат до РПСОВ. Канализацията 

е изпълнена предимно от кръгли бетонови тръби и гофрирани РЕ тръби.  

 

Канализационната система на село Първомайци е изцяло изградена и е с обща дължина 

37,24 км.  Канализацията е от смесен тип. Изградена е от РР тръби.  

 

В останалите населени места няма канализационна система. Домакинствата са на септични 

ями. На места са изградени отводнителни канали, които са заустени в близки водоеми. 

 

За село Драганово по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. е изготвен „Интегриран работен 

проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна 

мрежа в село Драганово”. Поради неосигурено финансиране проектът не е приложен. 

 

За село Поликраище по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. е изготвен „Интегриран работен 

проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна 

мрежа в село Поликраище”. Поради неосигурено финансиране проектът не е приложен. 

 

Основните идентифицирани проблеми създава амортизираната улична канализация в град 

Горна Оряховица, където са налице участъци с лошо изпълнена мрежа, участъци с остаряла 

мрежа, участъци с малък диаметър, участъци с малък наклон. 

 

Друго слабо място е недоизградена улична канализация в град Долна Оряховица, наличието 

на участъци от колекторите с неподходящ диаметър и малък наклон. 

 

Заустването на битови и промишлени води без пречистване директно в река Янтра и река 

Росица води до повишаване на общите нива на замърсяване с отпадни води на посочените 

водоеми, като се наблюдава и наличие на замърсяване на околната среда от септични ями в 

малките населени места. 
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Състояние на РПСОВ за градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец и 

с.Първомайци 

 

Проектирана е да пречиства канализационни отпадъчни води от трите града Горна 

Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с 102 000 ЕЖ  със средноденонощен дебит 16 028 

м³ за денонощие. В редовна експлоатация е от  21.12.2007год. Отпадъчните битови и 

промишлени води от Горна Оряховица и Лясковец се събират от смесена канализационна 

система и се довеждат до площадката на РПСОВ по колектори, а от Долна Оряховица и село 

Първомайци по напорни тръбопроводи.  

 

Отпадъчните води се пречистват до показатели, отговарящи на емисионните ограничения, 

съгласно Разрешително № 13140131/ 06.07.2009год. за заустване в „чувствителна” зона на 

водоприемник от ІІ категория - р.Янтра. 

 

Основни технологични методи и съоръжения по пътя на водата: 

 

А) Механично пречистване 

 

Механични решетки – суровите отпадъчни води от канализацията на градовете Горна 

Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица се прецеждат през 3бр.фини решетки с размер на 

отворите - 6mm. 

 

Аериран пясъко–масло-задържател – предназначен за утаяване и задържане на минералните 

примеси с едрина >0,2 mm - пясък, стъкло, въглищен прах, сгурия и др., както и на голяма 

част от плаващите субстанции в отпадъчните води. 

 

Първични (2бр.) и вторични (2бр.) радиални утаители – утаяване на неразтворени примеси 

под действието на гравитационни сили. Получената първична утайка след пясъко-

задържателя или вторична утайка след биобасейна се изпуска до помпена станция за 

първични  или вторични утайки.  

 

Б) Биологично пречистване 

 

Биобасейн - при изкуствено създадени условия на постоянна аерация органичният азот от 

амониева форма се трансформира чрез процеса нитрификация до нитрати от 

нитрифициращи бактерии, разграждащи органичните замърсители във водата в присъствие 

на свободен кислород. 

 

В) Допречистване 

 

Съгласно определените индивидуални емисионни ограничения при  заустване в 

чувствителна зона на р. Янтра, се налагат завишени изисквания към качествата на 

пречистените води по отношение съдържание на биогенните елементи азот и фосфор. За 

целта към технологичната схема на пречистване са включени допълнителни съоръжения за 

допречистване : 
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- Отстраняване на фосфор – утаяване вследствие дозирано прибавяне на железен 

трихлорид в биологичното стъпало. 

- Отстраняване на азот – чрез денитрификация. 

 

Основни методи и съоръжения за третиране на утайките: 

 

Уплътняване на първична, вторична и стабилизирана утайка 

Преобразуване на утайката в устойчиво към изгниване състояние по биологичен път при 

анаеробни условия и мезофилен температурен режим(32ºС-35º) след 15-20 дневен престой 

в метантанк. Метанът, получен в резултат на изгниване на утайките, се съхранява в 

газхолдер - за регулиране на газовото налягане и изравняване неравномерността в 

количеството му. 

 

Ко-генериращ газов блок, в който полученият биогаз се оползотворява в следните насоки: 

– за загряване на утайката на вход в метантанка; 

– за задоволяване нуждите на станцията от отопление; 

– за покриване на част от разхода на електрическа енергия за работа на хидро-техническите 

съоръжения. 

 

Механично обезводняване на утайката в лентови филтър-преси. 

 

5.2. Управление на битовите отпадъци 

 

Съгласно анализа на ИТСР, общо образуваните в СЦР битови отпадъци за периода 2011–

2017 г. са се увеличили слабо и достигат 364 хил. т. Само във Великотърновска област се 

отчита намаление на общо образуваните битови отпадъци. 

 

Регионално депо за регион Велико Търново обслужва общините Велико Търново, Горна 

Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. Изграденото депо за неопасни 

отпадъци включва и инсталация за механично и биологично третиране, пречиствателна 

станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура. 

 

Със средства по Оперативна програма „Околна среда“ през 2016г. е изградено. Депото за 

неопасни отпадъци на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Елена,  

Лясковец  и  Златарица  в  землището  с.  Шереметя,  община  Велико  Търново.  На депото 

са разположени сепарираща и компостираща инсталации. 

 

 

5.3. Състояние на околната среда, влияние на глобалните климатични промени, 

природни рискове, рискови територии и зони 

 

5.3.1. Вода 
 

Водните ресурси в общината са с ограничени запаси. По-големи са запасите на подземни 

води, които се използват за промишлено и битово водоснабдяване.  
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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. 

 

Непречистените води от населените места продължават да 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, който 

е заложен и в инвестиционната програма на ВиК Асоциацията, в чиято територия на 

действие попада общината. Планирани са значителен брой проекти за обновяване, 

разширяване и изграждане на канализационни връзки и пречиствателни инсталации, които 

да осигурят по-добра обезпеченост на района, както и допълнителни инициативи на 

третиране на водата поради високото нитратно съдържание в някои участъци. 

 

5.3.2. Въздух 

 

Национален проблем по отношение състоянието на атмосферния въздух е замърсяването с 

фини прахови частици (ФПЧ), което е сред най-високите в ЕС. Замърсяването с ФПЧ10 има 

ясно изразен сезонен характер. Сред най-важните причини за наднормено замърсяване са 

отоплението с твърдо гориво през зимния сезон, емисиите от автомобилния транспорт, 

третирането на уличната мрежа с пясък и химикали и в по-малка степен (само в отделни 

общини) – промишленото производство. По последни данни за качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) за 2018 г. (ИАОС), високи стойности на показателите за брой превишения на 

праговата стойност за среднодневна норма за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10 (50 

μg/m3) са регистрирани в Пловдив, Видин, Горна Оряховица и Монтана. 

 

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 Република 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. 

 

Съгласно извършения анализ в рамките на актуализацията на КАВ програмата на общината, 

високият процент на тихо време в Горна Оряховица (43%), както и много високият дял на 

ветрове с много малка скорост (в групата от 0,1 до 1,9 m/s) – 53,4% от случаите с вятър, а 

също и силно изразената еднопосочност спрямо посоките на хоризонта, характеризират 

ветровите условия в Горна Оряховица като неблагоприятни по отношение на 

възможностите за самоочистване на въздушния басейн от изхвърляните в него замърсители. 

Това до известна степен се компенсира от силните ветрове, които при 75% възникват при 

въздушен пренос от запад и северозапад. 
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В програмата са заложени редица мерки, чието изпълнение поетапно довежда до намаляване 

на степента на замърсяване с фини прахови частици, но неизпълнените мерки все още водят 

до наличие на периоди с пиково замърсяване, особено в отоплителния сезон поради 

използването на твърдо гориво за битови отоплителни нужди. Основните мерки, които 

следва да се предприемат са: 

 Намаляване на емисиите от битовото отопление чрез газифициране на битовия 

сектор, промяна на нагласите на населението в посока използване на по-екологични 

отоплителни методи и саниране на сградите с цел намаляване на топлинните загуби 

 Намаляване на емисиите от транспорта – комплекс от мерки насочен както към 

пътната мрежа, така и към автопарка на обществения транспорт в общината. 

 Прилагане на мерки за мониторинг и установяване на нови клъстъри на замърсяване. 

 

 

5.3.3. 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. Не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК. Съдържанието на 

тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации. Няма регистрирана 

земя, замърсена с полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и 

органохлорни пестициди. 

 

Основен замърсител на почвите са нерегламентирани сметища, палежи на стърнища, 

третиране с вредни препарати, както и животновъдни ферми на сухо почистване. За 

елиминиране на тези тенденции, както и за намаляване на загубите в резултат на ерозионни 

процеси, съгласно анализа на ИТСР, водещи за региона трябва да са мерките по отношение 

на превенцията на дейности по акумулиране на нерегламентирани сметища и 

ограничаването на щетите от ерозийните процеси - информиране и подпомагане на 

земеделските производители при планиране на ползването на земята, информиране на 

животновъдите за алтернативни методи за третиране на генерираните в стопанството 

отпадъци, спазване на добрите земеделски и екологични практики и др. 

 

5.3.4. Твърди 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 - ”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.  

 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. 
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Много малка част са формирани от физически лица, вследствие на ремонтни 

дейности. Много често населението събира смесено битови и строителни отпадъци. 

 Производствени отпадъци. 

 

Методи за третиране 

 

Разделно събиране  

На  територията  на  общината  е въведена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, негодни  за  употреба  батерии  акумулатори,  излязло  от  употреба  електрическо  

и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак. 

Системите са финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците от 

опаковки.  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхваща територията на град 

Горна Оряховица и следните населени места: гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. 

Поликраище и с. Първомайци. 

 

Разчетите за необходимия брой съдове са направени при съблюдаване на минималните 

изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от 

организациите по оползотворяване съгласно чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки и броя на жителите по настоящ адрес в общ. Горна Оряховица, по данни на ГД 

ГРАО към 31.12.2018 г. 

 

Организацията изгражда двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки като един комплект контейнери включва: 

 1 брой жълт метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на хартиени, 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

 1 брой зелен метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки. 

 

Един комплект контейнери е с общ обем 3400 литра и ще обслужва минимум 350 жители за 

гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци. 

Общият обем контейнери,  разположен на територията на община Горна Оряховица е 394 

400 литра. 

Разположението на  контейнерите е както следва: 

 гр. Горна Оряховица – 88 комплекта контейнери, с общ обем 300 900 литра. 

 гр. Долна Оряховица – 8 комплекта контейнери с общ обем 27 200 литра. 

 с. Драганово – 8 комплекта контейнери с общ обем 27 200 литра. 

 с. Поликраище – 5 комплекта контейнери с общ обем 17 000 литра. 

 с. Първомайци – 7 комплекта контейнери с общ обем 23 800 литра. 

 

Батерии и акумулатори 

По отношение на събраните батерии и акумулатори, общината има договор за 

транспортиране и временно съхранение и предаване за оползотворяване на излезли от 

употреба батерии и акумулатори с „Трансис батери“ ООД. 
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ИУЕЕО 

Разделното  събиране  на излязло  от  употреба  електрическо  и  електронно оборудване 

(ИУЕЕО), в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак се извършва на 

териториите на общините Велико Търново, Лясковец, Полски Тръмбеш, Павликени, Горна 

Оряховица, Стражица, Елена, Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново  съгласно сключени  

договори за въвеждане на системи за разделно събиране на ИУЕЕО с организации по 

оползотворяване. 

 

Строителни отпадъци 

През 2017  и 2018г. са въведени в експлоатация площадки за събиране и третиране на 

строителни отпадъци на територията на гр. Горна Оряховица, гр. Полски Тръмбеш и гр. 

Стражица. На тях се приемат отпадъци от физически и юридически лица 

 

 

5.3.5. Шум 

 

Съгласно проведените изследвания на национално ниво, най-силно засегнати от високи 

шумови нива са агломерациите с население над 100 хил. жители, поради което те попадат в 

обхвата на Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната 

среда, транспонирана в националното ни законодателство чрез Закона за защита от шума в 

околната среда.  

Шумовото натоварване е характерно за големите населени места и затова те попадат под 

наблюдение и в системата за мониторинг. Поради специфичните особености всеки голям 

град е с различни шумови характеристики и динамика. 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. 

 

При продължително излагане на шум е установено че той влияе на почти всички органи и 

системи на човешкия организъм, и оказва вредното си въздействие, като причинява: 

 на централната нервна система - нервна преумора, психични смущения в паметта, 

раздразнителност; 

 на вегетативната нервна система - усилен тонус, който може да доведе до редица 

сърдечни, циркулаторни и други прояви; 

 на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), и 

промени, които водят до повишаване на артериалното налягане; 

 на дихателната система – изменение на респираторния ритъм; 

 на ендокринната система – изменение на количеството на кръвната захар, 

повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма. 

 

Съгласно извършените проучвания в областта, въздействието на нивата на шума се разделят 

на следните групи: 

 шум, чието ниво е над 120 dB(A) се счита, че поврежда слуховите органи; 

 шум с ниво 100 – 120 dB(A) за ниските честоти и 80 – 90 dB(A) за средните и високите 

честоти може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при трайно 

излагане да доведе до болестно състояние; 
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 шум с ниво 50 – 80 dB(A) затруднява разбираемостта на говора; 

 шум с нива около 50 – 60 dB(A), оказват вредно влияние върху нервната система на 

човека и смущават неговия труд и почивка. 

 

През 2020 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Велико Търново осъществи 

мониторинг, анализ и оценка на шумовото натоварване, причинено от  основния  източник  

на  шум  в  урбанизираната  среда –автомобилния транспорт в три населени места в областта: 

Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.  

 

Таблица за показателите, разположени в Горна Оряховица, източник РЗИ В. Търново 

 

 

 

 

Пункт (вид, адрес) 

Измерена/ 

Изчислена 

стойност 

 

 

Норма 

 

 

 

 

Над/

В 

норма 

Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(A) 

Гранична 

стойност 

dB(A) 

І. Пунктове върху територии, 

прилежащи към пътни, 

железопътни и въздушни 

трасета 

   

1. Пунктове върху територии, 
подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен 

трафик 

   

1( адрес)    

 ул. „Св. княз Борис І” №26 – 
гр. Горна Оряховица 

64,65 60 Над норма 

 кв. „Пролет” – ул. „Васил 
Левски” №8 – гр. Горна Оряховица 

65,53 60 Над норма 

 ул. „Христо Смирненски” 
№13 – гр. Горна Оряховица 

64,13 60 Над норма 

 ул. „Патриарх Евтимий” 
№22 – гр. Горна Оряховица 

65,38 60 Над норма 

 ул. „Вичо Грънчаров” №13 
– гр. Горна Оряховица 

61,20 60 Над норма 

5. Пунктове върху територии, 

подложени на въздействието на 

релсов, железопътен и трамваен 

транспорт  
релсов, железопътен и трамваен 
транспорт 

   

 ул. „Цар Освободител” 
№111 – гр. Горна Оряховица 

57,52 65 В норма 

3. Пунктове върху територии, 
подложени на въздействието 

на авиационен шум 

-  -  - - 

Общ брой над нормата     5 
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ІІ. Пунктове върху територии 

с промишлени източници на 

шум - производствено-

складови територии и зони 

ул. „Родопи“ №1 – гр. Горна 

Оряховица 

66,67  70  В норма 

ул. „Мано Тодоров” №9 – 

гр. Горна Оряховица 

68,24  70  В норма 

ул. „Иван Момчилов“ №6 – 

гр. Горна Оряховица 

68,07  70  В норма 

ул. „Отец Паисий” №63 – 

гр. Горна Оряховица 

70,02  70  В норма 

ІІІ. Пунктове върху територии, 

подлежащи на усилена 

шумозащита 
1.  Жилищни зони и територии 

ул. „Пирот” №12 – гр. Горна 

Оряховица 

62,33 55 Над норма 

 ул. „Ангел Кънчев” №43  – 

гр. Горна Оряховица 

59,85 55 Над норма 

2. Зони за обществен и индивидуален 

отдих 

   

 ул. „Ал. Стамболийски” №1 

– гр. Горна Оряховица 

61,84 45 Над норма 

 ул. „Васил Априлов” №50 – 

гр. Горна Оряховица 

66,73 45 Над норма 

3. Зони за лечебни заведения и 

санаториуми 

   

ул. „Съединение” №19  – 

гр. Горна Оряховица 

61,47 45 Над норма 

4. Зони за научно- 

изследователска и учебна 

дейност 

   

5.  Тихи  зони,  извън  урбанизираните 
територии 

   

Общ брой на пунктовете

 с нивата над нормата 

   
5 

 

През 2020 г. в диапазона 68 – 72 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 2 

пункта в Горна Оряховица. 
 
 

Пункт 

(адрес) 

стойност Пункт 

дБ(А) (адрес) 

стойност 

дБ(А) 

Горна Оряховица 

ул. „Отец Паисий” №63 68,78 ул. „Мано Тодоров” №9 68,24 

ул. „Иван Момчилов“ №6 68,07   
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В диапазона от 63 – 67 дБ(А) няма регистрирани пунктове в града 
 

В диапазона 58 – 62 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 3 пункта. 
 
 

Пункт 

(адрес) 

стойност

 Пу

нкт дБ(А)

 (ад

рес) 

стойност 

дБ(А) 

Горна 

Оряховица ул. „Пирот“ №12 62,33 Ул. „Вичо Грънчаров“ №13 61,20 

ул. „Ал. Стамболийски” №1 61,84 ул. „Ангел Кънчев” №43 59,85 

ул. „Съединение“ №19 61,47   

 

Съгласно извършения анализ, В град Горна Оряховица от мониторираните общо 15 пункта, 

пет (33,33%)  са  разположени  върху  територии,  подложени  на  въздействието  на 

интензивен автомобилен трафик, един – върху територии, подложени на въздействието на 

релсов, железопътен и трамваен транспорт (6,67%), четири (26,67%) – върху територии с 

промишлени източници на шум и пет (33,33%) – върху територии, подлежащи на усилена 

шумозащита. В районите, подлежащи на усилена шумозащита четири от пунктовете са 

разположени до детски и учебни заведения, а един - до лечебно заведение. 

 

Осредненото еквивалентно ниво на шума се запазва почти същото за гр. Горна Оряховица – 

(63,66 дБ(А) за 2019 г. и 64,13 дБ(А) за 2020 г.) (БРОЙ МПС/ЧАС) 

 
Фигура 20 Осреднени нива на шума 

 

В анализа си РЗИ отчита, че на общинско ниво се извършват стъпки за справяне с проблема, 

но въпреки това и през 2020 г. продължава неблагоприятната тенденция на измерени 

наднормени еквивалентни нива на шума  на  територии,  подлежащи  на  усилена  

шумозащита  и  на  територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик и в трите наблюдавани населени места.  

 

Съгласно приетите на местно ниво програмни документи, на Община Горна Оряховица са 

изпратени следните препоръки за адресиране на негативния акустичен фон: 
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 да бъде извършено акустично планиране на урбанизираните територии, включващо 

правилно планиране на териториалното устройство, инженеринг на системите за 

управление на трафика и планиране на трафика, в т. ч. ограничаване на скоростта и 

трафика; мерки за шумова изолация и намаляване на шума при източника; изготвяне 

на акустични проекти за сгради, подлежащи на усилена шумова защита; 

 да се изградят шумозащитни съоръжения от различни естествени и изкуствени 

материали (зелени шумозащитни стени от храстовидна и дървовидна растителност, 

„био прегради“ с конструкции от дърво, керамика или бетонови тела и др.) около 

обекти, подлежащи на усилена шумова защита, разположени на натоварени пътни 

артерии; регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци; 

изграждане на обходни пътни участъци и др. 

 да се оптимизира организацията на движение на моторните  превозни средства в 

съответствие с конкретните за всеки от наблюдаваните градове резултати от 

проведения през 2020 година мониторинг. 

 да се засили осъществяването на контрол относно наличие на част „Озеленяване” към 

изработените  подробни  устройствени  планове   за  обекти,  разположени  на 

територии с усложнена акустична обстановка. Недопускане въвеждането в 

експлоатация на обекти с нереализиран проект за озеленяване. 

 да се проведат информационни кампании и мероприятия за стимулиране на 

алтернативните начини на придвижване на населението. Планиране и изграждане на 

вело алеи в общинските центрове. 

 

5.3.6. Радиация 

 

През последните години няма промяна в радиационната обстановка и не се установяват 

превишения на естествения радиационен гама-фон, на обемната специфична активност на 

естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух.  

 

Не са установени изменения на характерните за съответните райони стойности на 

специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди в необработваеми 

почви и седименти.  

 

 

5.3.7. Биоразнообразие  

 

Растителността се приема от специалистите като най-важният „физиономичен“ компонент 

на ландшафта, който определя неговия облик и пространствената обвързаност на 

разнообразните по функционален характер ландшафти. Естествено растящи дървесни 

видове са цер, благун, зимен дъб, бук, габър, мъждрян, сребролистниста липа, дребнолистна 

липа и други. В резултат на залесителна дейност са създадени иглолистни и широколистни 

култури от бял бор, черен бор, смърч, ела, червен дъб, зимен дъб, ясен, бреза, орех, акация, 

топола и други. 

 

От животинския свят в района на разглежданата територия преобладават евросибирските и 

европейските видове. 
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Защитените зони в границите на Община Горна Оряховица са част от националната 

екологична мрежа (НЕМ). Те са основни елементи на зелената система на общината, която 

заедно с озеленените речни долини, с крайградските паркове, с масивите от горски и трайни 

насаждения, формират характера на ландшафта, подобряват климата, спомагат за 

опазването на биологичното разнообразие и повишават качествата на средата за обитаване 

в общината, особено в онези населени места, които се намират в съседство. 

 

5.3.8. Натура 

 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури 

дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 

съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на 

околната среда и биологичното разнообразие. 

 

Всички защитени зони от Натура 2000 имат огромно значение както за опазване на 

биоразнообразието и на характера на ландшафта, така и голяма естетическа стойност, 

поради природната красота, която съхраняват, възможностите за визуална обвързаност и 

дълбочина на пейзажа от всички по-важни и достъпни изгледни точки. 

 

На територията на община Горна Оряховица се намират 2 защитени местности: 

 

- „Божур поляна" - обявена като защитена местност със Заповед No.РД-1573 от 

02.09.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник, 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" – обявена като защитена зона със  Заповед No.РД-1 от 05.01.1982 г., 

бр. 16/1982 на Държавен вестник. Намира се в землището на с. Драганово, площ 18,2 

хектара; Джолюнът (Trapanatаns -водния орех, дяволския орех) е растителен вид, 

който се среща много рядко в страната и е обявен под най-строга защита от 

държавата. Той е едногодишно растение, което вирее в застояли и речни води. Може 

да се види и в континенталните водни басейни на Европа и Индия. Стъблото е скрито 

във водата до метър и половина, а на повърхността плават яйцевидно-ромбоидни 

листа, които образуват оригинална розетка. Плодът е тъмно-кафяв орех, който има 

четири твърди бодли, които по форма напомнят котва (наричано е още котвичка). 

Благодарение на острите си бодли плодовете лесно се закрепват на тинестото дъно и 

там поникват. 

 

Защитени зони по директивата за местообитанията: 

 „Търновски височини" BG0000213 – в землищата на гр. Горна Оряховица и с. 

Първомайци. Зоната възлиза на обща площ 4432.18 хектара, обявена за защитена 

зона с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник; 
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 Поречието на река Янтра BG0000610 – зоната възлиза на обща площ 13899.88 

хектара, обявена за защитена зона със Заповед No.РД-401 от 12.07.2016 г., бр. 

62/2016 на Държавен вестник. Поречието на р. Янтра попада в територията на 3 

области – Велико Търново, Габрово и Русе и се характеризира с богато разнообразие 

на специфични видове флора и фауна. Поречието на реката в рамките на границите 

на община Горна Оряховица попада в землищата на Горна Оряховица, гр. Долна 

Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. Крушето, с. 

Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра.  

 Поречието на река Росица BG0000609– в землището на с. Поликраище, зоната 

възлиза на обща площ 1440.86 хектара, обявена за защитена зона с Решение No.122 

от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник; 

 Беленска гора BG0000231– в землището на с. Стрелец. Зоната възлиза на обща площ 

7312.21 хектара, обявена за защитена зона с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник.  

 

Влияние на глобалните климатични промени 

 

Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за регионите по NUTS 2 

за целия ЕС, Северният централен регион попада в пета група (от общо 6) с най-висока 

уязвимост. Най-чувствителните сектори към климатичните изменения са селското 

стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и горският фонд. Влиянието на 

глобалните климатични промени е най-отчетливо при средните годишни температури и 

средните годишни валежи. 

 

През 2017 г. сравнението за Северния централен регион спрямо средната температура за 

базисния период 1961–1990 г. показва продължаваща тенденция за покачване на средната 

годишна температура. През 2017 г. аномалията на средната годишна температура на въздуха 

в административните области на региона варира от +0,5–0,8 C до +1,3–1,4 C (за 

териториите с н.в. до 800 m). По области отклонението на средната годишна температура на 

въздуха (в С) през 2017 г. спрямо климатичните норми 1961–1990 г. е отклонение 1,3–1,4C 

– области Велико Търново и Разград. 

 

Най-топъл, с най-големи положителни отклонения на средномесечната температура на 

въздуха от нормата, е месец март. Най-студеният месец е януари, с най-големи 

температурни аномалии. 

 

През 2017 г. повече валежи спрямо нормата са паднали във всички области на СЦР. Въобще, 

регионът е сред тези с най-голямо увеличение на валежите вследствие климатичните 

промени. По области отклонението е 100 %–120 % за области Габрово, Велико Търново и 

Разград 

 

Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на проекта 

CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето за два интервала – 

„близко бъдеще“ (2021–2050 г.) и „далечно бъдеще“ (2071–2100 г.), като резултатите за 

тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен период 1961–

1990 г.) са за средната годишна температурата на въздуха и средната годишна валежна сума. 
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По отношение на температурата за СЦР, както и за цялата страна се очаква положителен 

тренд, т.е. очаква се увеличение на средногодишната температура, като това увеличение е с 

около 1,5–2С за близкото и между 2,5 и 3,5С за далечното бъдеще. 

При годишните валежи през първия период също се очаква увеличение на валежите. През 

втория период е възможно тенденцията да се промени и в отделни части да се стигне до 

отрицателна тенденция.  

През последните години се увеличава честотата на природните бедствия. Наблюдавани са 

серия от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури, 

които са предизвикали сериозни материални щети и човешки жертви в редица региони на 

България. Последици от тези процеси са и зачестилите наводнения. 

 

В пределите на СЦР са определени райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) според ПУРН на Дунавския район. Тези рискови райони са 

съсредоточени предимно по Дунавския бряг, където са и най-значителни по площ. С 

по-ограничени площи са РЗПРН по долините на дунавските притоци. Като е използвал 

данни от МОСВ, ИАОС и БДДР, НЦТР е обработил и групирал общините в СЦР по дял на 

територията под заплаха. В региона се включват 3 общини с висок дял на територията под 

заплаха 10–20 % и 3 общини с дял 5–10 %: 

 

В общо 11 общини се счита, че няма заплаха от наводнения. 

 

Регион Отн. дял от територията под заплаха от наводнение 

Северозападен 3,45 % 

Северен централен 2,63 % 

Североизточен 1,37 % 

Югоизточен 1,32 % 

Югозападен 0,33 % 

Южен централен 0,81 % 

България 1,59 % 

Таблица 25 Дял на териториите под заплаха от наводнения 

Източник: ПУРБ 

 

СЦР е на второ място в страната по дял на териториите под заплаха от наводнения. СЦР е и 

на второ място в страната след СЗР с най-значимо развитие на свлачищните процеси. В 

СЦР от свлачищни процеси са засегнати най-вече общините, разположени по високия 

Дунавски бряг, а така също и тези по десните брегове на дунавските притоци. Активизацията 

на свлачищата е пряко свързана с климатичните промени и най-вече с интензивните валежи. 

 

През последните години е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и 

разрастване на свлачищни процеси и предварителен контрол на строителството в свлачищни 

райони. 

Активните свлачища на територията на общината са представени в т. Почви на настоящия 

анализ. Свлачищни процеси се наблюдават и в граничния регион с община Велико Търново, 

като свлачището на границата между двете общини е стабилизирано, но свлачищата по 

поречието на р. Янтра и в местност Арбанаси продължават да са активни: 
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Фигура 21 Свлачища в гранични територии 

 

 

Роля на ПИРО за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ 

 

Приоритетите, заложени в ПИРО, в качеството му на основен програмен документ от 

значение за развитието на Община Горна Оряховица през следващия програмен период, ще 

поставят на преден план мерките за повишаване на енергийната ефективност на 

административни сгради и многофамилни жилища, както и на създаване на инициативи за 

въвеждане на енергийна ефективност в производството.  

 

Както бе отбелязано по-горе в изложението, мерките за енергийна ефективност и внедряване 

на ВЕИ във всички сфери на живота и бизнеса на територията на Общината, ще бъдат фокус 

през следващия програмен период. Така, чрез намаляване на топлинните и енергийни 

загуби, използване на типовете ВЕИ, подходящи за климатичните условия в Горна 

Оряховица, както и стартирането на инициативи за зелен и природосъобразен транспорт и 

екологично чисто отопление, Общината ще направи необходимите стъпки за постигане на  

общите европейски цели за намаляване замърсяването с фини прахови частици, намаляване 

на емисиите на парникови газове, както и на употребата на изкопаеми горива. 
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5.4. Изводи 

 

С оглед типовете замърсители и фактори, влияещи върху околната среда, се идентифицират 

следните приоритетни оси за въздействие: 

 Вода - Непречистените води от населените места продължават да са основните 

замърсители на водоприемниците в общината. Планирани са значителен брой 

проекти за обновяване, разширяване и изграждане на канализационни връзки и 

пречиствателни инсталации, които да осигурят по-добра обезпеченост на района, 

както и допълнителни инициативи на третиране на водата поради високото нитратно 

съдържание в някои участъци. 

 Въздух – основните замърсители са домакинствата, отопляващи се на твърдо гориво 

и замърсяването от автомобили и обществен транспорт. Предстои да бъде 

актуализирана програмата за управление на въздуха на територията на Общината, 

като следва да се обърне голямо внимание на смяната на отоплителните уреди на 

населението. 

 Почви и твърди отпадъци- Основен замърсител на почвите са нерегламентирани 

сметища, палежи на стърнища, третиране с вредни препарати, както и животновъдни 

ферми на сухо почистване. В тази връзка се наблюдават подобрения в сравнение с 

периода преди приемане на ИПГВР, в частност с организирането на сметосъбирането 

на територията на Общината. 

 Шумово замърсяване – почти всички пунктове, засичащи показатели на територията 

на Общината са над нормата, поради което приоритет е изграждане на зелени пояси 

и други акустични прегради, особено около жп линиите, летището и големите пътни 

артерии.  

 Радиационната среда на територията на общината не се характеризира с повишени 

нива на радиация и фактори, въздействащи негативно върху живота и здравето на 

населението. 

 

Биоразнообразие и защитени зони – на територията на общината се намират няколко 

защитени зони и територии със свои специфични ареални особености и характерни 

растителни/животински видове. Основното разпределение на зоните е по поречието на 

реките на територията на общината, което едновременно предразполага към мерки за 

опазване на биоразнообразието, но и същевременно може да възпрепятства дейности по 

укрепване на коритата и стабилизиране на свлачища доколкото на територията на зоните 

действат ограничения по отношение на дейностите, които могат да се извършват от страна 

на общинската администрация.  

 

Доколкото районът се характеризира с повишен сеизмичен риск, значителен брой активни 

свлачища и повишен риск от наводнения, следва да бъде приета интегрирана стратегия за 

адресиране на комплексното въздействие на климатичните промени при съблюдаване на 

мерките за съхраняване и опазване на биоразнообразието в защитените територии. 
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6. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за 

реализацията на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му, изводи 

 

Община Горна Оряховица включва: Общинска администрация, 10 кметства и 2 кметски 

наместничества (кметско наместничество с. Горски горен Тръмбеш и кметско 

наместничество  с.Стрелец и  с. Паисий)  

 

Община Горна Оряховица разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на 

общината за 2021-2027 г. В Общината е създадена много добра организация за изпълнение 

на ОПР 2014-2020 г. от гледна точка на планирани и реализирани дейности, привличане на 

средства от фондовете на ЕС и други програми. През програмен период 2014 – 2020 се 

изпълнява и ИПГВР на град Горна Оряховица 2014-2020, както и Инвестиционна  програма 

по Ос 1 на ОПРР/ИП/  като може да се отчете висока степен на изпълнение на ИП. По данни 

от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 

2020 /ИСУН/ за предходния програмен период са изпълнени 25 проекта финансирани със 

средства от структурните фондове на стойност 23 704 726,19 лв. 

 

Община Горна Оряховица  се помещава в собствена триетажна сграда, състояща се от 54 

офиса, 4 заседателни зали и 82 работни места. Разполага със сървъри-5 бр.;компютърни 

конфигурации-97 бр.; принтери-43 бр.; копирни машини-12 бр.; скенери-8 бр. Наличната 

техника позволява за всеки изпълняван проект да бъде обособен отделен офис с 

необходимата техника - компютър с постоянен достъп до интернет, принтер, скенер, 

метален шкаф за съхранение на документи.  

 

Структурата на администрацията на Община Горна Оряховица е организирана в дирекции, 

които се делят на отдели. Те 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 отделите, посредством които са въведени ефективни връзки за координация и 

субординация между отделните звена. 
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Фигура 22 Структура на общинската администрация 

 

 

Съгласно данни на Административния регистър към Интегрирана информационна система 

на държавната администрация, към 2020 г. личният състав на общинската администрация е 

с щатна численост общо 116 души, от които по служебно правоотношение 50, а по трудово 

правоотношение - 66. Към същия период незаетите щатни бройки в общината са били общо 

14 бр. – 12 по служебно правоотношение и 2 – по трудово правоотношение.   

 

Административни услуги 

Община Горна Оряховица разполага с модерен сайт, обширен набор от електронни услуги, 

предлагани от Общината, а постепенната пълна цифровизация е заложена като приоритет в 

програмата за управление за период 2019-2023. Общината работи активно в посока 

прилагане на принципите на електронното управление. 

 

За облекчаване на гражданите и бизнеса е въведено 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. 
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Общински бюджет и финансов капацитет 

Община Горна Оряховица провежда политика, в основата на която са интересите на 

бъдещите поколения и тя се разработва с участието на гражданите. Нуждите се отразяват в 

процеса на планиране, както в краткосрочен така и в средносрочен план. Устойчивото 

местно развитие е в основата на целеполагането.  

 

Основните стратегически документи, на база на които се определят годишните бюджети са 

Програмата за управление, Общински план за развитие на община Горна Оряховица, 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие и инвестиционна програма. 

Общинските ресурси се планират и разходват разумно, а общинската администрация се 

отчита постоянно пред обществеността. Достъпът до стратегическите документи, докладите 

за тяхното изпълнение и финансовата информация свързана с тях е публичен. 

 

Бюджетната тригодишна прогноза се изготвя веднъж годишно и се актуализира периодично. 

В нея за отразени и взаимоотношенията със сметките за средства от Европейския съюз.  

 

Въпреки липсата на достатъчно собствени приходи, община Горна Оряховица реализира 

значителен обем инвестиции чрез финансиране от оперативни и национални програми, чрез 

Предприятието за дейности по опазване на околната среда, Национален доверителен 

екофонд и др. Прилага се структурен подход за запазване и развитие на културните и 

исторически ценности. Инвестира се в развитие на социалните услуги, обновяват се сгради 

на училища, детски градини и детски ясли.  

 

Общината е силно зависима от привлечения ресурс и целевите трансфери от централния 

бюджет за капиталови разходи. В последните няколко години, поради нарастване на 

минималната работна заплата и осигурителните плащания и от друга страна липсата на нови 

приходоизточници, прави невъзможни инвестициите със собствени средства: 

 

 План на 

бюджета 

Изпълнение 

на бюджета 

В т.ч. Инвестиции в 

дълготрайни активи 

основно с целеви 

транфери 

Инвестиции в 

дълготрайни активи 

със средства от ЕС 

2016 28 758 388 25 343 140  1 873 948 78 534 

2017 31 307 639 29 269 585 2 753 158 6 546 533 

2018 34 931 276 29 699 840 1 571 361 4 614 702 

2019 42 685 464 36 715 574 6 133 650 617 091 

2020 50 440 773 44 269 906 10 681 561 1 313 872 

 

Едновременно с това, община Горна Оряховица ежегодно идентифицира, анализира, 

управлява и се стреми да минимизира рисковете в различните области на управление. 

Същите правила важат и за финансовото управление. Планирането и изпълнението на 

бюджета и всички проекти се определя чрез баланс и гъвкав подход между определяне на 

ставките за местни данъци и такси, разходните лимити, кредитоспособността на общината 

и спазване на показателите по Закона за публичните финанси. 
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7. Културно-историческо наследство 
 

7.1. Културно-историческо наследство 

 

Културното наследство в неговите материални и духовни измерения представлява фактор 

за развитието на обществото в диалог между общностите, катализатор за социалното и 

икономическо развитие на общините.  

 

Република България притежава ресурс от близо 40 хиляди недвижими културни ценности 

като част от европейската и световна култура, които непрекъснато се допълват и обогатяват. 

Това налага преосмисляне на социалната и икономическата роля на културното наследство 

и все по- нарастващата необходимост от привличането на обществото към процеса на 

опазване на този потенциал. 

 

Културното наследство обхваща материалното и нематериалното движимо и недвижимо 

наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, 

национална идентичност с научна и културна стойност. Културните ценности са обществено 

достояние и се ползват със закрилата от държавни и общински органи в интерес на 

гражданите на Република България. /Чл.2, ал.1 и 2 от Закона за културното наследство /ЗКН, 

ДВ бр.19/2009г. с изм. и доп./ 

 

Културно наследство са наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати, 

исторически, архитектурни, етнографски обекти и комплекси, индустриално наследство, 

паркове и ландшафт, природни ценности, антропология, изящни и приложни изкуства, 

документално и аудио-визуално наследство, устна традиция, книжовни и литературни 

ценности, обичаи, обреди, вярвания, музика,  народна медицина и занаяти, кулинарни и 

етноложкия традиции, народни игри и спортове. /Чл.6 от ЗКН/ 

 

Съхраняването и развитието на потенциала на културното наследство обхващат целия 

комплекс от дейности по опазване, възстановяване, експониране и социализиране с цел 

неговото превръщане в стимулатор на пространственото развитие на обществото. 

Културното наследство в неговото териториално развитие следва да се разглежда като 

елемент на интегрираното пространствено планиране. 

 

Историческо наследство 

 

Община Горна Оряховица е територия с наследство и културни следи от Праистория, 

Античност и Средновековие, Възраждане и Ново време, център с исторически 

пространствени връзки с районите в страната. На територията на общината се намират 

уникални културни и природни забележителности. През 2014 г., с финансиране по ОП 

“Регионално развитие” 2007-2013 е осъществен проект "Бяло, пурпурно, синьо, зелено -

следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа 

дестинация на националния и международен пазар", в рамките на който е изготвена 

интерактивна брошура, представяща туристическата дестинация Велико Търново – Горна 

Оряховица – Дряново с всички забележителности в региона. 
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Ранна история (Праистория и Античност) 

 

Първите селища в района датират от новокаменната епоха (VII–VI хил. пр. Хр.). Следи от 

живота на неолитните земеделци и скотовъдци от края на VI хил. пр. Хр. са открити в 

местностите Чуруковец, Блатото (районът на Гимназията) и Честово в Горна Оряховица. 

 

В периода VІ–І в. пр. Хр. районът е обитаван от племето кробизи, което представлява част 

от тракийския етнос. Селището им е разположено между Камъка и Арбанашкото бърдо в м. 

Пчелното място. Предполага се, че на възвишението Камъка траките изграждат крепост и 

светилище, свързано с почитания от тях соларен култ.  

 

В края на II в. племенната територия на кробизите става част от провинция Долна Мизия на 

Римската империя, а за времето IV–VI век е част от Византийската империя. Обекти от тези 

периоди са регистрирани в землището на Горна Оряховица и близките околности.  

 

Средновековие 

Емблематичен паметник е крепостта Ряховец – обект със статут от национално значение. 

Разположен е на 4 км северозападно от центъра на Горна Оряховица в м. Средно бърдо. 

Площта му е 20 дка. Крепостта, заедно с прилежащото ѝ южно подградие, са проучени 

частично чрез редовни археологически разкопки. Установено е, че територията на обекта е 

обитавана през бронзовата, желязната, римската и средновековната епоха – от III хил. пр. 

Хр. до ХIV век. 

 

Апогеят на Ряховец се свързва с периода на Второто българско царство (края на ХII–ХIV 

век), когато тя изпълнява ролята на северно защитно укрепление на столицата Търново. От 

това време са разкрити три порти, част от крепостната стена с отбранителни кули, 

терасиращи зидове, жилища, пещи, сграда, ями, църква и некрополи (гробища). В началото 

на  ХХ в. крепостта привлича вниманието на археолога Карел Шкорпил, който съставя 

първия ѝ план и нарича местността Кале (“Пещерите”). Според едно предание на Ряховец 

се намира тарапаната (монетарницата) на българските царе. Предполага се, че крепостта е 

унищожена през 1444 г. от кръстоносците на Владислав III Ягело и престава да съществува, 

но населението ѝ се премества и се заселва на мястото на днешния град Горна Оряховица. 

 

Забележителности в землището на гр. Долна Оряховица 

В землището на Долна Оряховица са открити следи от живот от античната епоха.  

Регистрирани са селища и могилни некрополи на местното тракийско население от римския 

период (I–IV в.). В началото на ХХ в. в м. Песаров кладенец случайно (при оран) е открито 

гробно съоръжение от ІІ–ІІІ в. пр. Хр.  

 

Предполага се, че в м. Пенев мост, на около 2 км северозападно от днешния град, се намира 

крепост като единствените открити следи са фрагменти от римска строителна и битова 

керамика. 

 

Селището има две църкви, построени още преди Освобождението. Църквата „Успение 

Богородично“ е построена през 1834г., а църквата „Св. Георги“ през 1870 г. 
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За начало на килийното образование се смята 1830 г. Първата училищна сграда е построена 

през 1871 г. Читалището е основано през 1883 г., а първата му сграда е построена и открита 

през 1922 г. На 14 декември 1930 г. тържествено е открит Паметник на загиналите 

долнооряховчани във войните от 1912 до 1918 г. През 1984 г. е открит и Паметник на 

загиналите антифашисти (1923 - 1944) и в Отечествената война (1944 - 1945). 

 

В града е уредена постоянна етнографска музейна експозиция, която се намира на ул. 

"Георги Раковски" N: 21. Тя е открита през 1993 г. в реставрираната къща на фамилията 

Козлеви. Плевнята към къщата е напълно възстановена и адаптирана за изложбена зала, 

която лесно се превръща в прожекционна зала. В момента функционира като постоянна 

изложба - история на Долна Оряховица. В музея се съхраняват над 2000 експоната, 

документи, снимки, книги, свързани с историята и етнографията на Долна Оряховица. 

 

Забележителности в землището на с. Горски горен Тръмбеш 

Село Горски горен Тръмбеш се намира на 25 км северно от гр. Г. Оряховица.В землището 

на селото са регистрирани следи от живот от праисторическата и античната епоха. 

 

В района на селото е открита праисторическа брадвичка от каменно-медната епоха, която се 

съхранява в НАИМ–БАН София, както и глава на Зевс, която е част от цяла фигура в релеф 

и оброчна плочка от римската епоха, които се съхраняват в РИМ – В. Търново. 

 

На 500 м южно от селото се намира крепостта Калето, за която се предполага, че 

представлява охранителна станция от периода I–IV в. 

 

След Освобождението селото придобива изцяло български облик с преселили се от 

Еленския, Търновския и отчасти Дряновския край. През 1881 г. е построена училищната 

сграда, а през 1936 г. - нова двуетажна училищна сграда. Читалище „Просвета“ е основано 

1906 г., а през 1976 г. е построена новата му сграда. Църквата „Св. Иван Рилски“ е строена 

по стопански начин през 1885 г., а е осветена през 1887 г. от Търновския митрополит 

Климент (Васил Друмев). Силно пострадала от земетресението в гр. Стражица през 1987 г., 

тя е възстановена с доброволен труд и дарени средства от жителите на селото, спонсори и 

труда на местния дърворезбар - Димитър Петков Димитров.  

 

Дългогодишна традиция е на църковния празник „Свети Дух“ в Горски горен Тръмбеш да 

се отслужва молебен за здраве. 

 

Забележителности в землището на с. Янтра 

 

Село Янтра отстои на 14 км северно от град Горна Оряховица. Старото име на селището е 

Мургазли, а от 1934 г. е преименувано на Янтра. В землището на селото са регистрирани 

следи от живот от праисторическата, античната и средновековната епоха.  

 

Чрез редовни археологически разкопки, в периода 1989-1992 г. са проучени два християнски 

средновековни некропола (гробища) от края на ХIV в., намиращи се в  м. Могилата. 

Разкрити са 142 гроба, с разнообразен гробен инвентар представен от накити, сред които 

сребърни и позлатени надушници и прочелници, фрагменти от облекло и монети. 
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През 1923 г. е създадена кредитна кооперация "Сам си помагай". От същата година 

функционира и читалище „Пробуда“. Училищното дело започва от 1868 г. с построяването 

на училищната града. Църквата "Св. Арахангел Михаил" е построена през XIX век, а е 

възстановена през 1937 г. 

 

Забележителности в землището на с. Върбица 

Старото име на селото е Влешица, а името си Върбица получава през 1936 г. В м. Мустаджа 

са регистрирани следи от живот от античната епоха. Първото училище в селото е създадено 

през 1863 г., а черквата „Св. вмк Георги Победоносец“ - през 1937 г.  

 

Забележителности в землището на с. Първомайци 

В землището на селището са регистрирани следи от живот от античността и 

средновековието. Това са селища и надгробни могили от римския период (I–IV в.) и селища 

от периода на Второто българско царство (ХII–ХIV) като „Темни град“ – северно подградие 

на крепостта Ряховец. В землището на с. Първомайци се намира и обект Средновековна 

крепост Ряховец. 

 

Първото светско училище е основано в с. Сергювец през 1843 г., а през 1846 г. и в Темниско. 

През 1893 г. се създава читалище „Иван Вазов“, а през 1909 г. - читалище „Развитие“. През 

1965 г. в центъра на селото се изгражда нова читалищна сграда, в която се развива 

разнообразна културна и просветна дейност. Към читалището има изградена библиотека с 

над 16 500 тома. 

 

През 1885 г. в Темниско е изграден църковен храм, а през 1892 г. и в Сергювец. Двата храма 

са с еднакви имена - "Вознесение Господне". През 1919 г. родолюбиви граждани поемат 

инициатива и изграждат Паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война, 

а през 1993г. в центъра на селото е издигнат Паметник на загиналите в Балканската, Първата 

и Втората световна войни. 

Селището е съставено от две населени места - с. Темниско и с. Сергювец. С указ N:100/1955 

г. двете села са обединени в едно - с. Първомайци. Селището е най-голямото село във 

Великотърновска област с население около 3138 души. 

 

Забележителности в землището на с. Паисий 

Село Паисий се намира на 30 км североизточно от гр. Г. Оряховица Старото му име е 

Арнаути, като от 1934 г. е преименувано на с. Паисий. В землището на селото са 

регистрирани селища от античността – римски период (I–IV в.). 

 

Забележителности в землището на с. Драганово  

През 1994 г. в околностите на с. Драганово се провеждат теренни издирвания и сондажни 

проучвания. В местностите Гаджала и Мал-тепе се регистрират селища от новокаменната, 

каменномедната и бронзовата епоха. В местностите Гаджала, Мал-тепе, Площта, Ташлука, 

Кадънбунр се регистрират поселения от античната епоха (основно римски селища от I–IV 

в.). 

 

Регистрират се и могили, чието предназначение и датировка не се определя, тъй като не са 
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проучвани. Откриват се и находки, свързани със средновековната епоха. В м. Калугер дере 

е случайно открита и предадена в Исторически музей – Горна Оряховица една мраморна 

плочка от ХІІI–ХІV в. На лицевата ѝ страна е представена библейска сцена – отрязване 

главата на Св. Йоан Кръстител, поднесена в блюдо на Соломоне в присъствието на юдейския 

цар Ирод Антипа или римски войник. В друга местност – Кадънбунар, са открити пет 

колективни монетни съкровища и 133 бр. единични монети от ХII–ХIII в.  

 

Забележителности в землището на с. Крушето  

В началото на ХХ в. в землището на с. Крушето е локализирана крепост. Тя е разположено 

в м. Гьоюнлюк (Калебаир). Като структури се регистрират части от северозападната и 

югоизточната стена. Открити са фрагменти от керамика, керемиди, тухли и монети, 

характерни за римската епоха. Въз основа на тези находки обекта се датира в периода II-IV 

в.  

В землището на селото са регистрирани и тракийски надгробни могили. 

 

Забележителности в землището на с. Правда 

В землището на с. Правда, в. м. Червен бряг, е регистрирано селище от новокаменната епоха 

– края на VI хил. пр. Хр. Открити са фрагменти от керамика, кремъци и част от керамична 

култова зооморфна масичка с изображение на бик, която се съхранява в Исторически музей 

– Горна Оряховица.  

 

Забележителности в землището на с. Поликраище  

В землището на село Поликраище са регистрирани селища и надгробни могили от римския 

период (I-IV в.) 

 

Забележителности в землището на с. Писарево  

В землището на с. Писарево, в м. Черкезите, е регистрирано селище от средновековния 

период. 

 

Археологически обекти със статут на недвижими културни ценности 

По данни на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ на 

територията на Община Горна Оряховица попадат 15 археологически НКЦ, които се 

намират в землищата на гр. Долна Оряховица /шест археологически обекта/, с. Поликраище 

/осем археологически обекта/ и с. Първомайци /един археологически обект/. 

 

По данни на Националния археологически институт с музей /НАИМ/-БАН и 

Археологическата карта на България на територията на Община Горна Оряховица се 

намират 91 археологически НКЦ. Осем от тях са в Общински център гр. Горна Оряховица. 

Най-големите концентрации на археологически обекти са открити в селата Драганово /15 

обекта/, Поликраище /15 обекта/, Първомайци /15 обекта/, Крушето /12 обекта/, Янтра /8 

обекта/ и гр. Долна Оряховица /10 обекта/. По два археологически обекта са разположени в 

землищата на с. Горски Горен Тръмбеш и с. Правда, по един – в землищата на с. Върбица, 

с. Писарево и с. Стрелец. Разкритите археологически обекти са могили, крепости, римски 

вили, селища, храмове, пътища, некрополи, датирани в широк времеви диапазон – Неолит, 

Античност, Тракийски период, Елинистическа епоха, Средновековие. Най-големите 

археологически културни ценности се намират край гр. Долна Оряховица и с. Първомайци. 
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Исторически обекти със статут на недвижими културни ценности  

Историческите недвижими културни ценности в териториалния обхват на Община Горна 

Оряховица са общо 23 НКЦ. Най-голяма концентрация на исторически културни ценности 

има в гр. Горна Оряховица – 14 обекта. Два от тях са обявени за недвижими културни 

ценности с категория „национално значение“ – къщата на Иван Костадинов Калчев и къщата 

на Хараламби Стоянов. Исторически недвижими културни ценности в разглеждания обхват 

има в гр. Долна Оряховица /пет обекта/, с. Върбица /един обект/, с. Драганово /един обект/ 

и с. Поликраище /два обекта/. 

 

Архитектурно-строителни обекти със статут на недвижими културни ценности 

Архитектурно-строителните недвижими културни ценности, попадащи на територията на 

Община Горна Оряховица, са общо 36 НКЦ. Най-голям брой архитектурно- строителни 

културни ценности има в гр. Горна Оряховица – 14 обекта и с. Драганово – 12 обекта. 

Останалите 10 обекта в настоящия обхват са разположени в следните населени места: три 

обекта в с. Първомайци, два обекта в с. Горски Горен Тръмбеш, по един обект в селата 

Върбица, Крушето, Писарево, Янтра и гр. Долна Оряховица.  

 

В разглежданите архитектурно-строителните културни ценности попадат антично селище 

край с. Върбица, Горнооряховски манастир „Свети Пророк Илия“, църква „Свети Атанасий“ 

и църква „Света Богородица“ в гр. Горна Оряховица, останки от крепост край с. Драганово, 

къща на писателя Асен Разцветников в с. Драганово, останки от крепост в м. „Пенев мост“ 

край гр. Долна Оряховица, останки от римска крепост и антично селище край с. Горски 

Горен Тръмбеш, антична крепост край с. Крушето, средновековно селище в м. „Черкезите“ 

край с. Писарево, останки от средновековна крепост край с. Първомайци. 

 

Художествени обекти със статут на недвижими културни ценности 

Художествените недвижими културни ценности на територията на Община Горна 

Оряховица са шест НКЦ. Два обекта се намират в с. Драганово и по един в гр. Горна 

Оряховица и селата Горски Долен Тръмбеш, Писарево и Първомайци. Това са църквите 

„Успение Богородично“ и „Свети пророк Илия“ в с. Драганово, църква „Света Богородица“ 

в с. Горски Горен Тръмбеш, църква „Свети Димитър“ в с. Писарево, църква „Възнесение 

Христово“ в с. Първомайци и манастир „Свети Пророк Илия“ до гр. Горна Оряховица. 
 

Недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ по данни на НИНКН 

от 29.03.2016 г., попадащи в териториалния обхват на Община Горна Оряховица, са 15 НКЦ. 

Преобладаващата част от тях представляват археологически обекти  /11  обекта/.  Най-

голяма  концентрация  на  културни  ценности  с  категория „национално значение“ има в с. 

Поликраище /девет обекта/.  
 

Останалите шест обекта се намират в гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица. Сред 

обектите обявени за НКЦ с категория „национално значение“ са крепостта „Ряховец“ край 

с. Първомайци, Куцаровата, Бабонковата, Ганчовата, Просениковата, Тодоровата и 

Удворевската могили в с. Поликраище, къщите на Иван Чушков и Иван Иванов Паунов, 

развалините при църквата „Свети Никола“ и старото селище в м. „Джукарите“ в гр. Долна 

Оряховица, къщата на Иван Костадинов Калчев и къщата на Хараламби Стоянов в гр. Горна 

Оряховица. 
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Недвижимите културни ценности с категория „местно значение“ в териториалния обхват 

на Община Горна Оряховица са 33 обекта /4 археологически, 13 архитектурно- строителни 

и 16 исторически/. Техният брой е най-голям в гр. Горна Оряховица /11 обекта/ и гр. Долна 

Оряховица /осем обекта/. Пет НКЦ с категория „местно значение“ са разположени в с. 

Драганово, по два обекта с категория „местно значение“ са обявени в селата Горски Горен 

Тръмбеш, Поликраище и Първомайци, по един обект – в селата Крушето, Писарево и Янтра. 

4. ансамблово значение – поддържащите пространствената характеристика и 

архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат. 

  

На територията на Община Горна Оряховица се намира една недвижима културна ценност 

с категория „за сведение“ – Манастир „Свети Пророк Илия“ до гр. Горна Оряховица. 

 

Църкви и манастири в гр. Горна Оряховица 

Шест са действащите църкви в гр. Горна Оряховица – най-старата “Свети Атанасий”, 

“Свети Георги”, “Успение на Света Богородица”, “Свети Николай Чудотворец”, “Света 

Троица” и „Свети Трисветители“.  
 

В околностите на града се намират Патриаршески манастир “Света Троица” и манастир 

„Свети Пророк Илия”. 
 

Църква „Свети Атанасий“ е най-старият духовен храм в гр. Горна Оряховица, разположена 

в югоизточната част на града, в близост до парк „Градска градина“. Носи името на светеца 

Атанасий Велики, архиепископ Александрийски. Построена е в края на ХV в. Първоначално 

е изградена ниско в земята без камбанария. Църквата е еднокорабна, завършва на изток с 

полукръгла абсида. От източната страна се намира параклис „Покров Богородичен”. 

Разширения и преустройства са извършвани през ХІХ-ХХ в. Камбаната на църквата е дарена 

от Иван Бакърджиев през 1850 г. Иконостасът и владишкият трон са дело на тревненски 

майстори. През 1970 г. църквата „Свети Атанасий“ е обявена за паметник на културата. Две 

чудотворни икони се съхраняват в храма – „Св. Атанасий“ и „Св. Богородица“. 

 

Църквата „Свети Георги” е построена в края на XVI век, под името „Свети Димитрий 

Солунски“, а по-късно през ХІХ в. приема името на „Свети Георгий Победоносец“. През 

1927 г. е построен сегашния храм. През Възраждането е важно средище за просветното, 

културно и революционно развитие на Горна Оряховица. В двора на храма са сградите на 

Първото килийно училище, основано от отец Зотик през 1822 г., на Първото взаимно 

училище, основано от отец Стефан Иванов през 1850 г. и на Читалище „Напредък“, открито 

на 13 юли  1869  г.  След  Освобождението  се  взема  решение  за  издигане  на  нова  сграда, 

завършена и осветена през 1895 г. от Търновския митрополит Климент /Васил Друмев/.  
 

Първоначалният строеж  на Църквата „Успение на Света Богородица” датира от края на 

ХVІІ в. През 1876 г. нейният камбанен звън събира и повежда спасителките на града начело 

с Елена Грънчарова, които издействат от османския управител запазването на Горна 

Оряховица от опожаряване. Историята на храма е свързана с дейността на видните дейци 

Иван Н. Момчилов, Георги Измирлиев, Вангел Вангелов, Уста Георги Колев, Цар Борис ІІІ 

и др. От 1959 г. до сега в този храм се намира Архиерейското наместничество на 

Горнооряховската духовна община. Храмът е обявен за паметник на културата през 1975 г. 
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Църквата „Свети Никола” е построена през 1530 г., за което свидетелства каменен надпис. 

Обслужвала е четвъртата махала на селището, известна като „Занаятчийската“. През 1798 г. 

е разрушена от кърджалийските орди. Възстановена е след получено разрешение с османски 

ферман от 1848 г. Камбанарията е построена от Уста Колю Фичето. Храмът е изографисан 

от Захарий Зограф. Тук са проведени първата служба на църковнославянски език и първото 

честване на празника на Кирил и Методий през 1861 г. в града. Храмът е разрушен от 

земетресение от 1913 г. Изграден е отново през 1925 г. с парична помощ на жителите на 

махалата. 

 

Църквата „Света Троица” е построена през XVI век, под името „Свети Апостоли“, а по-

късно носи имената на 

„Свети Свети Петър и Павел“. През 1869 г. става първият храм в Горна Оряховица, който 

издава кръщелни и брачни свидетелства на български език. В него  се осъществява и първата 

сватба, в която свещениците по искане на сватбарите провеждат църковния ритуал на 

български език. През 1902 г. Уста Генчо Колев построява камбанарията, която остава 

непокътната по време на земетресението от 1913 г. Сградата на църквата е трикорабна 

базилика. Притворът е разделен на три части. От 1970 г. е обявена за паметник на културата. 

 

Църква „Св. Трисветители“ е най-новият храм в Горна Оряховица. Изграждането му започва 

още през 2006 г. През 2015 г. в двора на храма е осветена чешма с три чучура. 

 

Горнооряховски манастир „Свети Пророк Илия“ е разположен на километър югозападно от 

град Горна Оряховица под крепостта „Камъка“ и на 10 км от Велико Търново. Според 

археолози на това място в древността има оброчище. Съществуването на обителта е 

датирано към 11 – 12 век Между 1207 г. и 1218 г. в манастира е заточен цар Борил след 

идването на престола на династията на Асеневци. По време на османското владичество  

манастирът  е  опожарен  и  изоставен.  През  1908  г.  започват  първите проучвания на 

манастира. Открити са основите на църква с размери 8 м /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 новоизградената църква. 

Манастирската обител е построена отново през 1937 – 1938 г. с дарения на местни жители. 

Храмът е осветен на 22 септември 1940 г., реставриран и зографисан през 1970-те години и 

през 2006 г. През 1941 г. Манастирската обител получава от Чехия месингова камбана. През 

1995 г. манастирската камбана е обявена за „Камбана за живота на земята“, която бие всяка 

година възпоменателно на 24 октомври. 

Край този манастир започва заселването на територията на днешна Горна Оряховица. 

 

Патриаршески манастир „Света Троица” се намира на 8 км западно от Горна Оряховица. 

Манастирът е основан в средата на ХІV в. от Теодосий Търновски. Тук през 1375 г. Евтимий 

получава най- високия духовен сан Патриарх Български. След няколковековно запустение 

по време на османското робство манастирът е обновен през 1847 г. Църквата на манастира 

е изградена от Уста Колю Фичето и богато зографисана от Захарий Зограф. 
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7.2. Градско културно наследство на градовете 

 

Районът на град Горна Оряховица е място, изпълнено с дълбока и древна история.  

 

Емблематичен паметник за района, от периода на Второто българско царство, е крепостта 

Ряховец. Тя се намира на около 4 км северозападно от центъра на град Горна Оряховица. 

Най-ранните сведения за нея отразени в писмените извори се откриват в „Историята” на 

византийския хронист Георги Пахимер от 1304 г. Друго споменаване на Ряховец в изворите 

е свързано с нейните последни дни – поемата на Михаел Бехаим от 1460 г., в която е 

споменат замъкът РАХАУЧ. Константин Иречек се явява първият, който свързва този замък 

със средновековната Ряховица. 

 

След унищожаването на крепостта останалото население се премества в територията, където 

израства и съвременният град. От средата на ХVI век Горна Оряховица започва да се 

превръща в притегателно място за населението от околните села и придобивайки славата на 

голям пазарен и занаятчийски център. Икономическият просперитет на горнооряховчани 

през ХVІІІ и ХІХ век допринася за възстановяването и изграждането на 5 църкви, 1 

манастир, 7 училища, а през 1869 г. и за откриването на местно читалище „Напредък”. Като 

венец на своето възрожденско развитие Горна Оряховица става общински център (1868 г.), 

град (1870 г.) и столица на І-ви революционен окръг на Априлското въстание (1876 г.). 
 

Изключителен тласък за успешното развитие на града и околията дава откритата на 08 

ноември 1899 г. жп гара Горна Оряховица. Този съвременен транспортен възел отваря града 

към нови търговски фирми, капитали и идеи. 
 

Второто десетилетие на ХХ век поставя на огромно изпитание просперитета на Горна 

Оряховица. В навечерието на Междусъюзническата война, на 1 юни 1913 г., Горна 

Оряховица е сполетяна от катастрофално земетресение. Земният трус от ІХ степен по 

скалата на Меркали взема десетки жертви и унищожава над 90 % от сградния фонд. В 

следствие на това в началото на 20-те години на ХХ век започва мащабна модернизация на 

градоустройството. Различен облик на централната градска част придават построените нови 

сгради на районния съд, пощенската станция, обществената баня, халите, както и специално 

издигнатата върху сградата на кметството кула с часовников механизъм. Започва павиране 

на всички улици.  
 

През 60-те години започва мащабна промяна на градската среда. Инициирано е залесяване 

на зони за отдих в селището и околностите. Създадени са парк „Никола Петров” и парк 

„Детски кът”. От 1965 до 1989 се обновява централната част на Горна Оряховица – 

построени са днешните сгради на общинска администрация, пощата, градски универсален 

магазин, кино, летен театър, младежки дом, спортна зала, както и нови пешеходни алеи. 

 

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 живопис, 

акварел, графика, смесена техника и скулптури. Тя съхранява живописни картини на 

именити български и чуждестранни автори. Необходимост за изграждане на достъпна среда. 
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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. Сградния фонд е амортизиран и е нефункционален за нуждите на музея. 

Съществува необходимост от обновяване и модернизиране на метериално-техническата 

база и сградния фонд, както и изграждане на достъпна среда. 

 

Младежки домове   

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

Оряховица и гр. Долна Оряховица. 

 

Градското културно наследство на Горна Оряховица е представено от исторически, 

архитектурно-строителни и художествени обекти. В списъка на НИНКН са вписани 27 

обекта от град Горна Оряховица. Сред тях са 4 църкви, 1 манастир, 1 килийно училище, 1 

взаимно училище, историческа местност и къщи на дейци, свързани с историята на града.  

 

След актуализация на списъка с недвижими културни ценности могат да бъдат 

идентифицирани отделни елементи на градското културно наследство в град Горна 

Оряховица, които е важно да бъдат опазвани и развивани с цел съхранение на градския 

исторически пейзаж. 

 

Военни паметници 

Военните паметници на територията на Община Горна Оряховица по данни от Регистъра на 

Националния военноисторически музей /НВИМ/ са 12 на брой, разположени в гр. Горна 

Оряховица, гр. Долна Оряховица и селата Върбица, Крушето, Поликраище, Правда, 

Първомайци, Стрелец и Янтра. 

 

Къща на Христо Пасков Козлев, гр. Долна Оряховица 

Етнографска музейна експозиция, открита през 1993 г. в реставрираната къща на фамилията 

Козлеви. Плевнята към къщата е възстановена и адаптирана за изложбена и прожекционна 

зала. В музея се съхраняват над 2000 експоната – документи, снимки, книги, свързани с 

историята на Долна Оряховица. 

 

Паметник на Георги Измирлиев – поставен през 1910 г., представлява бронзов бюст на 

революционера Георги Измирлиев. 

 

Алея на възрожденците –  създадена през 2006 г. в парк „Христо Ботев”. В знак на 

признателност са поставени каменните бюстове на Христо Ботев и дейците от героичната 

фамилия  Грънчарови. 

 

Килийно училище - намира се в двора на църквата  „Успение на Пресвета Богородица”. 

 

Паметник на Никола Петров – поставен в чест на изявения спортист, родом от Горна 

Оряховица. 
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Паметник на Васил Левски - изграден през 1973 г. 

 

Паметник на Вичо Грънчаров - издигнат през 1969 г. в памет на Вичо Костадинов Грънчаров 

– просветен и революционен деятел от Възраждането.  

 

 

7.3. Изводи 

 

 Културно – историческото наследство на община Горна Оряховица е представено 

под формата на многобройни паметници на културата, археологически и 

исторически забележителности от различни исторически периоди с ключово 

значение за изследването на социо-културните процеси на територията на региона 

през различните епохи. 

 Градското културно наследство е изключително разнообразно и представя богат 

набор от паметници, които са включени в различни гайдове за маршрути за културно-

исторически туризъм и разходка. 

 Включването на градското културно-историческо наследство в общинската програма 

за популяризиране на туризма ще осигури неговата разпознаваемост от страна на 

посетителите на общината и ще доведе до повишен интерес. 

 Възможна инициатива е включването на някой от обектите в списъка на 100-те 

национални туристически обекта – на територията на общината няма нито един 

обект, включен в списъка. 

 Актуализиране на списъкът с недвижими културни ценности на територията на 

общината.; 

 

8. Селищна мрежа и жилищен сектор 

 

8.1. Селищна мрежа 

 

В Община Горна Оряховица има два града - общинския център град Горна Оряховица (с 

население 27 876 д., 2020 г., НСИ) и град (Долна Оряховица –2 583 д.), както и 12 села (с 

общо население 10 300 д.).  

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в територията на 

общината. От цялото население на общината към 2019 г., в общинския център е 

съсредоточено 68,8% от него. Намаляващият брой на населението на общината, при 

непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата на населението. 

Този показател е един обективен критерий за степента на населеността на територията. 

Средна гъстота на населението през 2019 г. е 130,22 д./км2, което е в пъти над средното за 

страната. 

 

Според съществуващия брой на населението, селата (по градоустройствената 

класификация) са: 

 големи села - с население от 2000 жители до 5000 жители - включват се 2 населени 

места: с. Драганово – 2156 д., 2019 г. и с. Първомайци – 2438 д. към 2019. Общото 

население на големите села наброява 4 594 д. (45% от селското население на 

общината); 

 средни села с население от 1,000 ж. до 2,000 ж. - с. Поликраище с население – 1598 
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д. към 2019 г. (16% от населението на селата в общината); 

 малки села с население от 250 ж. до 1000 ж. с най-голям брой (6 населени места) - 3 

877 д., 38% от населението на селата; 

 много малките села с население под 250 ж. – 2 села, с. Горски горен Тръмбеш и с. 

Паисий, с общо население 231 д. 

 

Наблюдава се динамиката на населението, която се характеризират с: 

 Трайно намалява населението на всички населени места с изключение на с. Горски 

долен Тръмбеш; 

 В с. Горски долен Тръмбеш се наблюдава леко повишаване на броя на населението в 

сравнение на 2011 г – повишаване на регистрираните жители с 16 човека. 

 Траен отлив на жителите на малките населени места в общината в посока общинския 

център, както и в посока Велико Търново. 

 Не се наблюдава миграция от големите населени места в посока на селата, като 

средната възраст на техните жители продължава да се повишава. 

 

Структурата на селищната мрежа е развита в съответствие с природо-географските 

дадености и комуникационно-транспортните коридори, преминаващи през територията.  

 

Населените места в общината са свързани помежду си предимно с второкласни и 

третокласни пътища от мрежата на АПИ. Общинската пътна мрежа свързва предимно 

населените места в периферията на общината. Единственият първокласен път минава през 

с. Поликраище, като извежда трафика извън общината. 

 

В йерархията на населените места безспорен център като големина, местоположение и 

значение е главният град Горна Оряховица. Разположен е в ексцентрично по отношение на 

територията на общината и е териториално е по-близо до областния център, отколкото до 

част от населените места в общината.  

 

Градска и селищна среда 

Градската и селищна среда определят качеството на живот на населението и динамиката и 

посоката на миграционните потоци в населените места. За подобряване на градската и 

селищна среда в общината са изпълнени проекти за проектиране и обновление на зелените 

площи, алеи, тротоари и съпътстващата инфраструктура в селата от общината. 

 

В изпълнение на ИПГВР на град Горна Оряховица 2014-2020 г. са изпълнени/се изпълняват 

следните проекти за подобряване на градската среда:  

 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, 

включително подмяна на колектори по ВИК мрежата и Реконструкция и 

модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица. 

 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица (в 

процес на изпълнение) 

 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и 

облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна 

Оряховица 

 Рехабилитация на ул. "Славянска" 
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 Рехабилитация ул. "Раховец" 

 Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" 

 Рехабилитация на ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. 

т. 95 и между о. т. 542 и о. т. 859 

 Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИI, квартал 49 по ПУП на 

район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен 

фитнес и места за паркиране - УПИI за ЖС и УПИII - за гаражи, квартал 7 по ПУП 

на район "Север" на гр. Горна Оряховица 

 

Изпълнението на интегрирани проекти за обновяване и обогатяване на градската среда е 

подход, който следва да се приложи и в новия планов период. 

 

8.2.  Жилищен сектор 

 

Обща характеристика на жилищния фонд 

 

Състоянието на жилищния фонд на община Горна Оряховица е анализирано на база на 

статистически данни към 31.12.2016 г. На територията на общината има изградени 12081 

жилищни сгради с 22915 жилища в тях. Според вида на конструктивната система 

жилищните сгради се разпределят както следва в следващата таблица: 

 
 

 

ОБЩИНА, НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

 

ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ 

ОБЩО 

ПО КОНСТРУКЦИЯ 

 

 

ПАНЕЛИ 

 

СТОМАНО- 

БЕТОН 

ТУХЛЕНИ 

С 

БЕТОННА 

ПЛОЧА 

 
ТУХЛЕНИ 

С 

ГРЕДОРЕД 

 

 

ДРУГИ 

Горна Оряховица 1208

1 

117 284 322

6 

644

8 

200

6 В градовете 5212 104 213 206

9 

235

3 

47

3 В селата 6869 13 71 115

7 

409

5 

153

3 с. Върбица 537 2 10 54 400 71 

гр.Горна Оряховица 3844 102 192 173

0 

168

5 

13

5 с. Горски горен 

Тръмбеш 

207 0 5 2 177 23 

с. Горски долен 

Тръмбеш 

231 0 4 17 78 13

2 гр.Долна Оряховица 1368 2 21 339 668 33

8 с. Драганово 1371 0 4 91 854 42

2 с. Крушето 512 0 0 52 268 19

2 с. Паисий 140 0 0 17 116 7 

с. Писарево 365 0 2 72 237 54 

с. Поликраище 1079 1 6 287 639 14

6 с. Правда 330 1 1 73 136 11

9 с. Първомайци 1364 9 30 453 756 11

6 с. Стрелец 381 0 9 4 275 93 

с. Янтра 352 0 0 35 159 15

8 Таблица 26 Видове сгради 
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Според етажността, жилищните сградите се разпределят, както следва: 
 

 
Фигура 23 Разпределение на жилищните сгради според етажността им. 

 
 

По показател брой на стаите е видно, че основно жилищата са тристайните (33.0% от 

всички жилища на територията на общината) и четиристайни 28% от всички жилища 

на територията на общината. Най-малко са шест и повече стайните жилища. 
 
 

 
Фигура 24 Разпределение на жилищния фонд според броя на стаите в жилищната единица. 
 
 
 
Средният брой лица на едно жилище за община Горна Оряховица е 1.8. 

По форма на собственост е налице българския феномен 97,65% от всички жилища са 

частна собственост на физически лица. 
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ОБЩИНА, 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 
 

 

ЖИЛИЩА 

ОБЩО 

БЛАГОУСТРОЕНОСТ 

ел. ток, 

водопровод, 

канализ-я, 

централно, 

местно 

отопление 

 
 

ел. ток, 

водопр-д, 

канализ-я 

 
ел. 

ток, 

водо- 

пр-д 

 
 

 

ел. ток 

 
 
 

Водо- 

провод 

 
 
 
без 

благо-

устр. 

Горна Оряховица 2291

5 

613

2 

15525 479 72

0 

1 58 

В градовете 1610

1 

502

6 

1075

3 

129 17

4 

0 19 

В селата 681

4 

110

6 

477

2 

350 54

6 

1 39 

с. Върбица 53

7 

36 447 15 38 0 1 

гр. Г.Оряховица 

ООряховиООряхов

ица 

1462

7 

462

1 

978

8 

67 140 0 11 

с. Горски горен 

Тръмбеш 

20

7 

10 124 41 32 0 0 

с. Горски долен 

Тръмбеш 

23

1 

5 178 30 15 0 3 

гр.Д. Оряховица 147

4 

405 965 62 34 0 8 

с. Драганово 137

5 

151 102

3 

72 12

2 

0 7 

с. Крушето 46

9 

35 275 5 15

2 

0 2 

с. Паисий 14

0 

7 88 18 26 0 1 

с. Писарево 36

6 

48 282 10 23 0 3 

с. Поликраище 108

7 

288 724 30 43 0 2 

с. Правда 33

2 

102 203 11 15 0 1 

с. Първомайци 133

6 

390 817 74 37 1 17 

с. Стрелец 38

2 

19 333 14 14 0 2 

с. Янтра 35

2 

15 278 30 29 0 0 
Таблица 27Степен на благоустроеност на жилищния фонд в община Горна Оряховица. 

 

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа благоустроеност 

на жилищата. 
 

Данните към 31.12.2019 г., показват, че 77,7% от жилищата в общината са с наличие на 

ел. ток, вода и канал. Жилища с най-висока степен на благоустроеност в общината са 26,8% 

или 6132 жилища. 
 

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат 554 жилища 

(514 за град Горна Оряховица). Едно жилище се обитава от 1.9 души. 

 

 

Жилищни потребности 
 

Жилищните дефицити (излишъци) се определят като разликата между приети стандарти 

за жилищно потребление и действителното потребление. Жилищните дефицити се 

измерват с брой жилища, стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като 

основа за изчисляване на жилищните дефицити е приет само броят на обикновените, 

обитавани и годни за обитаване жилища. 

 
 

Жилищно потребление Статистическо Стандарт Дефицит 

Жилища на 1000 обитатели 554 420 +134 

Обитатели на 1 жилище 1,9 2,4 +0.5 

Таблица 28 Жилищни потребности в община Горна Оряховица 
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8.3. Изводи 

 

Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи: 

 налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно 

домакинство или семейство; 

 стандартът на обитаване е висок/40.5 м2 /об./; 

 осигуреността с жилища е висока; 

 следва да се предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

многофамилните жилищни сгради за повишаване ан стандарта на живот и 

намаляване на разходите на населението. 

 

По отношение на селищната структура се наблюдава неравномерно разпределение на 

населението в различните населени места в общината, както и процес на обезлюдяване на 

по-малките села. Необходимо е да се продължи изпълнението на проекти за подобряването 

на качеството на градската среда и през следващия програмен период. 

 

9. Връзка на общината със съседните територии извън административните ѝ 

граници 

 

В рамките на идентифицираните приоритети за развитието на Северен централен регион, се 

планира да бъде засилено както значението на публично-частното партньорство, така и на 

взаимодействието между общите в региона.  

 

Община Горна Оряховица има обща граница с общини Велико Търново, Стражица, 

Лясковец и Полски Тръмбеж. От значение за развитието на общината е главно свързаността 

с областния център, с който Горна Оряховица споделя поречието на р. Янтра, Арбанашкото 

плато и голяма част от пътната си инфраструктура. Съгласно ИТСР единствената 

възможност за коопериране е с областния център, тъй като двете общини са силно свързани 

както транспортно, така и икономически. 

 

Макар да не са посочени в регионалните схеми за пространствено развитие, останалите 

общини също оказват влияние върху развитието на общината.  

 

- Планираният интермодален терминал се намира на границата между общината и 

Лясковец и ще играе ключова роля за организирането на транспортните потоци 

между двете общини, както и за бъдещите икономически партньорства. 

- Горна Оряховица и Стражица делят в гранични територии голяма част от 

подходящите за земеделие площи, както и значителен процент от своя горски фонд. 

Общи политики в тази връзка биха спомогнали за насърчаване на публично-частните 

партньорства между жители на двете общини, създаване на общи стопанства и др.  

- Горна Оряховица и Полски Тръмбеш споделят най-малка по дължина граница. 

Основен фокус на коопериране са мерките свързани с предотвратяване на 

наводнения от преливане на р. Янтра. 
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Фигура 2 Възможности за сдружаване съгласно ИТСР 
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10. Влияние на големи инфраструктурни проекти, предвидени за реализация на 

териториите на общината 

 

Разширяване на трасето на АМ „Хемус“  

Разширяването на трасето на АМ „Хемус“ ще има важно значение за сухопътния транспорт 

на територията на общината, тъй като ще допринесе за по-добро свързване не само със 

съседните общини, но и за повишаване на качеството на търговския обмен със съседните 

държави.  
 

Изграждане на индустриални зони на територията на Горна Оряховица 

Изграждането на нови индустриални зони и паркове като инструмент за повишаване на 

инвестиционната привлекателност на региона и града става все по актуално в засилената 

конкуренция за привличане на инвестиции в глобален план. Формата на тяхната 

организация, изграждане и управление е различна (публично-частна инициатива, 

подкрепена от държавната „Национална компания индустриални зони“, общинска, 

съвместно партньорство на общини, общинско–държавни), но общото, което ги свързва, е 

предлагането на инвеститорите на терени с предварително изградена инфраструктура, за да 

могат да стартират бързо проектите си.  

Държавната компания за индустриални зони вече има подписан меморандум за изграждане 

и развитие на нова индустриална зона в община Горна Оряховица. На основата на нова 

нормативна уредба се очаква държавата да създаде условия за улеснено планиране и 

изграждане на такава инфраструктура чрез провеждане на всички приложими процедури 

предварително в съучастие или самостоятелно предостави терени или изгради цялата 

необходима инфраструктура: транспортна, енергийна, водна и пречиствателна, 

комуникационна и свързана със сигурността. 
 

Разширяване на дейността и обновяване на Летище Горна Оряховица  

Летището попада в направлението на основната ТEN-T мрежа на територията на страната 

София–Горна Оряховица/Велико Търново–Русе–Букурещ, но е включено в 

широкообхватната ТEN-T мрежа. Изграденият пътнически терминал е оборудван само за 

вътрешни полети. Доколкото към момента летището представлява неизползван ресурс с 

потенциал за развитие, то развитието му в посока включване на пътнически полети и 

повишаване на използването му за товарни превози би имало ключово значение за 

позиционирането на общината като главен транспортен център в Северен Центр. Регион. 
 

Изграждане на Интермодален терминал 

Развитието на интермодалните превози е приоритет на националната транспортна политика 

в непосредствен и дългосрочен план. Третата приоритетна ос на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014–2020 е насочена към „Подобряване на 

интермодалността при превоза на пътници и товари“. Горна Оряховица е включена като 

възел за интермодални превози (автомобилен и жп транспорт) в основната TEN-T мрежа на 

територията на страната, но към момента не терминалът не функционира. В 

специализирания контейнерен терминал Горна Оряховица (Честово –товарна) порталните 

кранове са спрени от експлоатация. Изграждането на терминала ще има жизненоважно 

значение за развитието на икономиката на територията на общината, доколкото ще създаде 

условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и 

повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. 
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11. SWOT АНАЛИЗ 
 

Силни страни  
 

 Отлично транспортно-географско положение, наличие на важни транспортни 

коридори и транспортни възли; 

 Трети по големина ЖП възел в страната, помещава голяма част на 

администрацията на НКЖИ; 

 Международно летище; 

 Наличие на пътна мрежа, която покрива всички населени места в общината; 

 Изградена газифисация; 

 Добре развита промишленост съгласно спецификите на региона, наличие на 

диверсификация и широк спектър от дейности на общинско ниво; 

 Идентифицирана тенденция към повишаване на интереса към предприемачество 

и бизнес инициатива сред микро и малките предприятия; 

 Нарастваща инвестиционна привлекателност на определени части от 

територията, свързани с планираните големи инвестиционни проекти; 

 Добре развита телекомуникационна мрежа и достъп до интернет; 

 Висока степен на изграденост на канализацията на гр.Горна Оряховица; 

 Функционираща РПСОВ за градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица, 

Лясковец и с.Първомайци; 

 Подходящи природо-климатични условия и традиции за развитие на ефективно 

селско стопанство; 

 Добре развито горско и ловно стопанство; 

 Последователност в работата на общината, на държавните и местни структури за 

развитие на социалните 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; 

 Наличие на здравно заведение; 

 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; 

 Наличие на достатъчно добра организация на учебния процес дори и за децата, 

на които се налага да пътуват до друго населено място; 

 Наличие на активна читалищна мрежа, предоставяща различни инициативи и 

извънкласни занимания; 

 Условия за практикуване на различни видове спорт при засилена подкрепа от 

страна на общината; 

 Богато и съхранено културно-историческо наследство и традиции в занаятите, 

наситен културен и събитиен календар – подходящи за развитие на туризъм; 

 Опитен персонал в общинска администрация с изпълнени европейски проекти в 

различни сфери; 
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 Въведени електронни услуги; 

 

 

Слаби страни 

 

 Наличната транспортната инфраструктура не е достатъчно развита и не отговаря 

на потенциала на региона - влошено състояние на част от пътната инфраструктура 

и улична мрежа в община Горна Оряховица; 

 Лошо състояние на голяма част от междуобщинската пътна мрежа; 

 Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурна реконструкция; 

 Изоставане в технологичното развитие, ниски нива на инвестиции в ДМА в някои 

отрасли; 

 Много нисък дял на инвестициите в НИРД; 

 Намаляване и застаряване на населението; 

 Отрицателен механичен прираст;  

 Недостиг на работна ръка, особено на квалифицирана, липса на връзка между 

бизнес и образователни институции, дори и при наличие на дуална форма на 

обучение; 

 Висок дял на неквалифицирана и нискоквалифицирана заетост; 

 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 дейности; 

 Влошено състояние на материално-техническата база на ДКЦ и МБАЛ и 

здравните служби по населените места;  

 Липса на мобилни лекарски кабинети и здравни медиатори на територията на 

общината; 

 Недостиг на финансови ресурси за проучване, социализиране и популяризиране 

на културно-историческото наследство в региона; 

 Съществуващи територии, застрашени от наводнения и свлачищни процеси; 

 Неразвита система за пречистване на отпадъчните води; 

 Нисък процент домакинства, обхванати от газификация, недостатъчна 

запознатост на населението с алтернативни методи за отопление извън твърдо 

гориво; 

 Високи нива на фини прахови частици през зимата; 

 Неблагоприятен акустичен фон; 

 Недостиг на финансови средства за поддържането на културните паметници и 

обекти, изградената туристическа инфраструктура и екопътеки; 

 Голяма част от общинската материално-техническата база се нуждае от 

енергийно-ефективна реконструкция и обновяване, вкл. изграждане на достъпна 

среда; 
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 Стар и амортизиран сграден фонд и материална база на част от обучителните 

институции, спортната и читалищна инфраструктура на територията на региона. 

 

 

Възможности 

 

 Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ и магистрала Русе–Велико Търново в 

прогнозния период; 

 Използване на пълният капацитет на ж.п.транспорта, автомобилният транспорт и 

международното Летище Горна Оряховица чрез реализиране на проекта за 

изграждане на интермодален терминал в гр. Горна Оряховица; 

 Полицентрично териториално развитие с подчертана ролята на градовете и 

агломерационните формирования, както и укрепване на връзките между селските 

и градските райони; 

 Подобряване на транспортната достъпност като основен фактор за отключване на 

териториалния потенциал за по-добро балансирано развитие; 

 Развиване на културната и териториалната идентичност на региона, привличане 

на туристи към наличните природни и културни забележителности за 

популяризиране на региона; 

 Подобряване и защита на природното и културното наследство като ресурс за 

развитие; 

 Повишаване на информираността на бизнеса и предлагане на възможности за 

публично-частно партньорство в сферата на ВЕИ и големи инвестиционни 

проекти в полза на местния бизнес. 

 

Заплахи 

 

 Национална тенденцията за струпване на население в малкото по-привлекателни 

райони и градове и обезлюдяване на по-слаборазвитите; 

 Продължаване на силно негативни демографски тенденции; 

 Силна конкуренция на туристическите продукти от съседни региони; 

 Напускане на квалифицирани специалисти, поради ниско заплащане; 

 Преместване на млади квалифицирани специалисти в други по-големи градове и 

в чужбина; 

 Неблагоприятни климатични промени; 

 Висока стойност на необходимите инвестиции за подобряване на базовата 

инфраструктура; 

 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; 

 Повишаване цените на енергоносителите; 



135  

 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; 

 Непредвидими последици в социален, икономически и политически план от 

пандемията COVID-19. 
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12. Описание на взаимовръзката на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от НТЦР 

 

Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) 

представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, 

демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава 

основните тенденции в тях. Също така се и дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той 

е структуриран в 3 основни части. 

 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и 

ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, 

териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за 

провеждането им и за изпълнение на проекти. 

 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени 

промените, настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и 

програми и са систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за 

установените трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. 

 

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран 

национален профил. 

 

Изводи от териториално-урбанистичния анализ 

 

А)  Структурата на територията е в основата на териториално урбанистичния модел на 

страната, при който върху териториалната структура на земеползване се наслагват 

допълнителни елементи на урбанистичното развитие. Тенденцията към леко повишаване на 

урбанизираните територии е за сметка главно на земеделските.  

 Съгласно ИТСР за Северен централен регион, общината попада в групата на Средно 

урбанизирани общини (междинни). 

 Съгласно изготвения анализ се наблюдава устойчива тенденция към обезлюдяване 

на малките населени места в общината, фокусиране на работната ръка в общинския 

център и преимущество на процесите на урбанистично развитие.  

 

Б) Регламентирането на агломерационните образувания като обект на пространственото и 

регионалното планиране може да доведе до подобряване на управлението им чрез 

съчетаване на усилията на групата общини, в територията на които се формира 

агломерацията. 

 Съгласно ИТСР за Северен централен регион, ареалът на град Велико Търново 

обхваща единствено неговата община, като не се наблюдава активно взаимодействие 

и механично движение на жители с цел работа от и към ядрото от околните общини. 

Община Горна Оряховица не попада в агломерационния ареал, въпреки че има 

неразривна връзка с областния град. 
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 Възможностите за прилагане на мерки и проекти за интегрирано териториално 

развитие в сътрудничество с областния център ще бъдат основен движещ фактор в 

развитието на общината през следващия програмен период. 

 

Изводи от анализа на административния капацитет на регионално ниво 

 

А) За периода след 2020 г. ще се наложи доразвиване на системата от структури за 

управление на регионалното развитие с оглед изискването за прилагане на териториалния 

подход и интегрирането не само на инвестициите, но и на секторните политики. 

 Съгласно ИТСР за Северен централен регион, в област Велико Търново е налице 

„проявен полицентризъм“. Там населението на областния център е 41 % от градското 

население към 31.12.2017 г. Останалите 59 % са разпределени в 13 града, два от който 

(Горна Оряховица и Свищов) имат население над 25 хил. души. Поради тази причина 

основният административен капацитет се съсредоточава в областния център и 

другите два по-значителни като размер общински центрове.  

 Общинските администрации разчитат основно на финансиране с европейски 

средства за изпълнение на планираните проекти и програми. Общината е силно 

зависима от привлечения ресурс и целевите трансфери от централния бюджет за 

капиталови разходи. В последните няколко години, поради нарастване на 

минималната работна заплата и осигурителните плащания и от друга страна липсата 

на нови приходоизточници, прави невъзможни инвестициите със собствени средства. 

Община Горна Оряховица участва в различните оперативни програми, предлагащи 

безвъзмездно финансиране и реализира значителен обем инвестиции чрез 

финансиране от оперативни и национални програми, чрез Предприятието за 

дейности по опазване на околната среда, Национален доверителен екофонд и др. 

Налице е структурен подход за запазване и развитие на културните и исторически 

ценности. Инвестира се в развитие на социалните услуги, обновяват се сгради на 

училища, детски градини и детски ясли, но голяма част от заложените в ИПГВР 

приоритетни проекти не са били реализирани, включително и поради недостатъчна 

финансова обезпеченост за целево финансиране и широк обхват на зоните. Това е 

тенденция установена за целия Северен централен регион, където заявените проекти 

по всички оперативни програми са сравнително малко съпоставени към останалата 

част от страната. За бъдещия програмен период следва да се постави на по-голям 

фокус върху публично-частното партньорство и кооперирането със съседни общини 

за постигане на по-голям брой реализирани проекти. 

Б) Въпреки констатираната тенденция за нарастване на административния капацитет, 

анализът отчита наличието на проблеми и слабости, които са пречка пред развитието на 

електронното управление в страната. За успешното развитие на електронното управление е 

наложителна цялостна реформа на модела на организация и поддържане на регистрите в 

държавната администрация. 

 Община Горна Оряховица разполага с модерен сайт, обширен набор от електронни 

услуги, предлагани от Общината, а постепенната пълна цифровизация е заложена 

като приоритет в програмата за управление за период 2019-2023. Общината работи 

активно в посока прилагане на принципите на електронното управление, с което 

показва позитивни тенденции в сравнение с останалата част от общините в СЦР. 
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Изводи от анализа на демографските тенденции 

 

А) Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на 

застаряване. Увеличава се и очакваната средна продължителност на живота в страната. 

Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, което 

поражда сериозни териториални диспропорции. 

 Съгласно ИТСР продължава процесът на застаряване на населението в региона, 

който е характерен и за другите региони в страната, но в Северния централен регион 

то е с по високи стойности от средните за страната, като единственият регион с по-

лоши показатели е Северозападният регион. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече 

навършени години са 187 930, или 24,0 % от населението на региона. В сравнение с 

2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 3,3 процентни пункта. 

 Тенденцията се наблюдава във всички населени места в общината, като дори 

механичният прираст поради икономическа миграция не е в състояние да доведе до 

траен положителен прираст и увеличаване на икономически активното население. 

 

Б) Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост – тази 

тенденция е установена както в ИТСР, така и в настоящия анализ.  

 

В) Делът на градското население слабо, но устойчиво се увеличава в рамките на 

анализирания период, което се предопределя от нарасналата роля на градовете по 

отношение на възможности за заетост, по-висок жизнен стандарт, по-добър достъп до 

специализирани и по-качествени здравни, образователни и културни услуги. 

 

Изводи от анализа на икономическото развитие на областите и регионите 

 

А) Анализът на икономическите показатели показва нарастване на размера на БВП, 

респективно БДС за целия период на изследването, увеличаваща се производителност на 

труда, с най- ускорен темп в индустрията, и нарастване на броя на МСП. След 2013 г. се 

повишават и разходите за придобиване на ДМА, които са най-много в сектора на услугите 

и преимуществено свързани с хотелиерството и транспорта, а най-малко в аграрния сектор. 

Бавно се повишават разходите за НИРД, 70% от които са в производствената сфера. Чрез 

тях се очаква да бъде постигната необходимата иновативност и конкурентоспособност.  

 Съгласно ИТСР, действително се наблюдава повишаване на тези показатели във 

всички региони на страната, но СЦР е почти на последно място по този показател – 

по-ниски нива се наблюдават единствено в Северозападен Регион.  

 Съгласно настоящия анализ, Община Горна Оряховица има потенциал да повиши 

още показателите си, особено за производителност на труда при стимулиране на 

местния бизнес за извършване на инвестиции в НИРД, оптимизиране на работни 

процеси и повишаване на качеството на инфраструктурата в общината. Налице са 

тенденции за повишена стопанска инициатива и предприемачество на дребния 

бизнес, които следва да се поощряват, включително и чрез публично-частни 

партньорства и съдействие от страна на клъстерните образувания. 
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Б) Демографските проблеми, които се отразяват върху всички икономически показатели, 

имат пряко отражение и върху инвестиционната активност и ЧПИ. Макар и слабо и с 

колебания през годините се повишава обемът на ЧПИ с натрупване. Те са най-малки в слабо 

населените територии с недостиг на кадри и по-специално на такива с необходимата 

квалификация, и с проблеми в транспортната и инженерна инфраструктура. Дори и там, 

където са направени инвестиции за осигуряване на транспортна и индустриална 

инфраструктура, не се използва пълноценно потенциала на индустриалните зони и на т.нар. 

„свободни зони“. 

 Този извод се подкрепя и от анализа на демографския профил на общината и 

нагласите на бизнеса. Представителите на работодателите в общината посочват като 

голяма пречка за разрастване липсата на квалифицирана работна ръка, като дори и 

дуалната форма на обучение не е достатъчна, за да посрещне тези техни нужди. 

Изграждането на индустриална зона на територията на общината ще позволи 

допълнителни инвестиции в инфраструктура, което може да повиши 

привлекателността на региона за трудова миграция от други части на страната. 

 

Изводи от анализа на социалното развитие на областите и регионите 

А) Отражението на демографската криза е видно в сферата на социалните услуги и на най- 

важните от тях – образованието и здравеопазването. То се изразява в намаляването на броя 

на обучаваните в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, както 

и на действащите обекти в образователната инфраструктура, което налага по-добра 

организация и подобряване на достъпността. 

 Тенденцията се наблюдава във всички населени места в общината, като води до 

трайно намаляване на учениците, сливане на паралелки и закриване на образователни 

структури поради липса на минималния нормативен минимум учащи. 

 

Б) Въпреки инвестициите в обновяване и подобряване на енергийната ефективност на 

учебните сгради, са необходими допълнителни средства за подобряване на материалната 

база и за модерното им обзавеждане, за да се осигурят условия за адекватно на равнището 

на съвременните технологии обучение и среда за научни изследвания. 

 Към момента на изготвяне на настоящия анализ, по национална програма 

„Изграждане на училищна STEM среда” са подадени 7 проекта за училища на 

територията на Община Горна Оряховица – 4 за училища в общинския център и по 1 

за основните училища в гр. Долна Оряховица, с. Поликраище и с. Първомайци. 

Инвестициите в STEM и иновации в училищата са основна предпоставка за 

осигуряване на подходяща среда в училищата с иновативни практики и такива 

потенциал за развитие  на иновации  в  областта  на  природните науки,  дигиталните  

технологии, инженерното мислене и математика(STEM). 

 

В) Изоставането в постигане на целите за приобщаване на ромите в образователната система 

и за намаляване на относителния дял на младежите, които са извън образование, обучение 

или трудова заетост, ще наложи допълнителни действия в тази насока. 

 Общината провежда дългогодишна целенасочена политика за интеграция на лицата 

от уязвими социални групи с променлив успех. Предвид изменящата се структура на 

населението и по-високият естествен прираст на ромската общност в сравнение с 

етнически българската част от населението, политиките по интеграция, 
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предотвратяване на ранни бракове и отпадане от образователната система ще имат 

все по ключово значение за развитието на пазара на труда и бизнес климата на 

общинско ниво. 

 

Изводи от анализа на инфраструктурното развитие на областите и регионите 

Въпреки развитието на инфраструктурата, добрата пространствена интеграция на 

националната транспортна система в TEN-T мрежата, все още са налице изолираност на 

периферията и малките населени места и диспропорции в инфраструктурната изграденост, 

висока енергийна интензивност на икономиката, много малък дял на битовата газификация, 

ниска компютърна грамотност и бавно навлизане на цифровите технологии и иновациите в 

МСП. 

 Посочените тенденции се относими и за ситуацията на общинско ниво в Горна 

Оряховица. Съгласно допитване до кметовете и кметските наместници, 

доизграждането на пътната мрежа следва да бъде основен приоритет за следващия 

програмен период, заедно с обновяване и разширяване на канализационната система. 

 Рехабилитацията на пътната и жп инфраструктура е залог и за оптималното 

използване и функциониране на планирания Интермодален терминал. 

 Все още се наблюдава недостатъчен дял битова газификация, като потребителите 

разчитат предимно на твърдо гориво, което има висок потенциал на замърсяване. 

Извършването на дейности по саниране и обновяване на сградния фонд в посока 

повишаване на неговата енергийна ефективност следва да бъде един от основните 

приоритети за общинската администрация през следващия програмен период. 

 Съгласно анализ на ИАНМСП, голям процент от предприятията в цялата страна (не 

само в Северен централен регион) не са запознати с принципите на Индустрия 4.0 и 

нейното приложение за повишаване на производителността на труда. Предвид 

ниските показатели за инвестиции в НИРД на регионално ниво, Община Горна 

Оряховица следва да заложи в мерки и програми за повишаване на информираността 

на бизнеса и насърчаване на инвестициите в научноизследователска и развойна 

дейност, за да запази конкурентната си способност и да способства за развитието на 

индустриалните зони на своя територия. 

 

Изводи от анализа на екологичната обстановка и профил на регионите 
 

А) Запазват се тенденциите за подобряване на качеството на атмосферния въздух, на 

повърхностните води и питейните води. Въпреки това в големите градове и в някои средни 

градове основен проблем остава замърсяването с фини прахови частици, което е сериозен 

рисков фактор за населението. 

 Установените основни типове замърсители и мерките за справянето с тях са 

залегнали в общинските програмни документи. На територията на общината все още 

се забелязват пикови моменти със замърсяване с фини прахови частици над 

допустимото. Провеждането на всички заложени мерки в програмата за управление 

на въздуха ще допринесат за намаляване на пиковото сезонно замърсяване до 

минимум. 
 

Б) Изградени са пречиствателни станции за отпадъчни води, но се забавя включването на 

малки населени места към тях. Изградени са регионални депа за отпадъци, но все още 
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трудно се рекултивират старите депа и нерегламентираните сметища.  

 Включването на малките населени места в общината към станциите за пречистване е 

основен приоритет както на общината, така и на ВиК Асоциацията, в чийто район се 

намира Горна Оряховица. Реализирането на всички планирани инвестиционни 

проекти ще доведе до разширяване на ВиК мрежата, нейното осъвременяване и 

намаляване на водните загуби/замърсяване на водни басейни с отпадъчни води. 

 

 

Изводи от анализа на икономическото развитие на областите и регионите 

 

Все още развитието на регионите се дължи предимно на силните урбанистични центрове – 

големите и средни градове. Остават подценени потенциалите на селските територии, на 

селското стопанство и на селските населени места.  Автоматичното разделяне на градски и 

селски населени места, без да се отчита тяхното разположение, близостта до големи градове 

и първокласна инфраструктура и услуги, вместо да се прилага аналогична полицентрична 

мрежа и на по-ниските териториални нива, представлява риск за крехката стабилност, 

особено в малките общини – този извод е напълно относим за Община Горна Оряховица. 
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II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОД 2021-2027 

 

Стратегията за развитие на общината през програмен период 2021-2027 е насочена към 

използване на силните страни на общината, за да се неутрализират рисковете и  опасностите, 

адресират слабостите и да се оптимизира използването на възможностите и 

благоприятстващите фактори.  

 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Горна Оряховица съответства на 

изискванията на “Методическата указания за разработване и прилагане  на ПИРО за периода 

2021-2027 г.” на МРРБ и на постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието 

на плановете за интегрирано развитие на община, както и на основните законови актове в 

сферите за устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство.  

 

Стратегическата част на ПИРО на общината (визия, приоритети, цели и мерки) е съобразена 

с Национална програма за развитие България 2030, Актуализираната национална концепция 

за пространствено развитие 2013-2025, ИСТР на СЦР, секторни стратегии с период на 

действие след 2020 г. и др., като в изложението по-долу са изведени цели и приоритетите на 

съответните документи, които са отразени в стратегическата част на ПИРО на община Горна 

Оряховица: 

 

Цели и приоритети съгласно Националната  програма  за  развитие  БЪЛГАРИЯ  2030 

Националната  програма  за  развитие  БЪЛГАРИЯ  2030 е  рамков  стратегически документ  

от  най-висок порядък  в  йерархията  на  националните  програмни документи, 

детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът 

определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените намерения 

в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета: 

 Цел I. Ускорено икономическо развитие 

 Цел II. Демографски подем 

 Цел III. Намаляване на неравенствата 

 

Оси на развитие: 

1. Ос на развитие 1 - Иновативна и интелигента България 

 Приоритет 1 - Образование и умения  

 Приоритет 2 - Наука и научна инфраструктура  

 Приоритет 3 - Интелигентна индустрия 

2. Ос на развитие 2 - Зелена и устойчива България 

 Приоритет 4 - Кръгова и нисковъглеродна икономика  

 Приоритет 5 - Чист въздух и биоразнообразие  

 Приоритет 6 - Устойчиво селско стопанство 

3. Ос на развитие 3 - Свързана и интегрирана България 

 Приоритет 7 - Транспортна свързаност  

 Приоритет 8 - Цифрова свързаност  
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 Приоритет 9 - Местно развитие 

4. Ос на развитие 4 - Отзивчива и справедлива България 

 Приоритет 10 - Институционална рамка  

 Приоритет 11 - Социално включване 

5. Ос на развитие 5 - Духовна и жизнена България 

 Приоритет 12 - Здраве и спорт 

 Приоритет 13 - Култура, наследство и туризъм 

 

Цели и приоритети съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северен централен регион за планиране от ниво 2 
 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

планиране от ниво 2 е средносрочен стратегически планов документ, който определя 

политическата, икономическата, пространствената и тематичната рамка на развитието на 

региона в годините на новия програмен период 2021–2027 и определя следните 

стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на региона: 

1. Стратегически приоритет 1 -  Постигане на икономически подем чрез използване на 

регионалните потенциали и технологична трансформация 

 Специфична цел 1.1. -  Провеждане на ефективна политика за привличане на 

инвестиции и насърчаване на предприемачеството 

 Специфична цел 1.2. - Изграждане на иновационна среда и мрежи за ново 

развитие 

 Специфична цел 1.3. - Създаване на нови качествени работни места и 

подобряване достъпа до заетост 

 Специфична цел 1.4. - Укрепване на регионалната конкурентоспособност чрез 

устойчиво развитие на туризма и селското стопанство 

2. Стратегически приоритет 2 - Развитие на човешкия потенциал и постигане на 

социален растеж 

 Специфична цел 2.1. - Подобряване на достъпа до образование и повишаване 

на образователното равнище на населението 

 Специфична цел 2.2. - Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, 

култура и спорт 

3. Стратегически приоритет 3 - Устойчиво териториално развитие и свързаност 

 Специфична цел 3.1. - Развитие на транспортната и цифровата 

инфраструктура 

 Специфична цел 3.2. - Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на 

полицентричната мрежа от селища. Вътрешнорегионално и трансгранично 

сътрудничество 

 Специфична цел 3.3. - Опазване на околната среда. Развитие на 

екологосъобразна инфраструктура 

 Специфична цел 3.4. - Развитие на трансграничното сътрудничество 
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Актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България 2014-2030 
 

С актуализацията на Националната стратегия за развитие  на  устойчив  туризъм  в 

Република България, 2014-2030  г., Министерството  на  туризма  приема европейските и 

национални ангажименти по отношение на устойчивото развитие и представя план за 

постигането им в сферата на туризма, устойчиво развитие на страната като цяло и 

изпълнение на стратегиите за устойчиво развитие на местно и национално ниво, за 

изпълнението на което са заложени следните приоритети: 
 

1. Стратегическа цел 1 - Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие 

на устойчив туризъм 

 Подцел 1- Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за 

подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор 

 Подцел 2 - Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване 

на взаимодействието между институциите и организациите на национално, 

областно и общинско ниво, отговорни за развитието на туризма 

 Подцел 3- Подобряване на взаимоотношенията на международно ниво 

2. Стратегическа цел 2 - Развитие на конкурентоспособен туристически сектор 

 Подцел 1 Подобряване на фирмените ресурси за повишаване на 

конкурентоспособността на туристическата индустрия 

 Подцел 2 - Подобряване на сътрудничеството между фирмите в 

туристическия сектор 

3. Стратегическа цел 3- Успешно позициониране на България на световния 

туристически пазар 

 Подцел 1 - Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията 

 Подцел 2 - Развитие на туристическите продукти за подобряване на 

преживяването на туристите в дестинацията 

 Подцел 3 - Ценово позициониране на дестинацията 

 Подцел 4 - Подобряване на промотирането на дестинацията 

4. Стратегическа цел 4 - Балансирано развитие на туристическите райони 

 Подцел 1 - Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите 

райони 

 Подцел 2 - Развитие на туристически райони 

 Подцел 3 - Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни 

за балансирано развитие на туристическите райони 

 

Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 
 

„Националната програма за развитие на България 2030“ е стратегически документ, съгласно 

който към 2030 г. България трябва да изгради функционираща и сигурна среда за 

отключване на пълния потенциал на цифровите технологии за цифрова трансформация на 

всички ключови сектори, достигайки средноевропейските стойности на индекса за 

навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI. За постигането на 

това, програмата залага следните цели: 

 



145  

 Цел 1 - Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура 

 Цел 2 - Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови 

умения 

 Цел 3 - Укрепване капацитета за научни изследвания и новации 

 Цел 4 - Отключване потенциала на данните 

 Цел 5 - Цифровизация в полза на кръгова и ниско въглеродна икономика 

 Цел 6 - Повишаване ефективността на държавното управление и качеството 

на публичните услуги 

 

Национална програма за изграждане на STEM среда 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши 

интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като 

подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM, които предоставят 

всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение 

в училище. Цели на програмата: 
 

 Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и 

математика 

 Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегрирано 

знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми 

 Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците 

(дигитална грамотност, дигитална изкуства и креативност, умения, свързани с 

изисквания на индустрията, умения за разрешаване на реални проблеми от 

живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на 

технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.) 

 Увеличаване на броя на учениците, интересуващи се от университетски 

специалности и работни места в технологичните индустрии и техния дял от 

БФП 

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037 
 

1. Цел 1 - Гарантирано осигуряване на вода на населението и бизнеса в условията на 

промени на климата, водещи до засушаване 

 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на 

съществуващите и изграждане на нови коридори и резервоари, рехабилитация 

на водопроводната мрежа и водоизточниците 

 Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водно 

стопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при 

изпълняване на водните ресурси 

2. Цел 2 - Запазване и подобряване на състоянието по повърхностните и подземните 

води 

 Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 

естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация 

на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 

 Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 

гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води 
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 Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов 

документ при интегрираното управление на водите 

 

3. Цел 3 - Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата 

като стопански ресурс 

 Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 

отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния 

сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти 

към публичните власти – държава, общини 

 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното 

национално съфинансиране за осигуряват самофинансиране на водния 

сектор, при спазване на принципа “замърсителят и ползвателят плащат” 

 Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния 

сектор 

4. Цел 4 - Намаляване на риска от щети при наводнение 

 Идентифициране на рискови зони 

 Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения 

 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030 
 

 Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата 

 Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението 

на климата 

 Повишаване осведомеността относно адаптирането към изменението на 

климата 

 Изграждане на устойчивост към изменение на климата 

 

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 
 

 Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

 Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 

административни нива на управление 

 Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво 

развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от 

бедствия 

 Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия 
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Визия за развитието на Община Горна Оряховица 

 

От всичко изложено дотук следва заключението, че бъдещото развитие на Община Горна 

Оряховица ще се осъществява в динамичен период,  в който се очакват сериозни промени в 

световен и общоевропейски мащаб, включително климатични промени, които поставят 

фокус върху възобновяемите източници на енергия като метод за справяне със 

замърсяването, индустриална трансформация и демографски и социални 

предизвикателства. Така, за бъдещото устойчиво развитие на общината е формулирана 

следната визия: 

 

Община Горна Оряховица – конкурентна,  привлекателна зелена европейска община, 

център на бързо и устойчиво развитие на индустрия, култура и туризъм в неразривна 

синергия на партньорство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна 

реализация. 

 

 

Цели и Приоритети на ПИРО за периода 2021-2027 

 

За постигане на изведената по-горе Визия, са необходими целенасочени действия с оглед 

подобряване качественото на живот на гражданите, задържане или привличане на млади 

и/или жители в активна трудоспособна възраст чрез подобряване на икономическата 

активност на територията на общината, откриване на нови работни места, повишаване 

качеството на работната сила, целенасочени инвестиции в иновации и фокус върху 

възобновяемите източници на енергия, енергийната ефективност и чиста околна среда. 

 

Поради тази причина, Целите и Приоритетите на ПИРО са насочени към осъществяване 

на визията и отразяване на конкретната специфика на община Горна Оряховица, като са 

съобразени с предназначението на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява 

действителните нужди на местната общност в рамките на плановите документи от 

регионално, национално и европейско ниво. Стратегическият документ има за задача за 

фокусира управленските процеси и да даде рамката за използване на наличните ресурси по 

такъм начин, че общината да достигне до осезаемо повишаване на качеството на живот, 

създаване на условия за устойчив и иновативен бизнес, съчетани с грижа за околната среда 

и взаимодействие с останалите гранични общини за постигане на общи за региона цели. 

 

Всеки приоритет обхваща конкретни цели, които е предвидено да бъдат постигнати чрез 

конкретни мерки. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана 

осигурява механизъм за измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и 

степента на постигане на дефинираните цели. Мерките са отворени и следва да се 

конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период 2021-2027. В този 

смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата 

за реализация на ПИРО, а служат за своеобразна основа, върху която да се надгражда чрез 

специфични инициативи през целия програмен период. 
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Приоритет 1: Иновативно, интелигентно и устойчиво икономическо развитие 

 

Постигането на  устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на 

конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за 

подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. В тази връзка се 

предвиждат мерки за развитие на индустриални и производствени зони, насърчаване на 

местното предприемачество за развитие на малки и средни предприятия и привличане на 

външни инвеститори, устойчивото използване на местните и производствени ресурси, 

генериране на заетост. 

 

Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново 

качество – интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За 

постигането на това е необходимо наличие на ефективни инвестиции в НИРД, трансфер на 

научни постижения, технологии и иновации в производството и услугите преструктуриране 

в посока въвеждане на принципите на Индустрия 4.0. 

 

Приоритетно ще се подкрепят дейности, които генерират по-висока добавена стойност, като 

същевременно развиват човешките ресурси в общината, ориентирани към нуждите на 

бизнеса и привличат висококвалифицирани такива от останалите части на региона, 

националното и европейско пространство. Икономиката, която ще бъде целево стимулирана 

и развивана се базира на знанието, високите технологии. Ще се инвестира в икономически 

дейности и производства, които се основават на принципите на ресурсно-ефективната 

кръгова икономика. 

 

Цел 1.1: Инвестиции за развитие на човешките ресурси и преодоляване на социалното 

изключване 

 

 Мярка 1.1.1: Подобряване на достъп до заетост и намаляване на безработицата. 

 

Цел 1.2: Насърчаване на иновационно и технологично обновление, ресурсна и 

енергийна ефективност, както и подобряване на бизнес инфраструктурата 

 Мярка 1.2.1: Подкрепа за повишаване на знанията и уменията за развитие на 

иновативна, интелигента, свързана с науката и новите технологии индустрия. 

 Мярка 1.2.2: Внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги в 

предприятията, включително и дигитализация на работните процеси. 

 Мярка 1.2.3: Подобряване на бизнес инфраструктурата включително и  за 

насърчаване на икономическата активност преход към кръгова  и ниско въглеродна 

икономика. 

 Мярка 1.2.4: Изграждане на нови и благоустрояване на  съществуващи бизнес и 

индустриални зони, включително подобряване достъпа за хора с увреждания. 

 Мярка 1.2.5: Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, 

автомобилен и въздушен транспорт. 

 

Цел 1.3: Развитие на селското стопанство 

 Мярка 1.3.1: Реконструкция/изграждане на градски и селски пазари; 

 Мярка 1.3.2: Реализиране на ИТИ проекти в областта на селското стопанство. 
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Приоритет 2: Подобряване качеството на живот и развитие на човешкия 

потенциал чрез: образование, здравеопазване, социален растеж, култура, спорт и 

туризъм 

 

Инвестициите в образование са насочени към качествено и приобщаващо образование за 

всички. Тези инвестиции включват продължаващи дейности за работа с деца със специални 

образователни потребности, приобщаване и превенция на отпадане от образователния 

процес на уязвими групи, обучение на педагогическите кадри с фокус върху придобиване 

на дигитални умения, създаване и въвеждане на дигитални учебни ресурси, подкрепа за 

иновативни учебни програми, изграждане на училищна STEM среда. Развитието на 

достъпно и модерно здравеопазване за населението на общината и региона се идентифицира 

като един от факторите влияещи на качеството на живот. Целта е да обхванат основните 

обекти в сферата на здравеопазването в рамките на територията на общината, както и 

необходимите елементи на инфраструктурата и средата, които обезпечават доставянето и 

достъпа до здравни услуги за населението. Приоритетът е насочен и към подобряване и 

развитие на социалните грижи и подкрепа чрез инвестиции за модернизация на социалната 

инфраструктура и мрежата от социални услуги, съобразени с планираните в Националната 

карта на социалните услуги. Една част от дейностите, включени в приоритета са насочени 

към обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите в сферата на 

културата и спорта ,включително мерки за ЕЕ, модернизация на обзавеждане, оборудване. 

В рамките на приоритета  са включени и мерки насочени към развитие на туризма  и 

туристическите атракции чрез използване на потенциална на културно -историческото 

наследство, природни ресурси и забележителности, традиционни занаяти. 

 

Цел 2.1: Осигуряване на качествено образование 

 Мярка 2.1.1: Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, 

включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ВЕИ и обзавеждане и 

оборудване. 

 Мярка 2.1.2: Професионално развитие на педагогическите специалисти. 

 Мярка 2.1.3: Насърчаване ученето през целия живот. 

 

Цел 2.2: Подобряване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги 

 Мярка 2.2.1: Обновяване и модернизация на материално-техническата база на 

обектите от здравната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност ВЕИ и обзавеждане и оборудване. 

 Мярка 2.2.2: Професионално развитие на здравните специалисти. 

 

Цел 2.3: Социален растеж и приобщаване 

 Мярка 2.3.1: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на 

обектите от социалната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ и обзавеждане и оборудване. 

 Мярка 2.3.2: Социално включване и равни възможности. 

 

Цел 2.4: Развитие на културата и спорта  

 Мярка 2.4.1: Обновяване и модернизация на материално-техническата база на 

обектите от културната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ и обзавеждане и оборудване. 
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 Мярка 2.4.2: Организиране и провеждане на културни събития. 

 Мярка 2.4.3: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на 

обектите от спортната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, ВЕИ, обзавеждане и оборудване. 

 Мярка 2.4.4: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност. 

 

Цел 2.5: Насърчаване развитието на интегриран туризъм  

 Мярка 2.5.1: Развитие на природни , културни и исторически обекти и атракции. 

Маркетинг на дестинациите. 

 Мярка 2.5.2: Изграждане/реконструкция/обновяване на инфраструктурата свързана 

с туризма 

 

Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност 

 

Приоритета включва подкрепа за дейности за развитие на транспортната инфраструктура 

както на ниво община, така и за подобряване на регионалната свързаност. Инвестициите за 

подобряване състоянието на пътната и улична мрежа се планират интегрирано с мерките за 

подобряване на обществения транспорт и управление на трафика.  Предвидени са мерки по 

изграждане и/или рехабилитация на  пътната инфраструктура, благоустрояване на градската 

среда, рехабилитация/изграждане на елементи на уличната мрежа, подобряване на ВиК 

инфраструктурата. Част от приоритета са и мерките за развитие на екологосъобразна 

инфраструктура – повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и в 

държавни и общински административни сгради. 

 

Цел 3.1: Развитие на транспортната и цифровата инфраструктура 

 Мярка 3.1.1: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между 

населените места, обходни пътища и пътни връзки свързващи трасето на Автомагистрала 

„Хемус“. 

 Мярка 3.1.2: Благоустрояване на урбанизираните територии и рехабилитация на 

уличната мрежа. 

 Мярка 3.1.3: Зелена мобилност. 

 

Цел 3.2: Развитие на екологосъобразна инфраструктура 

 Мярка 3.2.1: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. 

 Мярка 3.2.2: Повишаване на енергийната ефективност в държавни и общински 

административни сгради. 

 

Цел 3.3: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

 Мярка 3.3.1: Изграждане на достъпна среда. 

 

Цел 3.4: Развитие на ВиК инфраструктурата 

 Мярка 3.4.1: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и 

канализационна мрежа и ПСОВ. 

 



151  

Приоритет 4: Зелена и устойчива община 

 

Приоритета  включва дейности, насочени към ключови за човешкото здраве компоненти на 

околната среда: развитие на зелената система в общината и подобряване на екологичните 

условия, подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване на шума в околната 

среда, защита от наводнения и свлачища и управление на отпадъците. 

 

Цел 4.1: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси 

 Мярка 4.1.1: Развитие на зелената система в общината и подобряване на 

екологичните условия. 

 Мярка 4.1.2: Реализиране на мерки за намаляване на запрашеността на въздуха. 

 Мярка 4.1.3: Реализиране на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. 

 Мярка 4.1.4: Укрепване и поддържане на природните ресурси. 

 Мярка 4.1.5: Защита от наводнения и свлачища. 

 

Цел 4.2: Община Горна Оряховица с нулеви отпадъци 

 Мярка 4.2.1.Подобряване управлението на отпадъците 

 

Приоритет 5: Партньорство, цифрова трансформация и дигитална свързаност в 

полза на обществото  

 

В рамките на тази приоритетна област са включени конкретни мерки за цифрова 

трансформация на публичния сектор в полза на обществото, реализиране на мерки за 

мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, 

както и подобряване на дигиталната свързаност. Приоритета е ориентиран и към човешките 

ресурси на общинска администрация Горна Оряховица и към подобряване качеството на 

административното обслужване. Партньорство и активно включване на всички 

заинтересовани страни – местни власти, бизнес, държавни институции, НПО и др. за 

прилагане на ИТИ. Международни сътрудничества и партньорства, свързани с обмен на 

добри практики и знания . 

 

Цел 5.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет 

 Мярка 5.1.1: Дигитализация в услуга на гражданите и бизнеса 

 Мярка 5.1.2: Подобряване на административния капацитет и развитие на 

партньорствата. 
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III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

 

1. Основание за изготвяне 

 

Комуникационна стратегия бе изготвена във връзка с разработването на План за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. и 

изискванията, заложени в Методическите указания на разработване и прилагане на Планове 

за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 
 

2. Същност, обхват и цели 

2.1. Същност на стратегията 

 
Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и участието 

на населението на община Горна Оряховица, представителните структури на 

гражданското общество и бизнеса на територията на населените места в нея, както и на 

партньорите и заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО. 

 

При разработването на ПИРО се приложи принципа за партньорство и  сътрудничество, при 

който се идентифицираха заинтересовани страни и участници в  процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво  развитие. В тази връзка се 

осигури прозрачност и информация относно очакваните  резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и се мотивира обществеността  за активно участие в процеса на 

подготовка и реализация на ПИРО. Така голяма част от заинтересованите страни бяха 

включени в разработване и приемане на ПИРО. 

 

2.2. Времеви обхват и цели 
 

Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано 

развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му. 

 

Целите на комуникационната стратегия са: 

 популяризиране на ролята на ПИРО за развитието на общината в посока повишаване на 

стандарта на живот, инвестиционната активност, създаването на условия за иновации в 

бизнеса, образованието и всекидневния живот, както и ролята Плана за последващия 

контрол върху институциите от страна на гражданското общество; 

 осигуряване на максимална прозрачност в процесите на разработване и изпълнение на 

плана с цел обхващане на широк кръг приоритети; 

 повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани лица към 

процесите на планиране на общинското развитие, както и формиране на гражданско 

съзнание и инициатива при осъществяване на планираните проекти. 

 

Комуникационната стратегия, приложена в рамките на подготвотелния етап при изготвяне 

на ПИРО и която ще бъде прилагана през целия период на действие на плана, се основава 
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на следните основни принципи: 

 отчетност и публичност в дейността на общината – създаване на условия за 

провеждане на дебати, предоставяне на изчерпателна и обективна информация, 

осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и 

предложения, да поставят за разглеждане различни наболели проблеми, както и да 

инициират общи проекти с околните общини/ представители на неправителниствени 

организации и др.; 

 защита на обществения интерес – изграждане на съпричастност в населението и 

структурите на гражданското общество към проблемите на общината и създаване 

на мотивация за активното им включване в процесите на нейното управление; 

 прозрачност – утвърждаване на пълния, прозрачен, безпрепятстван достъп до 

информация, програмни документи, стратегии и др. важни за развитието на общината 

информационни масиви, който да  удовлетворява обществената потребност от 

публичност в дейността на Общината; 

 ефективност и отчетност на разходите – постигане на максимални резултати с 

наличните ресурси, предоставяне на възможност за осъществяване на контрол върху 

инвестиционните инициативи от страна на представителите на обществеността. 

 

3. Задачи на комуникационната стратегия 

 

За да бъдат постигнати целите на комуникационната стратегия и да се осигури 

прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество, при разработването на ПИРО 

бяха изпълнени следните задачи: 

 идентифициране на заинтересованите адресати на стратегията и техните 

особености; 

 формулиране на подходящи инструменти за комуникация с всяка група 

адресати както при разработване на ПИРО, така и при изпълнение и отчотане на 

планираните инициативи; 

 определяне на инструменти за осигуряване на прозрачност и информация 

относно планираните в ПИРО приоритети, инвестиционни проекти, програмни 

стратегии, както и по отношение на очакваните резултати и ползите от 

изпълението му за местната общност като цяло; 

 подбор на инструменти за събиране на идеи от адресатите за развитие на 

общината, в т.ч. и потенциални проектни предложения, съвместни инициативи, 

предложения за разширяване на обхвата на вече съществуващи политики или 

инициативи за приемане на нови такива; 

 намиране на способи за привличане вниманието на заинтересованите страни и 

гражданското общество за формиране на активна гражданска позиция по 

отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

подготовката и реализация на плана. Формиране на лична ангажираност у всеки 

гражданин да участва активно в процесите по изпълнение на плана, включително и 

чрез осъществяване на граждански контрол върху дейностите на общинската 

администрация. 
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4. Адресати на комуникационна стратегия 

 

Адресатите на стратегията са идентифицирани в рамките на заинтересованите лица или 

групи, пряко засегнати от изпълнението и/или успеха на ПИРО – както в положителен аспект 

чрез различни ползи и блага, които биха получили в резултат от привеждането му в 

действие, така в случай, че в Плана се съдържат фактори/политики/инициативи, които имат 

потенциал да ограничат/затруднят определени техни действия или дългосрочни планове.  
 

Предвид широкия обхват на ПИРО в качеството му на основен стратегически документ за 

развитието на общината през цлия програмен период, както и разнородността на проектите, 

които следва да бъдат реализирани, изпълнението на плана влияние върху различни групи 

с различни интереси. В зависимост от конкретната политика/инициатива, 

заинтересованите страни могат да включват една или няколко от следните групи адресати 

- представители на бизнеса; инвеститори; индустриални и търговски обединения; 

професионални асоциации и браншови организации; неправителствени организации; 

местни общности; граждански сдружения и др. 

 

Най-общо адресатите на стратегията за комуникация и ангажираност на обществото с 

реализацията на ПИРО се разпределят в следните групи: 
 
 заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори на 

Общината, физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение 

към развитието на общината; 

 потенциални бенефициенти по различните оперативни програми, фондове и други 

инициативи за безвъзмездно финансиране – те имат най-голям интерес от предоставяне 

на възможност да оказват пряко влияние върху разработването на стратегическата 

част на плана, т.е. бъдещото развитие на общината; 

 потенциалните ползватели на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат 

на изпълнението на ПИРО, следва да могат да оказват индиректно влияние. 

 

Конкретните адресати на стратегията, с потенциал да оказват пряко или косвено влияние 

върху изготвянето и реализирането на ПИРО, са както следва: 
 
 представители на бизнеса - предприемачи, еднолични търговци или земевладелци, 

микро предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на общината, 

представители на обединения и сдружения на бизнеса; 

 представители на структурите на гражданското общество - НПО, читалища, спортни, 

танцови, театрални и др. клубове, настоятелства, граждански инициативни групи, 

представители на етажна собственост и др.; 

 представители на публичната и местната власт, в това число областната 

администрация, общински съветници, кметски наместници с пряко участие във 

формирането на програмните документи на общината. 

 представители на образователни институции, социални заведения, културни 

институции и др. 

 представители на съседните общини, които биха партнирали в изготвяне на 

интегрирани съвместни проекти. 

 представители на медиите – ключов адресат и активен участник в комуникацията и 

консултациите на всеки етап от изготвяне, прилагане и отчитане на ПИРО. 
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5. Нива на приложение на стратегията 
 

Ниво 1 - Общи комуникационни дейности по етапите на подготовка, разработване, 

прилагане и изпълнение на ПИРО, които се осъществяват на определени ключови етапи 

при изготвянето и изпълнението на ПИРО. При тях се използват единни комуникационни 

канали и средства, чиято цел е да ангажират максимално много заинтересовани лица. 
 
Ниво 2 - Конкретни комуникационни дейности, насочени към определена група адресати 

и използват най-подходящите за нея комуникационни средства и/или канали. 

 
 

6. Комуникационни канали 

 

Комуникационните канали са средствата, чрез които дадена информация достига до всеки 

един адресат. Основните канали, които използвани в рамките на подготовката на ПИРО, 

които ще бъдат активно ангажирани и в рамките на дейностите по реализация на плана са:  
 

 Електронни медии. Безспорно най-достъпната електронна медия е официалният 

сайт на общината, на който бяха публикувани съобщения до обществеността на 

всеки важен етап от подготовката на плана, както и документи за запознаване и 

анкети за попълване. Поради нуждата от спазване на мерки за ограничаване на 

разпространението на COVID-19, обществените обсъждания в рамките на 

разработването на ПИРО бяха проведени във виртуален формат чрез платформата 

zoom, за което бяха публикувани изрични покани на сайта. 

 Печатни медии. Чрез тях информацията относно ПИРО може да достигне до 

заинтересовани лица, които не използват активно електронни канали за 

комуникация, но все пак имат интерес да се информират за планираните инициативи 

– регионалните медии в качеството на важен канал за комуникация с 

обеществеността ще продължават да бъдат ангажирани в рамките на прилагането на 

ПИРО с публикуване на новини, обявления, отразяване на събития тип „Първа 

копка“ за важни инфраструктурни проекти и др.  

 Социални медии (мрежи). В днешно време активните хора използват непрестанно 

социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и др. Поддържането 

на официални профили на Общината в поне две от посочените платформи, които 

са най- полулярни сред жителите, ще пропдължава да е елемент от инициативите за 

ангажиране на по-голям контингент от адресати в рамките на канал за комуникация. 

 Областен информационен център – доказано полезен инструмент за комуникация 

между общинските административни структури и гражданите на съответната 

област, особено полулярен сред по-възрастите жители, за които официалната форма 

за общуването с общинската администрация все още е предпочитан метод. 

Активната дейност на информационния център дава възможност на посланията на 

администрацията да достигнат до много широк кръг от хора, които надхвърлят 

границите на общината. В рамките на реализирането на ПИРО, жителите, които 

предпочитат попълването на анкетни форми на хартиен носител, ще продължат да 

имат тази възможност чрез посещение на центъра. 

 Директна комуникация. Директната комуникация по време на събития, общи 

срещи, консултативни съвети и др. е от изключителна важност и ще продължи да 

бъде водеща при реализацията на ПИРО особено в рамките на отчитането и оценката 
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на мерките по реализацията. 

 
 
 

7. Комуникационни дейности 

 

Комуникационните дейности се осъществят по дефинираните комуникационни канали и са 

групирани според канала, по който ще бъдат осъществявани. 

 
 
 

Електронни медии 

Медийни участия, платени публикации, репортажи, 

интервюта, аудио и видео клипове, банери, публикуване 

на анкети и форми за обратна връзка. 

 
Печатни медии 

Платени публикации, репортажи, интервюта, банери, 

обявления. 

 
 
Социални медии 

(мрежи) 

Активно споделяне на информация за ПИРО и 

съпътстващите го дейности. Публикуване на видео 

съдържание от публични обсъждания, призиви на кмета, 

репортажи, задаване на въпроси (анкети) на гражданите. 
 
Областен 

информационен център 

 
Популяризиране на процеса на изготвяне на ПИРО чрез 
публикуване на съобщения и анкети на страницата си. 

 

Директна комуникация 

Организиране на събития: информационни дни, кръгли 

маси, публични обсъждания, изложения, 

информационни кампании, семинари за журналисти и 

др. 

Таблица 29 Комуникационни дейности и канали 

 
 

8. Общи комуникационни дейности на етапите на подготовка, разработване, 

изпълнение и отчитане на пиро 

 

8.1. Дейности при подготвителния етап на ПИРО 

 

В този подготвителен етап бяха извършени предварителните дейности за успешното 

изпълнение на комуникационната стратегия. За успешното идентифициране и въвличане 

на всички заинтересовани страни и партньори в процеса на разработване на ПИРО се 

извършиха следните действия: 

 
 Проучване на наличната информация за потенциални партньори и заинтересовани 

страни за участие в процеса; 

 Изготвяне на комуникационна стратегия. 

 

8.2. Дейности при етапа на разработване и приемане на ПИРО 

 

Този етап е основополагащ за определяне на бъдещето развитие на общината в периода 

2021-2027 г., включително определянето на екологични, социални, икономически политики 

на местно ниво. В този смисъл комуникацията между Общината и всички страни бе ключова 

за идентифициране на нуждите, потенциала за развитие, възможните решения и за 

генериране на идеи. 
Особено място в този етап заеха допитвания до обществеността в рамките на 
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разработване на ПИРО, за получаване на препоръки за действия, както и идентифициране 

на граждански инициативи за разработване на конкретни проекти. Заинтересованите 

страни бяха периодично информирани за напредъка по изготвянето на ПИРО и се 

насърчават за предоставяне на мнения и становища по него при спазване на приложимите 

мерки във връзка с епидемиологичната обстановка в страната. 

Разработеният и приет ПИРО е одобрен от всички заинтересовани лица, с особен фокус 

върху общинската администрация и общинските съветници, които ще носят отговорност 

не само за приемането му, но и за последващото му точно, качествено и своевременно 

изпълнение съглано програмата за реализация. 
 

 

8.3. Дейности при етапа на изпълнение  и отчитане на ПИРО 

 

В периода на изпълнение на ПИРО се предвижда всяка година да се изготвя годишен доклад 

за изпълнението му. С оглед популяризиране на процеса и резултатите годишният доклад 

ще се публикува на страницата на Общината за запознаване на всички заинтересовани 

лица. Периодично се правят публикации, при необходимост в социалните мрежи, 

електронни и печатни издания за прогреса на ПИРО, чрез изпълнението на програмата за 

реализация. При отчитането на резултатите от изпълнението на ПИРО ще бъде 

организирано отделно информационно събитие за представяне на резултатите. 

 

9. Актуализация на КС 

 

Процесът на актуализация се налага заради високата интензивност на  комуникационните 

дейности, както и общите информационни и обществени процеси, развитието на 

технологиите. Именно затова е необходимо, за да се прилага стратегията ефективно, всяка 

година да се прави  преоценка на нивото на реализация и изпълнение на комуникационните 

дейности,  отражението върху целевите публики и коригиране на комуникационния подход 

към  всяка една от тях, което ще се включва в общата оценка за реализацията на ПИРО за 

съответния период. 
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IV. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ 

НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 

ОБЩИНИ 

 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в ПИРО следва да се 

определят приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено 

изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да се 

определят на база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, 

резултатите от проучването на общественото мнение, стратегическите документи на 

Общината, както и на потенциалите за развитие. Това изискване е свързано с водещият 

принцип за „единство на социално-икономическото и пространственото планиране“. 
 

Съгласно АНКПР гр. Горна Оряховица е класифициран в 3-то йерархично ниво, което 

съгласно Методическите  указания,  налага  задължително  дефиниране  на  „градски  зони  

за въздействие“, както и дефиниране на „зони за прилагане на интегриран подход“ (зона за 

въздействие). Зоните за интегриран подход представляват „пространствено обособена 

територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или 

етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Зоните 

следва да са части от територията на общината с конкретно функционално предназначение 

или собствен потенциал за развитие. 
 

За  определянето  на  приоритетните  зони  за  въздействие  следва да бъдат взети  предвид  

няколко фактора: населението, което ще се възползва от направените инвестиции; 

резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; броят 

заявени проекти и идеи  за  развитието  на  конкретната  територия; проектната  готовност  

на  предвидените интервенции  за  конкретна  територия,  както  и  заявеният  

инвестиционен  интерес  от различни стопански субекти. 

 

 

1.  Градски зони на въздействие 
 

Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част (в 

рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни 

територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, 

обслужващи градско-селските връзки. 

 

1.1. Приоритетни градски зони 

 

1.1.1. Зона с жилищни и публични функции – град Горна Оряховица и прилежащата 

му вилна зона.  
 

Зоната обхваща територията на града и прилежащата му вилна зона и идентифицирана като 

особено приоритетна за развитието на общината в рамките на програмен период 2021 – 

2027. 
 

Град Горна Оряховица се явява изявен главен център, в който попадат основните обекти на 

административно-деловите, културните и образователни функции на общината. В 

централната част на града са локализирани обектите на ежедневните търговски услуги и 
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обслужване. Има и обособени вторични специализирани обслужващи центрове при 

формиране на полифункционална обслужваща система. 

 

В общинския център гр. Горна Оряховица преобладават следните устройствени зони 

според проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Горна Оряховица: жилищна 

зона (Жм, Жс) – малка, средна височина на застрояване. В жилищните комплекси на града, 

главно в северните територии на града преобладава устройствена жилищна зона (Жк) – 

комплексно застрояване с голяма височина. 

 

Част от територията на гр. Горна Оряховица беше обхваната в предния програмен период 

и върху нея се извършиха интервенции за подобряване на техническата инфраструктура, 

състоянието и привлекателността им. Независимо от вложените средства и усилия голяма 

част от територията на целия град е в незадоволително сътояние, което налага бъдещи 

интервенции. 

 

Като проблеми могат да се очертаят: 

 

А) Недостатъчен обхват на проведените мерки за енергийна ефективност в жилищните 

сгради и сградите с административни функции 

 

Въпреки усилията на Община Горна Оряховица за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, голяма част от тях към момента не са 

обхванати от инициативи в тази посока поради редица фактори, включително липса на 

ангажираност от страна на обществеността. Жилищната зона в северните части на града, в 

частност кв. “Пролет”, е изпълена основно с панелни сгради  - високо строителство, които 

са амортизирани и към момента не са въведени комплексни мерки за енергийна 

ефективност. Сгради с подобни характеристики са налични в кв. „Камънето“ /в района 

около болницата/, в кв. „Гарата“, както и в централна градска част. При сградите с малка и 

средна височина, основно монолитни сгради, също се наблюдава в голяма степен липса 

комплексно въвеждане на мерки за енергийна ефективност, тъй като въведените такива са 

единични. Подобна тенденция се наблюдава и при еднофамилните сгради. 

 

Обекти с административни и социални функции, като сградите на Общината, Полиция, 

Пожарна, Поща и Дирекция Бюро по труда др. също се нуждаят от обновяване на сградния 

фонд и провеждане на мерки за енергийна ефективност за повишаване на качеството на 

работната среда, както и за намаляване на разходите на администрацията, свързани с 

топлинни и енергийни загуби. 

 

Б) Необходимост от обновяване на сградния фонд и материалната база на образователните 

институции 

 

В детските ясли в града липсват целенасочени комплексни мерки за подобряване на 

енергийната ефективност на сградния фонд. Детската кухня на Община Грона Оряховица 

също се нуждае от целенасочени мерки за обновяване на сградния и материалния фонд, 

както и за подобряване на енергйната ѝ ефективност. 

Образователната инфраструктура на обектите, разположени в кв. „Калтинец“ и кв. „Гарата“ 

се нуждае от реконструкция и обновяване, както и целенасочено провеждане на 

комплексни мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд. 

 

В) Необходимост от целенасочени мерки за подобряване на инфраструктурата на града, 

както и на цялостната кохерентна визия на съществуващия сграден фонд 

 

 Междублоковите пространства не са добре уредени, отстоянията са неравномерни и 
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често недостатъчни, липсват целенасочени мерки за тяхното поддържане. 

 

 Липсва единна визия за оформлението и поддържането на сградите и техните 

фасади, като сградният форнд е изграждан през различни времеви периоди, с 

разнообразна архитектура, която не е съчетана добре спрямо близките обекти и 

цялостното изпълнение на градския център и периферия. 

 

 Състоянието на инфраструктурата на общински пазар и района около него е 

незадоволително и следва да бъде адресирано с целенасочени мерки.  Необходимо е 

обновяване на средата с цел привличане на търговци, по-голям брой посетители и 

нормално функциониране на живота на жителите на южната част на града. 

 

 Вилните зони на града се характеризират с недостатъчно изградена техническа 

инфраструктура, както и обособени и поддържани зони за отдих и развлечение. 

 

 Голяма част от ВиК мрежата е в лошо състояние, което е предпоставка за чести 

аварии, които от своя страна водят до влошавнае на състоянието на уличната мрежа. 

Влошеното състояние на уличните и тротоарните настилки в голяма част от 

територията на целия град изисква целенасочени мерки за тяхната поддържка и 

обновяване. 

 

 Централна градска част се характеризира с висок интензитет на автомобилен трафик 

и конценрация на моторни превозни средства, включиетелно и транзитно 

преминаващи тежкотоварни такива. Липсва достатъчен брой места за престой и 

паркиране, особено в светлата част от денонощието в работни дни.  

 

 Уличното осветление е неефективно, като са налице територии от града без 

изградено улично осветление. 

 

 Необходимост от комплексно подобряване на инфраструктурата на градския 

гробищен парк -  необходимост от разширение на територията му, налице са 

участъци с амортизирани алеи, както и участъци с недоизградени такива. 

 

Г) Други проблеми, свързани с градската среда 

 

 Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния въздух 

(главно през зимните месеци), катов  голяма част от града се наблюдава запрашеност 

и шумово замърсяване. 

 Наличие на безстопанствени кучета без ясна стратегия за справяне с тяхната 

популация. 

 

Според ОУП при бъдещото развитие града запазва своя облик, но с тенденция за 

доусвояване и уплътняване на незастроените терени в регулация, отредени за обитаване и 

производствено-складови дейности. 

 

За подобряване на качеството на живот в града ще бъде отделено особено внимание върху 

подобряване на инфраструктурата в града, повишаване на процента изпълнени проекти за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. Зоните с 

предимно жилищни функции се считат за приоритетни, тъй като чрез подобряването на 

условията за живот на населението ще бъдат адресирани част от установените слаби страни 

на развитието на Община Горна Оряховица, а именно – отрицателен прираст, ниски нива 

на изпълнени проекти за енергийна ефективност, водещи до неефективно и скъпо 

отопление за голяма част от жителите, липса на квалифицираната работна ръка и 
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застаряващо население. Следва да се отчете, че в общинския център да е съсредоточено над 

80% от населението на общината, като тенденцията за миграция от малките населени места 

към града само ще се засилва в търсене на възможности за реализация. Подобряването на 

показателите на тези зони ще направи града още по-привлекателен за живеене и ще доведе 

до по-голям процент млади хора, които решават да се установят трайно в Общината. 

 

Общината ще положи целенасочени усилия в посока реализиране на важни проекти за 

прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, разширяване на комплекса 

от социални услуги, подобряване на чистотата на въздуха, изграждане на приют за 

бездомни кучета, модернизация на общински пазар и др. 

 

 

 

 
Фигура 25 Зона с жилищни и публични функции  гр. Горна Оряховица 

 

 

Индустриални/бизнес зони 

 

За превръщането на Община Горна Оряховица в индустриален център на Северен 

Централен Регион са необходими целенасочени инвестиции в осигуряването на подходящи 

условия за привличане на инвеститори, които да предпочетат да установят своето 

производствени бази на нейна територия. Поради тази причина са идентифицирани 7 

индустриални бизнес зони, от които 5 с висок приоритет на развитие.  Нивото на приоритет 

на развитие на зоните се определя от нивото на готовност на проектните идеи за изграждане 

на зоните – уреждане на собствеността на парцелите, получени необходими разрешения, 

разработени работни проекти и техническа документация и т.н.. 

 

Зона с жилищни и публични функции  гр. Горна Оряховица 

Легенда 

 Зона с 
преимуществено  жилищни 
функции за мерки за 
подобряване на градската 
среда 

 Индустриална зона за 
бизнес проекти 
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1.1.2. Индустриална зона 1 (I ПЗ) 

 

Зоната включва парцел, определен за изграждане на бъдещия интермодален терминал, 

както и парцели, където ще се изгради новата индустриална зона -  включва парцелите под 

летището.  

 

Зоната обхваща бивши казармени терени с построени в тях сгради,  включени в 

регулационния план на източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица определени за 

изграждане на индустриален парк, както и терен държавна собственост определен за 

изграждане на интермодален терминал. В западната част на зоната има изграден трафопост, 

собственост на „Енерго-про“ ЕАД със свободна мощност 600 KW. През част от имотите, 

разположени в близост до летището минава главен колектор V, който отвежда отпадъчните 

води до пречиствателна станция разположена на 600 м  в посока изток от терена. На 100 м 

от южната страна на имотите е прекарана газ с тръба Ф 160 и налягане 10 бара. Зоната 

граничи на  север с Летище Горна Оряховица, на юг с жп. линия София-Варна, на изток с 

път ІІІ – 514 и на запад с ПЗ ІІ. 

 

Установени проблеми: 

 Недоизградена довеждаща инфраструктура; 

 Неизградена вътрешна техническа инфраструктура (газ, ВиК, електроснабдяване и 

др.); 

 Сграден фонд с отпаднало предназначение в много лошо състояние; 

 Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти; 

 Липса на обекти за обществено обслужване. 

 

Потенциали за развитие: 

 Изграждане на индустриален парк; 

 Изграждане на интермодален терминал; 

 Предвижда се с изграждането на Северен обходен път да се създадат връзки мужду 

обособените индустриални зони в града и пътя, с предвидения за изграждане 

интермодален терминал, връзка с индустриална зона до гр. Лясковец и връзка с 

трасето на автомагистрала „Хемус“. 

 

Зоната е класифицирана като приоритетна, тъй като проектът за интермодален терминал 

представлява стратегическа инициатива от национално значение и е включен в основните 

стратегически документи като приоритетен за развитието на региона. Високата степен на 

готовност на проекта за изграждане на Индустриален парк предопределя приоритетния 

хатактер на зоната. 

 

1.1.3. Индустриална зона 2 (II ПЗ) 

 

Зоната се намира в  североизточните части на град Горна Оряховица (кв. Калтинец). 

Граничи на  север с терени на Захарни заводи АД и  Летище Горна Оряховица, на юг с жп. 

линия София-Варна, на изток  с ПЗI и на запад с жилищната част на кв .Калтинец. В зоната 

са ситуирани действащи производства на бетонови изделия, бетонов възел и др. както и 

закрити  производства, които към момента пустеят. Зоната е изцяло частна собственост 

 

Установени проблеми: 

 Сграден фонд с отпаднало предназначение в много лошо състояние; 

 Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти. 

 Липса на обекти за обществено обслужване 

 Инфраструктура в незадоволително състояние 
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Потенциали за развитие: 

 

С оглед инвестиционните намерения, свързани с изграждане на интермодален терминал, 

икономическа зона и възстановяването на пътническия и търговки трафик към Летище 

Горна Оряховица, парцелите в тази зона имат голям потенциал да привлекат бъдещи 

инвеститори за изграждане на производствени и складови бази, както и бизнес сгради, 

свързани с услуги. 

 

1.1.4. Индустриална зона 3 (III ПЗ) 

 

Зоната обхваща северозападните части на гр. Горна Оряховица (част от кв. Гарата и 

инфраструктурни обекти на жп транспорта) Граничи на  север с земеделски земи, на запад 

с път II 53, на юг с жилищната част на кв.Гарата, на изток  с жилищната част на кв 

.Калтинец. В зоната са ситуирани действащи производства на химическа промишленост, 

вторични суровини, строителство,  производство на PVC дограма, производство на мебели 

и  др. Зоната включва прилежащите парцели около жп гара Горна Оряховица, която е 

ключов транспортен железопътен възел за цяла Северна България, като там се намира и   

седалището на едно от трите големи жп поделения за превозна дейност и едно от шестте 

поделения за товарна дейност в Република България. Поделение за товарни превози "БДЖ" 

ЕАД извършва товарна дейност и обслужва 7 области: Плевен; Ловеч; Габрово; Велико 

Търново; Русе; Силистра и Разград. Товарно поделение Горна Оряховица извършва превоз 

на всички видове товари във вагони и контейнери. С развитието на зоната ще бъде 

постигната рехабилитация и преустройство на гарови комплекси, разположени по 

основната жп линия, която ще бъде свързана с планирания интермодален терминал и 

широко обхватната TЕN-T мрежа. Това ще подобри жп транспорта и ще бъде залог за 

бъдещо развитие на индустриални и складови бази по протежението на жп трасетата. 

 

Установени Проблеми: 

 Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния въздух и 

повърхностите, в следстивие на промишленост в зоната, транспорт и др. Наблюдава 

се още шумово замърсяване; 

 Неизползваем сграден фонд в много лошо състояние; 

 Прилежащите терени са в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти; 

 Влошено състояние на техническата инфраструктура; 

 Липса на обекти за обществено обслужване; 

 Уличната мрежа в зоната е амортизирана и в лошо състояние; 

 Липса на тротоарна мрежа; 

 Недоизградена техническа инфраструктура 

 

Потенциали за развитие: 

 Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат 

разширяване на дейността си; 

 Отчита се голяма инвестиционна активност от страна на инвеститори към терени в 

зоната. 

 

1.1.5. Индустриална зона 4 (IV ПЗ) 

 

Зоната е заключена между ул. Иван Момчилов и едно от жп трасетата, обслужващи 

прилежащите производствени и складови бази. В зоната вече има изградени складови бази, 

като там се намира и Митническо бюро към летище Горна Оряховица, което осигурява 

митническия контрол и административно обслужване на транспорта, които са ключови 
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както за развитието на планираните бизнес зони, така и за интермодалния терминал, както 

и професионална гимназия „Атанас Буров“, 

 

Граничи на  север с  жп линия Горна Оряховица - Елена, на  изток с жп. линия Горна 

Оряховица - Елена, на запад с ул.Ив.Момчилов, ул.“Цар Освободител“ на юг с ул.Св.Княз 

Борис 1. 

Зоната обхваща част от източната промишлена зона от едната страна на ул. „Иван 

Момчилов“ – улица реконструирана по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 

г.В зоната са ситуирани складови бази за строителни материали, вторични суровини, 

машиностроене, химическа промишленост, преработвателна промишленост, сервизна 

дейност.  

Установени проблеми:  

 Влошено състояние на ул.“Св. Княз Борис I“; 

 Недоизградена улична мрежа в зоната; 

 Недоизградена техническа инфраструктура (електрическа мрежа, ВиК, газ и др.) 

 Недоизградена тротоарна мрежа; 

 Липса на обекти за обществено обслужване. 

 

Потенциали за развитие: 

 Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат 

разширяване на дейността си; 

 Отчита се инвестиционен интерес към терени в зоната. 

 

1.1.6. Индустриална зона 7 (VII ПЗ) 

 

Зоната ще бъде изградена и развита върху парцелите, намиращи се между ул. Моско 

Грънчаров и ул. Св. Княз Борис I. В зоната се намират производствената база и складовете 

на „Захарни Заводи“ АД  - най-големият комплекс за производство на хранителни 

продукти, както и на захар и захарни изделия в България. Облагородяването на зоната, 

подобряването на съществуващата инфраструктура и транспорт ще осигурят развитие на 

бизнеса в Общината и ще подобрят условията за дейността на един от най-големите 

работодатели на местно и регионално ниво. 

 

Установени проблеми: 

 Наличие на сгради без въведени мерки за енергийна ефективност; 

 Наличие на свободен неизползваем сграден фонд. 

 

Потенциали за развитие:  

 Разширение на производствените мощности; 

 Потенциал за развитие на иновативни и екологични продукти. 

 

Зоната ще бъде обект на различен вид интервенции, както от страна на „Захарни заводи“, 

така и ще има възможност за съвместни ИТИ проекти с Общината и други партньори. 

Зоната е приоритетна, поради високата степен на готовност за инвестиции. 

 

 

 

 



165  

 

 
Фигура 26 Приоритетни зони за развитие на индустриални паркове и бизнес проекти 

 

 

1.1.7. Зона туризъм и отдих до гр. Горна Оряховица  

 

Зоната обхваща вилна зона Горна Оряховица, крепост Ряховец, х.Божур, м. Камъка – 

идентифицирани са две основни зони за отдих, ситуирани в перспективни за развитие 

парцели в периферията на жилищните зони на общинския център. Териториите около 

местност „Камъка“, хижа „Божур“ и крепост „Ряховец“, западно от гр. Горна Оряховица се 

характеризират с великолепна природа съчетана и с вековна история (обект-крепост 

Ряховец). В зоната се намира и Манастир „Св. Пророк Илия“. В района са налице, както 

културно-исторически забележителности, така и еко-пътеки, места за отдих и релакс, 

изключително подходящи за рекреативен туризъм. 

 

Установени проблеми: 

 Наличие на необлагородени терени; 

 Недоразвит потенциал за културно-исторически туризъм; 

 Ниско ниво на изграденост на техническа инфраструктура; 

 Наличие на изоставени сгради в района. 

Потенциали за развитие: 

 Развитие на културно-исторически маршрути обхващащи крепост Ряховец и 

свързването и с Царевец; 

 Реализация на ИТИ проекти свързани с природните дадености, с културно 

историческото наследство и биоразнообразието; 

 Раширяване възможностите за отдих и туризъм. 

 

Зоната е приоритетна, тъй като се явява „белите дробове на гр. Горна Оряховица и е 

ключова за подобряването на екологичните качества на градската среда, както и за 

възможностите за здравословни активности и инициативи в полза на населението. 

 

 

Приоритетни зони за развитие на индустриални паркове и бизнес проекти 
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Фигура 27 Зони за отдих до гр. Горна Оряховица 

 

 

1.2. Зони с по-нисък приоритет 

 

1.2.1. Индустриална зона 5 (V ИЗ) 

 

Зоната включва парцелите, намиращи се между ул. Св. Княз Борис I и границата на 

землището на общината с Лясковец. Зоната се характеризира със съществуващи частни 

производствени и складови бази, сред които Топливо АД (складова база Горна Оряховица) 

и „Металстрой Стоянов и Георгиев“ ООД, чиято производствена база се простира на над 7 

000 кв.м., както и бивше военно поделение и военно формирование, Център за автомобилни 

гуми „АСТ“, арматурен двор „Монолит“, Фирма „Прити“ (производтство на камини и 

котли за отопление), предприятия на химическата промишленост, вторични суровини, 

складови помещеня, производство на мебели, бивше военно поделение, действащо военно 

формирование, сграда на бивше сержантско училище и др. Зоната е добре обезпечена с 

товарни жп трасета, като се предвижда доразвитие на пътната мрежа с цел по-добро 

транспортно покритие на съществуващите и бъдещите производства. В зоната се намира 

също така Професионалната гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен 

Златаров", за чиито ученици ще бъдат осигурявани множество възможности за стажове и 

практически занятия в рамките на реални производства като част от планираните публично-

частни партньорства. 

 

Установени проблеми: 

 Неизползваем сграден фонд в много лошо състояние; 

 Наличие на терени в незадоволително състояние – обрасли с дървета и храсти; 

 Влошено състояни на техническата инфраструктура; 

 Липса на обекти за обществено обслужване; 

 Участъци от улична мрежа в зоната в лошо състояние; 

 Недоизградена тротоарна мрежа; 

 Недоизградена техническа инфраструктура. 

 

 

 

Зона туризъм и отдих Горна Оряховица 
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Потенциали за развитие: 

 

Зоната е добре обезпечена с товарни жп трасета, като се предвижда доразвитие на пътната 

мрежа с цел по-добро транспортно покритие на съществуващите и бъдещите производства. 

В зоната се намира също така Професионалната гимназия по хранителни технологии 

"Проф. д-р Асен Златаров", за чиито ученици ще бъдат осигурявани множество 

възможности за стажове и практически занятия в рамките на реални производства като част 

от планираните публично-частни партньорства. 

 

Отчита се инвестиционен интерес към терени в зоната, което е залог за бъдещите 

инициативи в рамките на публично-частни партньорства. 

 

1.2.2. Индустриална зона 6 (VI ИЗ) 

 

Зоната включва парцелите, намиращи се между ул. Иван Момчилов, ул. Георги Измирлиев 

и ул. Владая, обхваща част от източната промишлена зона от другата страна на ул. „Иван 

Момчилов“ – улица реконструирана по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 

г. В нея са ситуирани производствени и търговски предприятия от шивашката, хранително 

вкусовата промишленост, услуги, дървопреработвателна промишленост, машиностроене, 

търговия с горива и др. 

 

Установени проблеми:  

 Недоизградена техническа инфраструктура (газ, ВиК, ел. и др.); 

 Недоизградена улична мрежа и тротоари; 

 Липса на обекти за обществено обслужване. 

 

Потенциали за развитие: 

 

 Голяма част от фирмите ситуирали своята дейност в зоната, предвиждат 

разширяване на дейността си, което ще доведе до създаване на нови работни места 

и възможности за публично-частни партньорства. 

 

Доколкото зоната граничи с парцели с жилищни функции, нейното развитие ще зависи до 

голяма степен както от наличието на проекти за публично-частно партньорство, така и от 

мнението на жителите на прилежащите квартали.  
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Фигура 28 Индустриални зони с по-нисък приоритет 

 

 

2.  Други зони 

 

2.1. Приоритетни зони 

 

2.1.1.  Урбанизирани селищни зони 

 

Урбанизираните селищни зони съвпадат с малките населени места в общината и касаят 

техните териториални граници. Идентифицират се два типа подзони: 

 Подзона 1 – Зона с жилищни и публични функции в населените места в общината 

 Подзона 2 – Зона с възможност за инвестиции в бизнес/индустриални зони в и около 

населените места в общината 

 

Подзона 1 - Зона с жилищни и публични функции  - всички населени места от 

общината 

 

Жилищната структура в урбанизираните териториите на населените места на община Горна 

Оряховица е съставена от предимно ниско строителство. В повечето села има нужда от 

уплътняване на терените в урбанизираните територии за зони за обитаване и производство.  

 

Установени проблеми:  

 Голяма част от жилищния фонд е амортизиран с липса на комплексни мерки за 

енергийна-ефективност; 

 Наличие на голям брой изоставени къщи и дворове в някои населени места; 

 Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура 

(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране 

на отпадъци); 

 Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани 

сметища; 

 Малко на брой сгради в някои населени места с функционално смесване – 

комбинация на жилищни, обществено обслужващи функции (офиси, търговски 

 

V ИЗ 

VI ИЗ 

Индустриални зони с по-нисък приоритет 
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обекти и др.); 

 В някои населени места се наблюдава социално изключване и изолация; 

 Лошо състояние на уличната и тротоарна мрежа; 

 Негативен демографски фактор във всички населени места и застаряване на 

населението; 

 Влошено състояние на сградния фонд на образованието и културата спрямо 

градския център.  

 

Потенциали за развитие: 

 

Градските зони и урбанизираните селищни зони са територии с жилищни, социално-

икономически, жизнени, публични и икономически характеристики, за които се планира 

въздействие по относимите за всяко населено място параметри, с цел подобряването на 

жизнената и икономическа среда. Прилагането на интегриран подход ще бъде насочено 

инициативи за подобряване на жизнената среда в следните направления: 

 Улична мрежа и инфраструктура 

 Водоснабдяване и канализация 

 Публични сгради и площи 

 Централна градска/селска част 

 Гробищни паркове 

 Квартална инфраструктура и жилищни сгради 

 Паркове, зелени площи, площи за отдих и спорт 

 Културно-исторически обекти 

 Социални проекти, включително и за изграждане на материални бази за 

предоставяне на социални услуги за резидентна грижа в изпълнение на картата на 

социалните услуги в общината. 

 

Подзона 2 – Зони с възможност за инвестиции/ индустриални зони всички населени 

места от общината 

 

Почти всички села на територията на общината разполагат със зони около техните 

урбанизирани територии предвидени за производство и стопански дейности. Част от тези 

зони са изоставени и в лошо сътояние, в други се наблюдава частична производствена и 

селскостопанска дейност. Независимо от негативните тенденции, тези зони имат голям 

потенциал за развитие и привличане на инвестиции. 

Установни проблеми:  

 Изоставени и амортизирани сгради; 

 Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани 

сметища; 

 Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура 

(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране 

на отпадъци); 

 Лошо състояние на уличната мрежа в тях; 

 Трудна достъпност поради амортизирани пътища водещи до тях. 

 

Потенциали за развитие:  

 Отчетен повишен инвестиционен интерес към терени в зоната, който е предпоставка 

за бъдещо публично-частно партньорство. 
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Фигура 29 Урбанизирани зони извън общинския център 

 

 

  

Урбанизирани селищни зони 

Жилищни и 
публични функции 

Индустриални зони  

Горски територии  



171  

 

2.2.  Зони с по-нисък приоритет 

 

2.2.1. Зона за инвестиции и  бизнес около трасета магистрала Хемус и път І – 5  

 

Продължението на автомагистрала Хемус е от важно значение за развитието на транспорта 

не само в общината но и в цяла Северна България. Очаква се трасето на АМ „Хемус” да 

премине през северната част от територията на Общината над с. Крушето.  

 

Другият важен за Град Горна Оряховица път е I-5 /Русе – Кърджали/, който е и 

международен път Е-85, които осигурява връзка на гр. Горна Оряховица с потоците изток-

запад и север-юг, поставяйки го в благоприятно положение по отношение превоза на товари 

и хора. Пътят се свързва с пътния възел на АМ “Хемус”, поради което трафиът по него ще 

е изключително интензивен. С панираното  реализиране на ново трасе на север от 

общинския център, с обход на с.Първомайци, тежкотоварният трафик ще бъде изведен от 

населените места, с цел транзитно преминаване на товарните потоци и избягване на 

транспортните произшествия. 

 

Реализирането на тези два инфрастуктурни проекта ще благоприятства развитието на зони 

за инвестиции и бизнес по тяхното протежение, тъй като изградените складови и 

производствени бази ще могат да организират своите транспортни потоци по оптимален 

начин, като при реализирането на Северния обход над с. Първомайци и с. Правда ще могат 

да се включат направо в планирания интермодален терминал без да се налага да преминават 

през населените места в общината. 

 

 
Фигура 30 Зона за инвестиции и  бизнес около трасета магистрала Хемус и път І – 5 

 

 

 

 

 

 

Зона за инвестиции и  бизнес 
около трасета магистрала 

Хемус и път І – 5 

Жилищни и публични 
функции 
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2.2.2.  Зона за инвестиции и  бизнес около ново трасе Северен обходен път  

 

С реализирането на планирания Северен обход над с. Първомайци и с. Правда, 

тежкотоварният трафик в посока планирания интермодален терминал ще бъде изведен 

извън общинския център.  

 

Зоната  около планирания обход включва прилежащите зони около летище Горна 

Оряховица, принадлежащи на землищата на гр. Долна Оряховица и с. Правда. С оглед 

инвестиционните намерения, свързани с изграждане на интермодален терминал, 

икономическа зона и възстановяването на пътническия и търговки трафик към Летище 

Горна Оряховица, парцелите в тази зона имат голям потенциал да привлекат бъдещи 

инвеститори за изграждане на производствени и складови бази, както и бизнес сгради, 

свързани с услуги, в частност спедиция. 

 

 

 

 

 
Фигура 31 Зона за инвестиции и  бизнес около ново трасе Северен обходен път 

 

 

 

 

Зона за инвестиции и  бизнес около ново трасе Северен обходен път 

 

 

 
-------    Трасе Северен             

обход 
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2.2.3. Зона за ИТИ проекти на общини по поречието на р. Янтра и нейните 

притоци р. Росица и р. Стара Река (Лефеджа) 

 

Териториите в тези зони ще са обект на прилагане на мерки за предотвратяване на 

наводненията, предотвратяване на свлачищни процеси, общи мерки за насърчаване на 

инициативи за развитие на туризма и културата в района. 

Съгласно приетия План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район за 

басейново управление  2016-2021г. Зоната включва поречието на р.Янтра и нейните 

притоци Росица и Стара река (Лефеджа). Реките преминават през землищата на няколко 

граничещи си общини в Област Велико Търново и съвместното осъществяване на мерките 

съгласно плана ще има мултиплициращ ефект на предотвратяване на възможни разливи и 

землищата на всички общини. 

По поречието на река Янтра проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с 

общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и 

Ценово.  

По поречието на река Росица проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с 

Севлиево, Сухиндол, Павликени, Велико Търново и Горна Оряховица.  

По поречието на река Стара река проекти могат да бъдат осъществявани в кооперация с 

Антоново, Златарица, Лясковец, Стражица и Горна Оряховица 

 

Област Велико Търново се характеризира с голяма свлачищна активност на цялата си 

територия. На територията на Община Горна Оряховица са установени 20 свлачища под 

наблюдение от „Геозащита“ Плевен, а в пограничните територии между общината и 

землището на областния център се намират допълнително над 20 други установени 

свлачища с различен статут. Доколкото интегрираният подход предполага разглеждането 

на свлачищата в тяхната цялост като характеристика на ландшафта на общината, зоните с 

активни свлачищни процеси следва да се управляват в рамките на обща политика. 

 

По отношение на развитието на туризма, районът изобилства със забележителности, 

великолепна природа и вековна история, разкриваща своите тайни пред погледа на 

посетителя. В района са налице както културно-исторически забележителности, така и еко-

пътеки, места за отдих и релакс, изключително подходящи за рекреативен туризъм. 
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Фигура 32 Зона за ИТИ проекти на общини по поречието на р. Янтра и нейните притоци р. Росица и р. 

Стара река (Лефеджа) 

 

2.2.4.  Зони за междуобщински проекти между Община Горна Оряховица и 

останалите общини от област Велико Търново 

 

Предвид съществуващите социо-културни и икономически връзки със съседните общини, 

се предвижда възможност за взаимодействие и с останалите съседни административни 

единици. В зависимост от възникналите потребности на населението и развитието на 

националните и местни стратегии, ще бъдат инициирани между общински инициативи за 

интегриран подход на взаимодействие. 

 

Зоната обхваща цялата  територия на Област Велико Търново и включва в себе си всички 

общини от областта с цел да се предостави възможност за ИТИ инициативи както между 

съседни общини на Община Горна Оряховица, така и с несъседни общини, 

характеризиращи се с общи нужди и проблеми. Проектите могат да бъдат с различна 

насоченост в зависимост от идентифицираните потребности на населението: 

 Инфраструктура; 

 Образование; 

 Социални услуги; 

 Екологични проблеми; 

 Културно-историческо наследство; 

 Туризъм; 

 Бизнес и др. 
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Фигура 33 Зони за междуобщински проекти между Община Горна Оряховица и останалите общини от 

област Велико Търново 

 

 

 

2.2.5. Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините  от Северен 

централен район 

 

Северен Централен регион се характеризира с важното си стратегическо географско 

положение като ключов транспортен център на Северна България и включва три Дунавски 

пристанища с национално значение, което e залог не само за пълноценното използване на 

потенциала на р. Дунав, но и за активно трансгранично сътрудничество с крайбрежните 

общини в Румъния, както и със страните по западното поречие на реката в посока централна 

Европа. Регионът се характеризира с добре развита промишленост и традиционно 

земеделие, но увеличаването на обемите на тяхното производство и на процедите по 

оптимизация и иновация се препятстват от отрицателните демографски тенденции и 

недостига на квалифицирана работна ръка.  

 

За подобряването на общото благосъстояние на населението в региона и повишаване на 

неговата конкурентна способност са необходими целенасочени съвместни инициативи на 

общинските администрации и бизнеса за решаване на общи проблеми, укрепване на по-

слабо развитите населени места и създаване на условия за устойчив бизнес, туризъм и 

пълноценна експлоатация на наличните природни и културно-исторически ресурси. 

Зони за междуобщински проекти между Община Горна Оряховица и останалите общини от 
област Велико Търново 

Легенда 
        Общински център 
          Областен център  
           Зони за сдружаване в ИТИ         
проекти  
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Развитието на Община Горна Оряховица е обвързано както с активното взаимодействие с 

общините в Област Велико Търново, така и с останалите областни и общински центрове в 

СРЦ. Изпълнението на планирания интермодален терминал ще има основно значение за 

подобряване на транспортната свързаност на района, където са ситуирани най-големия ЖП 

възел в Северна България и международно летище. 

 

 

 

 

 
Фигура 34 Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините  от Северен централен район 

 

 

2.2.6.  Зона за  междуобщински инвестиции и  бизнес с Община Лясковец 

 

Зоната включва две подзони, обособени от парцелите, намиращи се между от двете страни 

на  Републикански път III-514 около бъдещия планиран интермодален терминал. Това са 

парцели, отредени за индустриални и промишлени цели, като в голямата си част са частна 

собственост, поради което са особено благоприятни както за междуобщински, така и за 

проекти в рамките на публично-частни партньорства. 

 

Като част от междуобщинското сътрудничество ще бъде включена и Индустриална зона 1 

(I ПЗ), в която ще бъде развит интермодалния терминал, който ще подобри условията за 

транспорт в общините и ще засили сътрудничеството помежду им за осъществяване на 

общи проекти. 

 

Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините  от Северен централен 
район 

Figure 3 Зона за ИТИ проекти между община Горна Оряховица и общините  от Северен централен 

район 

Легенда 
      Областен център  
        Общински център 
       Транспортна  инфраструктура 
       Зони за сдружаване в ИТИ    проекти с 
областен център 
       Зони за сдружаване в ИТИ проекти с 
община 
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Фигура 35 Зони за  междуобщински инвестиции и  бизнес  с Община Лясковец 

 

 

2.2.7.  Зона за Трансгранично сътрудничество 

 

Зоната включва Трансграничния регион по поречието на река Дунав. Съгласно проведен от 

ЕК анализ, Трансграничният район между България и Румъния е една от най-слабо 

развитите територии в ЕС.  Общото ниско ниво на икономическо развитие отслабва бизнес 

средата и насърчава външната миграция, което от своя страна пречи на региона да разгърне 

потенциала си. Разделението север-юг по река Дунав, особено по отношение на 

физическата достъпност и свързаност, но също така и поради езиковите и 

административните бариери, са сред най-важните структурни предизвикателства, засягащи 

трансграничния регион, за които ще бъдат провеждани целенасочени инициативи през 

следващия програмен период.  

 

Съгласно програмните документи за разработването на стратегията за бъдещия програмен 

период на Interreg VI-A Romania- Bulgaria Programme 2021-2027, визията на програмата се 

основава на концепцията за полицентрично развитие, като се предлага мрежата от ключови 

градски центрове по поречието на Дунав, при  засилено институционално сътрудничество 

и икономически синергии, да започнат да изразяват  обща стратегия за развитие с цел 

взаимно укрепване на второстепенните и периферните градове.  

 

Мрежата от малки и средни градове, като например побратимените градове по поречието 

на река Дунав, се счита за значително по-добре развита в целия регион, което е плюс по 

отношение на услугите, предоставяни на селските райони, районите около тях и за 

потенциала за създаване на работни места. Прилагането на интегрирани инициативи за 

общи проекти ще цели да постави фокус върху възможностите за насърчаване на публично-

частни партньорства, подобряване на бизнес климата в пограничния регион, както и 

създаване на условия за противодействие на негативните влияния на климатичните 

промени както върху биоразнообразието, така и върху земеделието в региона. 
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Фигура 36 Зона за Трансгранично сътрудничество 

 

 

Възможност за кооперация 
по ТГС проект с общини от 
Област Русе 
Възможност за кооперация 
по ТГС проект с община 
Свищов 

               Община Горна  Оряховица             

Зона за Трансгранично сътрудничество 
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Съгласно методическите указания за разработване и реализация на ПИРО, програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие цели, на основата на целите и приоритетите за 

развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на 

факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите 

за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. 

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по съответните 

цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по териториален, 

технологичен и времеви признак, с общо финансово управление. 

 

1. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана 

 

При идентифицирането на приоритетите и мерките на ПИРО Горна Оряховица изцяло е следван 

интегриран подход „отдолу – нагоре“, в рамките на който се извърши социално-икономическо 

проучване и анализ на територията, както и допитване до обществеността, а мерките,  заложени 

в програмата за реализация, са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими 

резултати и с индикативни източници на финансиране.  

 

Планираните мерки и дейности целят постигане на растеж и развитие, които да подобрят 

качеството на живот и условията за развитие на бизнес във всички населени места в общината, 

като в зависимост от приоритетната цел, за чието изпълнение ще се прилагат, могат да бъдат 

разграничени най-общо в средните категории: 

 мерки, които ще се прилагат на цялата територия на Община Горна Оряховица; 

 мерки, насочени към развитие на идентифицираните бизнес и индустриални зони; 

 мерки, фокусирани в зоните с публични и жилищни функции в общинския център; 

 мерки за развитие на зоните извън общинския център и подобряване на качеството на 

живот в малките населени места в общината; 

 мерки за развитие на административния капацитет на общинската администрация по 

повишаване на качеството на предоставяните услуги. 

 

Съгласно изискванията на Методическите указания, детайлната информация за 

идентифицираните мерки и приоритети е предоставена в табличен вид по образеца на 

Приложение №1 към плана.  

 

Посочените финансови източници са индикативни и актуални към момента на изготвяне на 

програмата. Предвид факта, че част от програмните документи, определящи рамката за 

финансиране за  периода до 2027 г. все още са в процес на разработка и обществено обсъждане, 

прогнозирането на по-точни финансови източници е бъде заложено в последващата 

актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните програми, НПВУ 

и други релевантни програмни документи и стратегии от значение за определяне на допустимите 

за финансиране инициативи. 
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2.  Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата 

 

Съгласно Методическите указания за разработване и реализация на ПИРО, идентифицирането 

на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А (Индикативен списък с важни 

за общината проекти), изисква не само проектът да е от особена тематична важност за развитието 

на общината и следва да бъде реализиран приоритетно, но и съответната проектна идея да има 

известна степен на проектна готовност. 

 

Доколкото към момента на изготвяне на ПИРО Община Горна Оряховица, в рамките на 

проведените срещи на работната група, както и консултации с представители обществеността и 

бизнеса, не са установени проекти с достатъчна степен на технологична готовност, списъкът за 

Приложение №1А, бъде добавен при актуализация на програмата за реализация на плана в 

рамките на неговото изпълнение. 

 

3. Програма за развитие на туризма в Община Горна Оряховица 

 

Съгласно изискванията на Методическите указания за разработване на ПИРО, в програмата за 

реализация следва изрично да посочи инициативите на общинско ниво за стимулиране на 

развитието на туризма като важна стопанска дейност със значително влияние върху 

икономическия растеж и трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към 

качеството на живот на местното население и гостите на дестинацията като отразява 

отношението към културно-историческото и природно наследство, към традициите, обичаите и 

съвременната култура. 

 

Община Горна Оряховица разполага с разработена и приета Програмата за развитие на туризма 

на територията на общината за периода 2021–2027, чиито цели и обхват са посочени в 

аналитичната част на изложението, касаеща инфраструктурата за култура и туризъм в общината. 
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VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 

1. Общи положения  

 

„Климат“ или „климатичен профил“ на дадена територия представлява закономерна 

последователност на атмосферните процеси, създаващи се в резултат на взаимодействието 

на слънчевата радиация, атмосферната циркулация и подложната повърхност, изследвани 

в рамките на многогодишен статистически режим на времето, характерен за дадена 

местност в зависимост от географското и́ положение. 

 

Последните данни от водещи учени говорят за безпрецедентни изменения на световния 

климат. Според последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на 

климата (IPCC) глобалното затопляне предизвиква големи, в някои случаи необратими, 

изменения в обичайните климатични условия. Докладът предвижда повишаване на 

честотата и интензивността на екстремните климатични събития, включително необичайно 

затопляне на морската вода, и предупреждава, че увеличение на температурата от 2°С ще 

окаже пагубно въздействие върху природата и хората. По-високите температури и по-

интензивните метеорологични явления ще доведат и до огромни разходи за икономиката 

на ЕС (следователно и на България и регионите в страната) и ще възпрепятстват голяма 

част от земеделските и животновъдни стопани да произвеждат необходимите количества 

хранителни стоки за задоволяване на местното търсене.  

 

Изменението на климата е тясно свързано с явлението „климатична справедливост“, което 

разглежда климатичните промени през „призмата на човешките права и се базира на 

вярването, че заедно можем да изградим по-добро бъдеще за настоящето и бъдещите 

поколения.“ Европейския икономически и социален комитет определя обхвата на 

понятието „климатичната справедливост“ като  „глобалното изменение на климата като 

политически и етичен въпрос, а не само като строго екологичен проблем“, тъй като 

последиците от климатичните промени не засягат всички еднакво – често най-уязвимите и 

най-бедните в обществото са тези, които понасят последиците от промените в климата най-

силно и болезнено. В такива групи, биха могли да се причислят хора с ниски доходи и в 

икономически неизгодно положение, маргинализирани групи, малцинства, коренно 

население, дори често жени. Въпреки факта, че точно тези групи са най-малко отговорни 

за емисиите на парникови газове и други фактори, които водят до промените в климата, 

точно тези групи са най-потърпевши.  

 

2. Европейски инициативи за намаляване на антропогенното влияние върху 

климата 

 

Поради изложените по-горе съображения, незабавното, бързо и широкомащабно свиване 

на емисиите на парникови газове и постигането на нулеви емисии на въглероден диоксид 
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биха могли да ограничат изменението на климата и неговия ефект, поради което бе прието  

комплексно европейско законодателство по отношение на редица ключови сектори от 

икономиката, които следва  да намалят значително емисиите на парникови газове. 

Европейският зелен пакт предоставя подробен план и пътна карта за реализирането на 

амбициите на ЕС в областта на климата. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел 

превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно 

ефективна и конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии 

на парникови газове и икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. 

Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ 

до 2030 г. в отговор на дефинираните от Организацията на обединените нации цели за 

устойчиво развитие. Пакетът включва редица стратегии в различни области като 

промишленост, биоразнообразие и други. 

 

В пакта се признава необходимостта всички действия и политики на ЕС да играят роля за 

постигането на неутралност по отношение на климата и се определя пътна карта за 

законодателни и незаконодателни инициативи, които ще помогнат на ЕС да постигне тази 

цел в сектори като промишлеността, транспорта и мобилността, енергетиката и финансите. 

 

3. Основни актове в националното законодателство и стратегическа рамка  

 

Националното законодателство регламентира необходимите действия в тази специфична 

област чрез Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Той постановява 

България да изпълнява задълженията си по отношение на Рамковата конвенция на 

Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), Протокола от Киото и Регламент 

(ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните 

годишни намаления на емисиите на парникови газове. 

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване 

емисиите на парникови газове: 

 повишаване на енергийната ефективност; 

 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, 

както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

 улавяне и оползотворяване на метан; 

 залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; залесяването и 

повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, 

обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните 

методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази 

област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, подписали 

РКОНИК; 

 разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 

възобновяеми източници; 

 разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата  с 
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цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; 

 образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; 

 повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с 

изменението на климата;  

 разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата. 

 
В дългосрочен стратегически план, Националната стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие до 2030 г. е представена обобщена рамка на 

структурата на доклада, показваща как визията, стратегията и планът за действие за 

адаптация към изменението на климата са разработени на база оценката на климатичните 

рискове и уязвимости за всеки сектор. Стратегията посочва, че България е разположена в 

регион с висока уязвимост спрямо климатичните промени, най-вече по отношение 

повишаването на температурата и интензивните валежи. В резултат се появяват екстремни 

засушавания и наводнения, които оказват крайно негативно въздействие върху социално- 

икономическото развитие. Други проявяващи се проблеми са горските пожари и 

свлачищата. Констатациите на Стратегията са за трайно влошаване на ситуацията по 

отношение на климата, вкл. постепенно увеличение на годишните температури, значително 

намаляване на дъждовете през летния сезон, увеличаване честотата на бедствените 

явления. Всичко това неминуемо ще сложи отпечатък върху природните ресурси, селското 

стопанство и горското стопанство, редом с ключови отрасли на българската икономика и 

изисква предвиждането на мерки за превенция. Дефинирани са следните стратегически 

цели пред България във връзка с климатичните политики: 

 Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата; 

 Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на 

климата; 

 Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата;  

 Изграждане на устойчивост към изменението на климата. 

 

Рамката включва два основни типа мерки, които да доведат до ограничаване на факторите, 

влияещи негативно върху климата и водещи до неговото рязко изменение, както и на 

мерки, целящи адаптация към изменените климатични условия във връзка с вече настъпили 

и необратими аномалии в местния климат. 

 

Мерки за ограничаване изменението на климата  

Тези мерки представляват превантивни действия, свързани с ограничаване на вредното 

въздействие на човешката дейност, допринасящо за парниковия ефект. Тези мерки са 

свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които довеждат до увеличение на 

вредните емисии на парникови газове, като бъдат определени и необходимите превантивни 

действия, които да неутрализират източниците. 
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Мерки за адаптация към изменението на климата  

Това са превантивни мерки, свързани с предвиждането и определянето на негативните 

социални и икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на 

възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие 

климатичните изменения). Те са насочени към вече възникналите изменения на климата. 

Мерките за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления 

и процеси, застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е 

да се заложат мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат 

появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация разглеждат климатичните изменения и като 

възможност. 

 

4. Мерки, заложени в рамките реализацията на ПИРО Горна Оряховица 

  

При идентифициране на мерките, които да бъдат приложени в рамките на реализацията на 

ПИРО Горна Оряховица са адресирани най-важните проблеми и рискове за състоянието на 

околната среда в общината, съгласно изготвения SWOT анализ. Опазването на околната 

среда и адаптацията към последиците от изменението на климата, както и прилагането на 

мерки за смекчаването на негативното антропогенно въздействие върху климата са 

заложени в няколко направления, които допринасят за постигането на стратегическите 

цели и приоритети, посочени в Приложение 1 на ПИРО. 

 

 

Мерки за ограничаване изменението на климата 

 

Приоритет 1: Иновативно, интелигентно и устойчиво икономическо развитие  

 

В рамките на реализацията на Приоритет 1 ще бъдат приложени редица целенасочени 

мерки за постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на 

конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за 

подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. Инициативите 

няма как да не бъдат обвързани и мерки, свързани с климата, доколкото той е основен 

фактор с влияние върху качеството на жизнената среда в общината. 

 

Мярка 1.2.3: Подобряване на бизнес инфраструктурата включително и  за насърчаване на 

икономическата активност преход към кръгова  и ниско въглеродна икономика включва 

предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в предприятията и намаляване 

на отделяните емисии от дейността им чрез използване на енергия, произведена от ВЕИ за 

собствено потребление, както и подкрепа на прехода към кръгова икономика посредством 

въвеждане редица стимули насърчаване на инициативите за взаимодействие между 

различните отрасли за по-пълно оползотворяване на ресурсите и намаляване на 

генерираните отпадъци. 
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Приоритет 2: Подобряване качеството на живот и развитие на човешкия потенциал 

чрез: образование, здравеопазване, социален растеж, култура, спорт и туризъм 

  

Основните мерки, свързани с ограничаването на изменението на климата в рамките на 

Приоритет 2 са насочени към обновяване и модернизация на материално- техническата база 

на обектите в сферата на образованието, здравеопазването, културата и спорта чрез мерки 

за енергийна ефективност, както и чрез инициативи за повишаване на осведомеността на 

населението за изменението на климата и мерките за неговото ограничаване. 

 

Мярка 2.1.1. Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура, 

включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ предвижда мерки в на 

5 училища и 3 детски градини на територията на общината с цел осигуряване на 

благоприятна среда на обучение и намаляване на разходите за енергия и топлинните загуби 

на сградите. 

 

Мярка 2.1.3. Насърчаване ученето през целия живот чрез разширяването и 

осъвременяването на работата на Центъра за подкрепа на личностното развитие гр. Горна 

Оряховица. Инициативата ще спомогне за изграждане на важни знания и компетенции у 

представителите на младото поколение в общината, включително и за формиране на 

активна гражданска позиция, свързана с динамичните процеси на изменение на климата и 

личната отговорност на всеки един член на обществото да положи усилия в посока 

ограничаване на негативните влияния от човешката дейност.    

  

Мярка 2.2.1. Обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите от 

здравната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

ВЕИ и обзавеждане и оборудване предвижда мерки за енергийна ефективност съгласно 

предвиждания на енергиен одит на двете детски ясли в общината, МБАЛ Св. Иван Рилски 

и ДКЦ 1 ЕООД с цел подобряване на средата и  намаляване на разходите за енергия и 

топлинните загуби на сградите. 

 

Мярка 2.3.1: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на обектите от 

социалната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

и ВЕИ и обзавеждане и оборудване на сградите на Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания – гр. Горна Оряховица и Дневен център за деца с увреждания – гр. Горна 

Оряховица  ще доведе до пълно осъвременяване на материалната база на центъра и 

въвеждане на редица способи за повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

  

Мярка 2.4.1: Обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите от 

културната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

ВЕИ в 4 читалища на територията на общината. 

 

Мярка 2.4.3: Изграждане и модернизация на материално-техническата база на обектите от 

спортната инфраструктура,  включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 
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ВЕИ в наличните в момента спортни зали, както и изграждане на изцяло нова, 

енергосъобразна сграда.  

 

Мярка 2.5.2: Изграждане/реконструкция/обновяване на инфраструктурата свързана с 

туризма предвижда монтиране на енергоспестяващи лампи по протежение на 

новоизградената екопътека за крайградски туризъм с цел намаляване на потребената 

енергия. 

 

Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност   

  

В рамките на инициативите за реализация на Приоритет 3 са заложени мерки за 

благоустрояване на градската среда с цел постигане на по-екологични условия за 

живущите, както и повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и в 

държавни и общински административни сгради. 

 

Мярка 3.1.2: Благоустрояване на урбанизираните територии и рехабилитация на уличната 

мрежа включва реконструкция и модернизация на общинската система за външно 

изкуствено осветление с цел повишаване на енергийната ефективност, намаляване на 

разходите на енергия. 

 

Мярка 3.1.3: Развитие на "Зелена мобилност" на територията на общината. Мярката 

включва редица инициативи с цел намаляване на въглеродния отпечатък на транспорта на 

територията на общината, осигуряване на условия за електрически транспорт, осигуряване 

на условия и насърчаване на пешеходното и велосипедното движение, както и разработване 

на стратегическа рамка за организация на движението, която ще създаде условия за 

ефективно планиране на разширяването на транспортните трасета, изграждане на 

пешеходни зони, разширяване на покритието на зарядната инфраструктура и др. 

 

Мярка 3.2.1: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор включва редица 

инициативи, които да обхванат еднофамилни и многофамилни жилищни сгради на 

територията на общината, с което да се намали потребената от тях енергия, както и 

енергийните и топлинни загуби.      

 

Мярка 3.2.2: Повишаване на енергийната ефективност в държавни и общински 

административни сгради цели да подобри енергийните показатели на редица 

административни сгради, за да се намали поребената от тях енергия, което да освободи 

допълнителен финансов ресурс в бюджета на общината за реализиране на други социално 

и икономически значими инициативи.        

 

Приоритет 4: Зелена и устойчива община 

 

Приоритетът включва дейности, насочени към ключови за човешкото здраве компоненти 

на околната среда: развитие на зелената система в общината и подобряване на 



187 
 
 

екологичните условия, подобряване качеството на атмосферния въздух като фактор за 

глобалното затопляне и управление на отпадъците. 

 

Мярка 4.1.2: Реализиране на мерки за намаляване на запрашеността на въздуха чрез 

подмяна на горивни устройства сред битовите потребители, поставяне на пречиствателни 

съоръжения и наръчване на използването на ВЕИ.  

 

Мярка 4.1.4: Укрепване и поддържане на природните ресурси – ще бъдат осъществени 

редица инициативи за съхраняване на залесените площи в общината, засаждане на нови 

растителни видове, както и запазване на защитените видове на флората в защитените зони 

в общината.  

  

Мярка 4.2.1.Подобряване управлението на отпадъците – в рамките на мярката ще бъдат 

проведени инициативи за подобряване на системата за управление на отпадъците, 

закриване и рекултивация на съществуващи сметища и терени със замърсявания, 

въвеждане на добри практики в разделното събиране и рециклирането. 

 

 

Мерки за адаптация към изменението на климата  

 

Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност   

  

В рамките на инициативите за реализация на Приоритет 3 са заложени мерки за 

благоустрояване на градската среда с цел постигане на по-екологични условия за живущите 

и адресиране на резултата от изменението на климата върху качеството на живот. 

Подобряването на ВиК инфраструктурата, заложено като част от приоритета, цели 

намаляване на водните загуби и ефективно използване на водните ресурси в общината при 

условия на все по-чести засушавания, следвани от спорадични, но значителни по обем 

дъждове.  

 

Мярка 3.1.2: Благоустрояване на урбанизираните територии и рехабилитация на уличната 

мрежа предвижда изграждане на нови градски паркове и реконструкция и модернизация на 

съществуващите зелени площи в урбанизираните зони в общината, което ще доведе до 

поглъщане на част от вредните емисии от засадените дървесни видове, намаляване на 

средните летни температури в населените места, намаляване на ерозията на почвата и 

осигуряване на място за отдих и почивка. 

 

Мярка 3.4.1: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и 

канализационна мрежа и ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна 

мрежа в населените места в общината с цел намаляване на загубите от вода и спазване на 

екологичните изисквания за ефективно управление на водните ресурси.  
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Приоритет 4: Зелена и устойчива община 

 

Приоритетът включва дейности, насочени към ключови за човешкото здраве компоненти 

на околната среда: развитие на зелената система в общината и подобряване на 

екологичните условия и защита от наводнения и свлачища. 

 

Мярка 4.1.1: Развитие на зелената система в общината и подобряване на екологичните 

условия чрез мерки за благоустройство и озеленяване на крайпътни и междублокови  

пространства за адресиране на замърсяването с фини прахови частици, намаляване на 

емисиите и създаване на условия за намаляване на средните летни температури в общината. 

 

Мярка 4.1.2: Реализиране на мерки за намаляване на запрашеността на въздуха чрез 

залесяване, затревяване и закупуване на машини за почистване на улици, което да доведе 

също така до намаляване на ерозията на почвата, както и на запрашаването причинено от 

дълги периоди на засушаване в през летния сезон. 

 

Мярка 4.1.5: Защита от наводнения и свлачища – както е видно от изложението в 

аналитичната част на ПИРО, на територията на Община Горна Оряховица са налице 

свлачища, които следва да бъдат укрепени като част от мерките за адресиране на 

ерозионните процеси, като мярката ще обхване и дере в общинския център, което се нуждае 

от почистване и укрепване.      

 

 

Към дата на изготвяне на ПИРО, мерките се фокусират върху реализацията на ключовите 

за развитието на общината дейности, които разширяват възможностите за инвестиции и 

мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор.  Следва да се има 

предвид, че инициативите по отделните приоритети могат да претърпят промени според 

степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните и обществени условия, 

конкретно възникващи ситуации в страната и Европейския съюз, както и появилите се 

необходимости от преразпределение между отделните приоритети след обосновани 

промени според процедурите на приложимото законодателство. 
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VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

НА ПИРО 

 

Общи положения 

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение 

и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване 

и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка, 

при спазване на принципа за партньорство, участват общинският съвет, кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 

представителите на гражданското общество в общината. 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 

ефективно 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. Системата за наблюдение обхваща: 

 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация за изпълнение на ПИРО; 

 индикаторите за наблюдение, включително и извършване на изменения в 

първоначално заложените стойности, ако такива се налагат; 

 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа, правомощия 

и отговорности; 

 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност, които да 

гарантират активното участие на местния бизнес и гражданското общество като 

цяло в изпълнението на ПИРО, включително и чрез сигнали, предложения и 

инициативи за партньорство с общинската администрация. 

 

Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и оценката 

на ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане: 

 Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО. 

 Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент 

за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 

началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът 

въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага 

завършения документ за одобрение от общинския съвет. Неразделна част от 

процедурата е изпращането на доклада до председателя на областния съвет за 

развитие. 

 Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

участват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля 

е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали 

участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при 

подготовката на годишните доклади. 
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 Институциите, предоставящи нужната информация за проследяване на плана, 

съобразно с неговите индикатори също са ключов участник в процеса. Основните 

източници на информация са Национален статистически институт, РИОСВ, 

Регионална здравна инспекция, Регионално управление на образованието, 

Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната 

администрация, неправителствени организации и експертни колективи. 

 Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни 

институции, професионалните общности и др., които участват активно в процеса 

чрез сигнали, предложения и инициативи за партньорство с общинската 

администрация. 

 

Дейността по наблюдение на изпълнението се основава на събиране, обработка и анализ 

на обективни количествени данни, предоставяни от достоверни официални източници – 

НСИ, Евростат, данни от отчетите на общинската администрация в рамките на извършване 

на обичайните ѝ функции, вменени със съответните нормативни документи, отчети на 

Агенция по заетостта, РИОСВ и др. Специфичните цели на наблюдението са: 

 проверка на финансовото изпълнение на плана; 

 проверка на изпълнение на плана в рамките на определен времеви период; 

 проверка на изпълнение на изискванията за прилагане на плана; 

 проверка за изпълнение на изискванията за информация и публичност; 

 постигане на целевите стойности на индикаторите за наблюдение. 

 

Законът за регионалното развитие дефинира като основни дейности по наблюдението и 

оценката на ПИРО своевременното изработване на следните инструменти: 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана – разработването на 

докладът е отговорност на кмета на общината, който го представя пред общинския 

съвет, който от своя страна го одобрява; 

 Междинна оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от междинната оценка; 

 Последваща оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от последващата оценка. 

 

За единен стандарт в проследяването на реализацията на ПИРО при равностойно отчитане 

на проекти/приноси от различните сектори/дирекции на общината е ще бъдат утвърдени 

единни стандарти за отчитане на проекти и индикатори от страна на отделните дирекции и 

отдели на общинска администрация в рамките на разработване на вътрешни правила и при 

спазване на указанията на релевантните оперативни програми. Тези стандарти ще 

кореспондират със структурата на Програмата за реализация на ПИРО, като на база 

констатациите от Годишните доклади и Междинната оценка, при обоснована нужда от 

промяна в стратегическата част на ПИРО или неговите инструменти за изпълнение, кметът 

на общината може да организира актуализацията на ПИРО. Актуализираният ПИРО 

подлежи на обществено обсъждане и одобрение от страна на общинския съвет. 
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Индикатори за наблюдение  

В изпълнение на Методическите указания, при разработването и прилагането на системата 

от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО, идентифицираните 

индикатори за изпълнение са съобразени с общите индикатори в областта на регионалната 

политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 

2021-2027 г. 

 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на 

събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики. За целите на изпълнение на програмата за наблюдение и в съответствие с 

Методическите указания, идентифицираните индикатори са разпределени в следните две 

категории: 

 

Индикатори за продукт  

Използват се при наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети 

за развитие на общината, количествено измерими са и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 

Индикаторите за резултат  

Използват се при наблюдението и оценката изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с 

качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие 

на региона. 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Горна Оряховица са 

изведени в Приложение 3 – Матрица на индикаторите. 

 

 

 

 

 

 

 


