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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗРР

Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на

СИ на ЕС

Структурните инструменти на ЕС в Р България

МЗм

Министерство на земеделието

МИИ

Министерство на икономиката и индустрията

МИР

Министерство на иновациите и растежа

МЕУ

Министерство на електронното управление

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НПО

Неправителствени организации

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОбС

Общински съвет

ОП

Оперативна програма

ОПТТИ

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

ОПОС

ОП “Околна среда“ 2014-2020

ОПРР

ОП „Регеони в разтеж“ 2014-2020

ОПИК

ОП „Иноваций и конкурентно способност“ 2014-2020

ОПНОИР

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

ОПРЧР

ОП „Развитие на човишките ресурси“ 2014-2020

ОП ДУ

ОП „Добро управление“ 2014-2020

ОПИМСП

Инициатива за малки и средни предприятия – 2014-2020

ПМДР

Програма за морско дело и рибарство – 2014-2020

ПРСР

Програма за Развитие на селските райони“ 2014-2020

ОПР

Общински план за развитие

ОСР

Областна стратегия за развитие
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ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

УО

Управляващ орган
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И НОРМАТИВНА ОБОСНОВКА
Настоящият документ представя резултатите от независима последваща оценка за
изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Горна Оряховица за
периода 2014 - 2020 г., която е изготвена в изпълнение изискванията на Възложителя и се
основава на действащите нормативни изисквания. Общинският план за развитие1 на
Община Горна Оряховица за програмен период 2014-2020 г. е приет с решение № 654 от
18.12.2013 г. на Общинския съвет, Горна Оряховица.
Последващата оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020
г. се извършва съгласно чл. 34 от Закона за регионалното развитие, чрез прилагане на §37
от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за регионалното развитие (ДВ, бр.21 от 2020 ). Съгласно изискванията на чл. 34, ал.
1 от Закона за регионално развитие тази оценка се извършва в период не по-късно от
една година след изтичане на срока на действие на общинските планове за развитие.
Съгласно действащата нормативна уредба в сферата на стратегическото и
плановото осигуряване на регионалното развитие и на провежданата в Р България
регионална политика, последващата оценка е част от инструментариума за наблюдение,
анализ и оценка на общинските планове за развитие. По своята същност последващата
оценка е свързана с процеса на оценяване на изпълнението на общинските планове за
развитие, което е и една от основните задачи на мониторинговата система. Системата за
наблюдение, анализи и оценки на изпълнението на ОПР е един от важните ориентири за
ефективността и ефикасността на политиките за развитие, провеждани от местните
органи на властта.
В практико-приложен аспект най-целесъобразен е подходът последващата
оценка да се извърши паралелно с изработване на новия планов документ за 2021 - 2027
г., който според Утвърдените Методически указания на Министъра на регионалното
1

Общински план за развитие 2014-2020:

https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/OPR%20%202014_2020-47373608.pdf
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развитие и благоустройството се трансформира в План за интегрирано развитие на
община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Аргументите за това са, че съдържащите се в
последващата оценка препоръки могат да бъдат веднага отразени в новия ПИРО. В този
смисъл се повишава и значимостта на последващата оценка и нейната приложна
стойност.
В структурно-съдържателно отношение последващата оценка включва следните
раздели:


Въведение и нормативна обосновка на необходимостта от нейното

изработване;

последващата

Описание на Методическия подход, който очертава целите и задачите на
оценка;

прилаганите

методи

на

изследване

и

технологична

последователност на действията по изработването на документа;


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 и за разработване на ПИРО за следващия планов период, осигуряващи
приемственост между общинските планове за развитие и от двата програмни периода.

II. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА
Целта на Последващата оценка е да осигури независима и актуална информация
за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на Община
Горна Оряховица през периода 2014-2020г. и да направи изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
Методиката е инструмент за наблюдение на изпълнението и оценка на
ефективността и ефикасността на реализацията на стратегическия документ, както и за
оценка на въздействието на предприетите действия. Използваната тук методиката е в
съответствие с принципите за изготвяне, изпълнение, наблюдение и оценка на
стратегически документи за регионално развитие и е съобразена с нормативните
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изисквания – ЗРР, ППЗРР и Методическите указания за разработване на Национална
стратегия за регионално развитие (2012 - 2020), регионални планове за развитие от ниво
2 (2014 - 2020), областни стратегии за развитие (2014 - 2020), общински планове за
развитие (2014 – 2020), с наличния институционален капацитет и осъществяваните
функции от органите на местното самоуправление и общинската администрация, както и с
принципа на взаимодействие със заинтересованите страни.
Екипът, изработващ последващата оценка на ОПР на Община Горна Оряховица,
прилага и своя практическия опит при осъществяване на наблюдение и оценка на
стратегически и планови документи през изтеклия планов период, в т.ч. и изработване на
предварителни и на междинни оценки на ОПР на конкретни общини.
Използваният за настоящата последваща оценка методически подход включва
следните компоненти:
 Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
 Документалното проучване:


проучване на актове, документи, доклади и друга информация –

преглед

на

всички

изброени

документи,

имащи

отношение

към

изпълнението на целите и проектите в ОПР;


филтриране

на

информацията

от

проучените

документи

-

определяне каква точно информация ще се ползва от всеки документ.
 Описание:


описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и
изводи.

 Интерпретиране и анализ на данните:


Извършване на експертна оценка по приоритетни области;



Извършване на анализ на базовата входяща информация и данни и

обобщение на резултатите за нивото на изпълнение на ОПР. За целта е
използван инструментариум за прилагане на определени критерии (в
зависимост от конкретните цели), които характеризират качеството на
изпълнението на ОПР към неговото финално отчитане.
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 Оценка – оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените
цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси.
 Сравнение – сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база
сравнението бяха направени изводи и препоръки.
 Обобщение:


обобщаване на информацията;



представяне на обобщената информация в графичен и табличен вид

за по-лесно визуализиране и възприемане на резултатите от оценката.
 Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в
действията на екипа за изготвяне на Последващата оценка за изпълнение на ОПР.
Използваният подход за отчитане изпълнението на ОПР се базира на
структурирано,

систематично

и

многократно

събиране,

обработка,

обобщение,

интерпретиране, анализ и представяне на информацията. При обработване на
резултатите са взети под внимание резултатите от предварителната и междинната оценка
на ОПР, годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР, годишен отчет за
изпълнение на програмата за управление на Община Горна Оряховица.
Извършването на Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община
Горна Оряховица премина през следните етапи:
 Проучване: През този етап бяха проучени основни планови и стратегически
документи на общината и областта. Беше събрана базова информация и
статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска
администрация - Горна Оряховица, ИСУН и други.
 Анализ и оценка: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация. Изготвена беше Последващата оценка на
ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Направени са изводи и
препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
 Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със съгласуване
на Последващата оценка и направените констатации с Общинска администрация –
Горна Оряховица. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на
администрацията са взети под внимание и са включени в Последващата оценка.
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1. Източници на информация за изготвяне на последващата оценка на ОПР
При изготвяне на Посведващата оценка на ОПР на Община Горна Оряховица е
ползвана информация от следните източници:


Годишни доклади за наблюдение на изпълнениета на Общинския план за

развитие 2014-2020 г.


Програма за управление на община Горна Оряховица за мандат 2015-2019

г. и 2019 - 2023;


Годишни доклади на Кмета на общината за изпълнение на Програмата за

управление на община Горна Оряховица за 2017, 2018 и 2019 г.


Отчети за изпълнение на общинските бюджети за 2014 – 2020 г.;



Годишни инвестиционни програми към бюджетите за 2014 – 2020 г.;



Секторни стратегически и планови документи на Община Горна Оряховица

(Общински стратегии и общински планове и програми), касаещи периода 2014-2020 г.:


Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна

Оряховица – 2014-2020 г.;


План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица

2014-2017


Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Горна

Оряховица ;


Програма за управление на общинската собственост;



Информационна

система

за

управление

и

наблюдение

на

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

1.1. Преглед на предварителната оценка на ОПР
Действащата

нормативна

уредба

за

разработване

на

стратегическите

документите съгласно Закона за регионално развитие регламентира същите да се
придружават от Предварителна оценка2, която се приема от съответните органи. При
2

Предварителна оценка: https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/Predvaritelna%20ocenka%20OPR-95707380.pdf
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приемане от Общинския съвет на ОПР на Община Горна Оряховица 2014-2020 за него е
бил изготвена предварителна оценка, приета също от ОбС.
Основният извод от Предварителната оценка е, че Проектът на ОПР на Община
Горна Оряховица за програмния период 2014-2020 г., е изготвен на основата на
широкообхватен анализ на социално-икономическото и инфраструктурно развитие и на
състоянието на околната среда в общината и включва обосновани приоритети за
развитие. Направените изводи и очертаните тенденции в развитието през плановия
период 2007-2013 г. в последствие са използвани за формулиране на приоритетните
области и на стратегическите цели и съответно на мерките за развитието на общината в
плановия период 2014-2020.

1.2. Преглед на годишните доклади за изпълнение на ОПР през 2014 - 2020 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2014 г., приет с решение на
ОбС № 1116 от 26.03.2015 г.;


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2015 г., приет с решение на
ОбС № 106 от 31.03.2016г.;


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2016 г.; приет с решение на
ОбС № 383 от 30.03.2017г.;


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2017 г.; приет с решение на
ОбС № 699 от 29.03.2018г.;


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2018г.; приет с решение на
ОбС № 946 от 28.02.2019г.;


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2019 г.; приет с решение на
ОбС № 120 от 31.03.2020г.;
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за

развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г. – отчет за 2020 г.; приет с решение на
ОбС № 426 от 25.03.2021г.;
В предоставените и анализирани годишни доклади се съдържа подробен преглед
на процесите и управленските действия на органите, ангажирани с изпълнението на ОПР
– Общински съвет, Кмета на общината и общинската администрация. Годишните доклади
съдържат много подробни описания на изпълнението на ОПР; описание на целите и
постигнатите резултати от извършените действия по реализацията на ОПР. Положително
следва да бъде оценен подхода при изготвяне на годишните доклади - изпълнението на
отделните мерки и действия е диференцирано по приоритети, стратегически цели и
мерки. По всички цели и мерки има отговор на въпросите какво е извършено, какви са
резултатите и т.н. Не са пропуснати и целите и мерките, по които няма резултати. Но
липсват конкретни оценки за степента на постигнатия напредък в реализиране на
мерките по стратегическите цели и приоритети на общинския план.
В резултат на това годишните доклади могат да бъдат оценени високо, като се
подчертае приносът на административното звено, което е обобщило и представило
отчетите на останалите звена от общинската администрация. Разгледани са подробно
всички приоритетни области, специфични цели и мярки. Направен е задълбочен отчет по
свършени проекти с коментар и стойностен анализ. Посочени са и извършени проекти
извън заявените в ОПР. Подробността на докладите е много голяма, но в тях липсва
коментар на срещнати трудности, възпрепятствали изпълнението на дейности и
отлагането им във времето.

1.3. Преглед на междинната оценка
Междинната оценка3 на ОПР на Община Горна Оряховица е изготвена през м.
Септември 2017 г. и е прита с Решение № 599 от 30.11.2017 г. на ОбС Горна Оряховица.
Междинната оценка е насочена към анализиране и определяне на напредъка пи

3

Междинна оценка: https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/Megdinna%20ocenka%20OPR-45128504.pdf
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изпълнението на ОПР в средата на периода на действие на плана. Съгласно разпоредбите
на Закона за регионалното развитие междинната оценка се извършва не по-късно от края
на четвъртата година от действието на документа.
Оценката на напредъка по изпълнението на целите на ОПР е важен елемент на
оценката, който определя необходимостта от промени в политиката или потвърждава
съответствието на поставените цели на актуалните потребности на общината. В случай, че
постигнатият напредъкът не е достатъчен, спрямо първоначалните очаквания е
необходимо да се предприемат мерки, които да преодолеят изоставането и да осигурят
постигането на поставените цели да края на периода на действие на ОПР / 2020 г./
В извършената междинна оценка са направени следните изводи и заключения:


Извършените анализи на изпълнението констатират наличието на

неравномерен напредък по реализацията на заложените в ОПР Приоритетни области и
свързаните с тях Специфични цели към септември 2017 г. Най-значим напредък по
изпълнението на ОПР на община Горна Оряховица за оценявания тригодишен период
(2014 – 2016 г.) е осъществен по Приоритетна област 2 и Приоритетна област 3. По
специфичните цели на посочените приоритетни области са реализирани или са в процес
на реализация редица проекти, финансирани по линия на привлечени финансови ресурси
(ЦБ, национални фондове, ОП) в предишния и в настоящия програмен период със
значителен финансов ресурс. Постигнатите резултати от завършените и в процес на
изпълнение проекти се изразяват в: подобряване на физическата и жизнената среда –
основна характеристика на устойчива, екологична и достъпна градска среда; подобряване
физическите качества на обекти на образователната и здравната инфраструктура;
повишаване качеството на живота на социално уязвими групи от населението чрез
социално приобщаване и подобряване на здравния статус на населението чрез
реализация на около 30 проекта и др.


Добър напредък е констатиран по изпълнението на Приоритетна област 5, -

добро управление и подобряване на административния капацитет. Напредъкът е резултат
основно от изпълнението на т.нар. „меки“ мерки, които са с неинвестиционен характер;


Ограничени са постигнатите резултати от изпълнението на мерките по

Приоритетна област 1 и свързаните с нея специфични цели 1.3 и 1.4. Констатиран е
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недостатъчен

напредък по мерките насочени към развитие на конкурентоспособна

икономика, към развитие на високотехнологични производства и иновации, създаване на
клъстери и мрежи и др.
Заключението на МО за изпълнение на ОПР на Община Горна Оряховица за
оценявания тригодишен период е, че има напредък в изпълнението на мерките на плана
по отделните Приоритетни области и свързаните с тях Специфични цели, насочени към
подобряване качествата на базисната и на социалната инфраструктура не само в
общинския център, а и в редица от съставните селища. С констатираното от МО
изпълнение на ОПР се създава добра основа за по-нататъшното изпълнение на
Приоритетите области и през следващите години до края на програмния период – 2020 г.
Направените изводи, свързани с оценката на степента на изпълнение на ОПР в периода
2014-2016 г. и констатираните слабости и проблеми

са дали основание да се

формулирани следните препоръки:
-

За постигане на напредък по Приоритетна област 1 и по-конкретно на

Специфични цели 1.3. и 1.4 в МО е препоръчано да се изработят и прилагат механизми от
страна на Общинска администрация за подпомагане на местния бизнес,

и на

неправителствения сектор чрез улеснени административни процедури и експертна
помощ при разработване и кандидатстване за финансиране на проекти по ОП „Иновации
и конкурентоспособност“, ПРСР и др.; Паралелно с действията по привличане на средства
от външни финансови донори (на проектен принцип) да продължи политиката по
осигуряване на собствен финансов ресурс с инвестиционно предназначение за
финансиране на малки проекти свързани с подобряване на селищната среда и на
социалната инфраструктура;
-

За по-нататъшно намаляване на неравенствата в условията за живот между

общинския център и съставните села в МО е препоръчано да се насочват проекти към
подобряване на инфраструктурата на малките населени места; За модернизиране на
съществуващата и изграждане на нова базисна и социална инфраструктура в МО е
препоръчано да се използват възможностите на други ОП, като „Околна среда“, и др. За
реализиране на проекти с надобщински характер, които са от взаимен интерес със
съседните общини (основно в сферата на свързаността, на опазване на околната среда и
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др.)

в МО е препоръчано да се подобри междуобщинското сътрудничество със

съседните общини.

III. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НА ОПР НА ОБЩИНА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА 2014 – 2020 г.
1. ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОПР НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 г.
Стратегическата част на документа включва визия за развитието на Община Горна
Оряховица, обща цел, приоритети, специфични цели и мерки за тяхното постигане.
Визията на общината в ОПР за периода 2014-2020 г. е дефинирана като:

Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна
европейска община, основана на балансирано развитие на
територията, икономика на знанието и иновациите, чиста и
хармонична околна среда, сигурност и висок жизнен стандарт.
Така формулирана визията за развитие на общината обхваща всички сфери на
обществения живот, поради което има дългосрочен характер, надхвърлящ програмния
период 2014-2020 г.
Общата цел на ОПР на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. е формулирана
така:

Развитие
и
модернизация
на
инфраструктурата
на
територитята на общината, подобряване облика на населените
места и тяхната свързаност, повишаване качеството на
предоставяните
услуги
за
гражданите,
постигане
на
интелигентен растеж, социално приобщаване и заетост, опазване
на околната среда, насърчаване ресурсната ефективност и
сътрудничеството между публичния, частния и НПО сектора
За постигане на целта на ОПР на Община Горна Оряховица са предвидени следните
приоритетни области:
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Приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, основан на знание и заетост;
Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие;
Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот;
Приоритетна област 4: Околна среда;
Приоритетна област 5: Добро управление и достъп до обществени услуги.

Приоритетните области са необходимите условия за постигане на визията и
стратегическата цел на ОПР на Община Горна Оряховица. Всяка приоритетна област
обхваща нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с предимство пред
останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие. Приоритетните области
предопределят мерките за въздействие и представляват направленията, които
обосновават разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през
програмния период. Различните мерки в една, или повече различни области са
интегрирани и тематично свързани, за да се осигури широка ефективност и синергия
между тях и очакваните резултати. Това се отнася главно за целите и мерките, свързани с
развитието на икономиката в общината, повишаване на образователното равнище,
квалификацията и уменията на работната сила, повишаване на заетостта, изложени в
съдържателната част.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 - ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА ЗНАНИЯ И ЗАЕТОСТ
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 - ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 - ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 - ОКОЛНА СРЕДА

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 - ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
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2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Оценката на последващите резултати се основава на списък с проектите,
включени в ОПР за периода 2014-2020 г. на Община Горна Оряховица, разработен и
попълнен за целите на Последващата оценка от местната администрация. Към списъка е
извършено допълнително обобщение на частни проекти и инвестиции с отношение към
ОПР, които са публикувани в ИСУН 2020. Анализът на изпълнението на капиталова
програма на общината за всяка година от референтния период е използван като базова
информация за изготвяне на Последващата оценка. Основните източници на
информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно
определяне на тяхното съответствие с приоритетните области и мерки на общинския
план. В обхвата на оценката са включени само проекти, които към края на 2020 г. са
изпълнени или са в процес на изпълнение. Проектите, които са в процес на оценка или
се очаква подписване на договор за финансиране, не са отчетени като изпълнение.
Принос на Последващата оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и
инициативи, заедно с посочване на техните основни характеристики и анализа на
степента на отражението им върху развитието на общината.
Оценката на степента на постигане на целите, заложени в Общинския план за
развитие на Община Горна Оряховица, е изготвена на база Индикаторите за
наблюдение и оценка към плана, разписаните специфични цели и мерки в
Стратегическата рамка на ОПР за 2014-2020 г., Годишните доклади за наблюдение
изпълнението на ОПР, изготвената Междинна оценка на ОПР и изпълнението на
капиталовата програма на общината.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от ППЗРР индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР
отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в него,
въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Те отчитат
конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и
приоритетите за развитие. Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и
оценката, са:
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- индикатори за резултат – отнасят се до наблюдение и оценка на изпълнението
на приоритетите и мерките за развитие на общината;
- индикатори за въздействие – отчитат изпълнението на специфичните и
стратегически цели и имат цялостна оценка на ефективността на избраната политика за
развитие.
При оценката на изпълнението на отделните индикатори трябва да се отбележи,
че в одобрения ОПР на Община Горна Оряховица има индикатори, за които не е
посочена целева стойност, което ни накара да формулираме критерий за изпълнението
на тези индикатори. Беше предприет следния подход:
-

При наличието на изпълнение по-голямо от базовата стойност – отчитаме
100% изпълнение на индикатора;

-

При липса на изпълнение спрямо базовата стойност – отчитаме 0%
изпълнение на индикатора.

Общото изпълнение на индикаторите, заложени в ОПР на Община Горна
Оряховица е дадено подробно в Приложение 1 към Последващата оценка.
2.1. Приоритетна област 1. Постигане на икономически растеж, основан на знание и
заетост

Приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, основан на
знание и заетост

56%

Специфична цел 1.1.: Инвестиции в човешки ресурси и преодоляване на Изпълнено
социалното изключване
Мярка1.1.1: Подобряване на достъпа до заетост и намаляване на безработицата;

Изпълнено

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината.

Частично
изпълнено

Мярка1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество

Частично
изпълнено
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Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата

Частично
изпълнено

Мярка 1.3.1. : Обособяване/Изграждане на нови бизнес и индустриални зони

Неизпълнено

Мярка 1.3.2.: Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи бизнес и Частично
изпълнено
индустриални зони вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 1.3.3.: Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство Частично
изпълнено
/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса;
Мярка 1.3.4.: Благоустрояване на бизнес и индустриални зони, включително Изпълнено
подобряване достъпа за хора с увреждания
Мярка1.3.5.: Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, Неизпълнено
автомобилен и въздушен транспорт
Специфична цел 1.4: Създаване на условия за развитие на бизнеса

Изпълнено

Мярка1.4.1.: Дейности на общината в подкрепа на бизнеса

Изпълнено

Общата степен на изпълнение на Приоритетна област 1 -

Постигане на

икономически растеж, основан на знание и заетост, е 56%, което го определя като найслабо изпълнения приоритет в ОПР, но независимо от това можем да го оценим като
средно добро изпълнение.
Община Горна Оряховица поставя икономическия растеж на преден план, като
основна предпоставка за постигане на целта на ОПР. Реализацията на мерките,
заложени към този приоритет, допринасят за стимулиране на икономическото развитие
чрез активизиране на безработното население; чрез изграждането на междурегионални
връзки, осигуряващи обмен на добри практики и идеи; чрез

осигуряване на

благоприятна бизнес среда и развитие на инфраструктура, стимулилаща бизнеса. Този
приоритет е насочен към развитие на потенциала на местната икономика, като основа
за всички останали приоритети и като фундамент за постигането на формулираната в
ОПР визия на общината.
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През референтния период общината ежегодно е реализирала голям брой
проекти за активиране на неактивното население, за включване на безработни лица в
различни програми и инициативи, финансирани от общинския бюджет или от ОПРЧР,
както и за обучение и заетост на младите хора и тяхното стимулиране да развиват
бизнес инициативи.

За реализацията на Специфична цел 1.1.: Инвестиции в човешки ресурси и
преодоляване на социалното изключване Община Горна Оряховица е инициирала
редица проекти, финансирани както с европейски, така и с национални, а също и със
собствени средства. По-значимите от тях са:


Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“;



Програма „Старт на кариерата“;



Програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“;



Програма „Шанс за работа“;



Програма “Активиране на неаткивни лица“



Програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“;



Програма „Обучение и заетост за младите хора“.

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината е изпълнена частично
чрез осъществяването на проект „Иновативен подход за популяризирането на културното

и природно наследство в трансграничния регион“, който се реализира по Програма за
териториално сътрудничество INTERREG V- A Румъния – България в партньорство с
побратимения град Рошиори де Веде. Общата стойност на проекта е

1 427 918,76

евро, като водеща е Община Горна Оряховица с бюджет 969 949,38 евро. По проекта е
създаден Виртуален музей в община Горна Оряховица и е реализирано 3D мапинг шоу.

През референтния период са реализирани редица проекти по Специфична цел
1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата за стимулиране на бизнеса чрез подобряване и

реконструкция на съществуващата инфраструктура, чрез ремонт на водопроводна,
канализационната и пътната инфраструктура в индустриалните зони. Направени са
23

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА
Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Горна Оряховица
първите стъпки за създаване на нова индустриална зона като е решен въпросът със
собствеността и е изготвен ПУП. Но предвидените мерки за създаване на нова
индустриална зона и развитие на интермодалността са изпълнени само частично, тъй
като тяхното изпълнение до голяма степен зависи от инициативата на различни
държавни институции. Поради това постигането на заложените индикатори в ОПР за
тази специфична цел се считат за неизпълнени.
По тази специфична цел Община Горна Оряховица е реализирала следните
проекти:
 Реконструкция на улица „Иван Момчилов“ в Зоната с потенциал за
икономическо развитие, финансиран по ОПРР.


Реконструкция и доизграждане на канализация по улица „Иван
Момчилов“, гр.Горна Оряховица“, финансирана пред ПУДООС.

Реализацията на Специфична цел 1.4: Създаването на условия за развитие на
бизнеса, финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на МСП
във всички сектори и подкрепа за предприемачество и заетост, е основна политика в
рамките на помощта от Европейския съюз. Тя се реализира чрез интервенции,
стимулиращи

цялостното

подобряване

на

бизнес

средата;

повишаване

на

производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и интернационализацията
на българските фирми; съкращаване на пътя до крайните клиенти; разработване,
пазарна реализация и маркетинг на нови продукти, процеси, услуги и бизнес-модели;
внедряване на иновации в производството; ресурсна ефективност, енергийна
ефективност и т.н. В този контекст частният бизнес в общината, както и останалите
пазарно ориентирани субекти, в значителна степен са се възползвали от възможностите
за подкрепа от фондовете на ЕС, като към тях се добавя и институционалната подкрепа
от местната власт чрез чисто административни и

организационни подпомагащи

действия.
За периода 2014 – 2020 г. в Община Горна Оряховица са реализирани общо 130
бр. частни бизнес проекти, които са финансирани от оперативните програми на ЕС на
обща стойност 24 195 140 лв. и фирмите са получили обща субсидия в размер на
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15 243 039 лв. (Приложение 2). Финансирането на проектите от различните програми на
ЕС е както следва:


проекти, финансирани по ОПИК – 23 бр., на обща стойност: 16 724 493,22
лв.; получена БФП – 9 907 317,11 лв.



проекти, финансирани по ПРСР – 4 бр., на обща стойност: 3 264 119,56 лв.;
получена БФП – 1 578 275,26 лв.



проекти, финансирани по ОПРЧР – 11 бр., на обща стойност: 1 150 509,18
лв.; получена БФП – 102 753,59 лв.



проекти, финансирани по ПМДР – 3 бр., на обща стойност: 867 347,30 лв;
получена БФП – 433 673,65 лв.



Проекта, получили КОВИД – 91 БР. – обща стойност – 2 188 671,10лв.

Подпомагането от страна на Общината за реализацията на тази стратегическа цел
е чисто институционално и се изразява в предоставянето на административни услуги.
2.2. Приоритетна област 2. Инфраструктурно развитие

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие

64%

Специфична цел 2.1.: Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради и
жилищен сектор

Изпълнено

Мярка 2.1.1.: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор;

Частично
изпълнено

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

Частично

Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания

Частично
изпълнено

Мярка2.2.1.: Изграждане на достъпна среда

Частично
изпълнено

Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените места.

Частично

изпълнено

изпълнено
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Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии

Частично
изпълнено

Мярка 2.3.2.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между
населените места

Частично
изпълнено

Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата

Частично
изпълнено

Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и
канализационна мрежа и ПСОВ

Частично
изпълнено

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица

Изпълнено

Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови
документи, свързани с устройство на територията на община Горна Оряховица

Изпълнено

Общата степен на изпълнение на Приоритетна област 2 – Инфраструктурно
развитие, е 64 %, което е сравнително добро изпълнение на фона на всички приоритетни
области на ОПР. Инфраструктурното развитие е един от най-важните приоритети за
Община Горна Оряховица, защото той е основополагащ за постигането на всички
останали цели и мерки на ОПР.
Реализираните дейности и проекти в Приоритетна област 2 включват повишаване
енергийната ефективност на сградите, подобряване състоянието на техническата
инфраструктура в общината, осигуряваща териториална устойчивост и свързаност,
гарантиране на условия за опазване и подобряване на околната среда, адаптирането й
към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно
използване на природните ресурси. Реализирани са проекти, свързани с обновяване на
селищни среди, включително енергийна ефективност, озеленяване, достъпност,
обезопасяване. Подобряването на техническите характеристики и състоянието на
пътната мрежа продължа да бъде основен фактор за нормално функциониране на
местната икономика и обществените услуги (образование, здравеопазване, социални
дейности, култура), особено в периферните пространства на общината. Като
недостатъчни се оценяват мерките и дейностите по възстановяване на съществуващата
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и

изграждането

канализационни

на

нова

мрежи,

екологична

помпени

инфраструктура

станции

и

–

резервоари

водоснабдителни
за

питейна

и

вода,

пречиствателни станции за отпадни води, поради което те следва да залегнат и в
следващите програмни документи на общината и трябва да продължат да се изпълняват
като приоритетни. Като основна слаба страна за общината се констатира недостатъчната
изграденост и ефективност на тези системи, с изкл. на водоснабдителната.

Изпълнението на Специфична цел 2.1.: Повишаване на енергийната ефективност
на публични сгради и жилищен сектор е с изпълнение на 100% от заложените
индикатори.

Мерките, които са включени в тази специфична цел са Мярка 2.1.1.:

Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и Мярка 2.1.2.:Повишаване
на енергийната ефективност в държавни и общински административни сгради.
Общината придава изключителна важност на енергийната ефективност на сградите с
обществено значение, като не по-малко усилия са начочени към енергийната
ефективност на частните сгради. Трябва да отбележим, че общинската администрация е
успяла да защити и да организира изпълнението на два огромни по размер на
средствата и обхват на частните сгради проекта: проект “Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ на стойност 1 724 239,83 лв. по
ОПРР и проект по „Национална програма енергийна ефективност многофамилни
жилищни сгради“ на стойност 14 671 332,15 лв.
По тази стратегическа цел са реализирани следните най-важни и значими
проекти проекти и са извършени следните дейности:


“Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна
Оряховица“ по ОПРР;



Саниране на жилищни сгради в гр. Г. Оряховица по проект „Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“



Основен ремонт кметствата на с.Стрелец, с. Върбица, с. Г.Д.Тръмбеш, с.
Паисий, с. Крушето, с. Янтра, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище
и с. Писарево; с.Първомайци



Основен ремонт на покрив, сграда Община Горна Оряховица;
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Проект

„Енергийна

ефективност

на

административна

сграда

за

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица“ финансиран по
ОПРР;


Изграждане на отоплителна система в кметство с. Янтра



Извършени са основни ремонти на помещения в сгради общинска
собственост,

както

следва:

ремонт

на

клубове

на

пенсионера

с.Първомайци; с. Драганово; гр. Д.Оряховица; с. Поликраище на стойност;
Основен ремонт на покрив НЧ в с.Върбица;


„Ремонтно възстановителни работи на Първо килийно училище при
църква „Св. Георги“ гр. Г. Оряховица

Изпълнението на индикаторите по Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа
на хора с увреждания се оценява като незадоволително. В ОПР са заложени голям брой
сгради, в които е било необходимо да се изгради достъпна среда, но на практика
изпълнение е отчетено едва в 35% от тях.
По-значимите проекти за реализацията на тази цел са следните:


„Осигуряване на достъпна среда в сградата на МБАЛ „Свети Иван
Рилски“ по Проект „Красива България“.



Изграждане на достъпна среда в сградата на Дирекция социално
подпомагане, Горна Оряховица по проект „Енергийна ефективност на
административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна
Оряховица“ финансиран по ОПРР.

Изпълнението на Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на
населените места играе голяма роля за развитието на общината, за осигуряването на
привлекателни условия за живот и отдих на населението, както и за осигурването на
териториална устойчивост и свързаност. Подобряването на техническото състояние на
пътната мрежа допринася за нормалното функциониране на местната икономика и
обществените услуги.
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През разглеждания период са изпълнени следните проекти:


Реконструкция на парк "Детски кът", финансиран по ОПРР;



Реконструкция парк "Градска градина", финансиран по ОПРР;



Изградена датска площадка и фитнес уреди в парк "Никола Петров"



Реконструкция на площад Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица,
финансиран по ОПРР и реконструкция на входни пешеходни зони в
южната и северната част на площадно пространство гр. Горна
Оряховица;



„Региони в растеж“. Всички обекти са изпълнени и въведени в
експлоатация. Изготвено е и е депозирано искане за окончателно
плащане по проекта.



Реконструкция/основен ремонт на улици в гр. Горна Оряховица, гр. Долна
Оряховица; с. Поликраище; с. Първомайци; с. Драганово; с. Върбица; с.
Писарево, с. Правда, с. Крушето, с. Янтра, с. Паисий, с. Стрелец



Изграждане на детски площадки в гр. Долна Оряховица; с . Драганово;
с. Поликраище; с. Горски Долен Тръмбеш, с. Първомайци, с. Правда; с.
Крушето, с. Върбица;



Подмяна на спирки –гр. Д.Оряховица и пет броя в гр.Г.Оряховица



Изградена светофарна уредба в гр.Горна Оряховица

Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата е една от най-ключовите
за реализирането на Приоритетна ообласт 2. Мерките за изграждане, реконструкция,
рехабилитация и ремонт на водопроводна и канализационна мрежа в общината са
основополагащи за постигането на добри условия на живот и за създаването на
благоприятни условия за развитието на бизнеса, за подобряването на околната среда и
адаптирането й към климатични промени с цел постигане на устойчиво и ефективно
използване на природните ресурси. Изпълнението на индикаторите при по отношение
на тези мерки е едно от най-ниските и може да бъде оценено като незадоволително.
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Изпълнението на тези дейности изисква скъпа и дълга подготовка, съпътствана от
сложни съгласувателни процедури, а същинското изпълнение на ремонтите на
съществуващата и изграждането на нова водоснабдителна и канализационна
инфраструктура е от най-скъпите и трудни проекти, поради което се препоръчва тези
мерки да залегнат и в следващите програмни документи на общината и те да продължат
да се изпълняват като приоритетни.
През периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните основни проекти:


"Изграждане на Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - главен
колектор II от ул. "Христо Смирненски" до включване в главен колектор III
и главен колектор III от о.т.568 до включване в главен колектор I ";



Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град Горна
Оряховица – ул. ”Юмрукчал”, ул. ”Добри Чинтулов”, ул. „Козлодуй”,
ул.”Тунджа” и реконструкция на профил 112 по ул. „Хаджи Димитър”, ул.
„Пирот” и ул. „Ал.Стамболийски”;



„Реконструкция и доизграждане на канализация на ул. “Иван Момчилов“;



“Изграждане на водопровод по улици кв. “Гарата“, гр. Г.Оряховица“;



„Подобрения на водоснабдителната и канализационна мрежа в
градовете Горна Оряховица и Долна Оряховица“;



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



Основен ремонт на водоснабдителна система с. Г. Д. Тръмбеш.

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица не е
постигната през референтния период. Разработването на Общия устройствен план

4

на

общината е възложено през 2019 г., но е приет с Решение № 665 от Протокол № 35 от

4

(https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/danielk.%2035%20re-66364729.pdf).
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16.12.2021 г., поради което неговото изпълнение не може да се отнесе към референтния
период.
2.3. Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот

Приоритетна област 3: Повишаване качеството на живот

104%

Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда
Мярка

3.1.1.:

Изграждане

/реконструкция

/ремонт

на

Изпълнено

образователна Изпълнено

инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
ВЕИ;
Мярка 3.1.2.: Оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура;

Изпълнено

Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на Изпълнено
населението
Мярка 3.2.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура за Изпълнено

предоставяне на социални услуги

и въвеждане на мерки за енергийна

ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.2.2: Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура за Изпълнено
предоставяне на социални услуги
Мярка 3.2.3.: Изграждане/реконструкция/ремонт на социални жилища вкл и Изпълнено
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи;

Изпълнено

Мярка 3.2.5.: Изграждане/реконструкция/ремонт на здравна инфраструктура вкл Изпълнено
и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.2.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура;

Изпълнено

Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и Изпълнено
природно наследство
Мярка 3.3.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в сферата Изпълнено
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на културата и туризма вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
ВЕИ;
Мярка 3.3.2.: Оборудване и обзавеждане на инфраструктурата в сферата на Изпълнено
културата и туризма
Мярка 3.3.3.: Маркетингови и рекламни дейности в сферата на културата и Изпълнено
туризма
Мярка 3.3.4: Организиране и провеждане на културни и туристически събития

Изпълнено

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

Изпълнено

Мярка 3.4.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура вкл и Изпълнено
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.4.2.: Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изпълнено

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност.

Изпълнено

Общата степен на изпълнение на Приоритетна област 3 - Повишаване на
качеството на живот е едно от най-високите от целия ОПР – 104 %. Това изпълнение
показва голямото значение, което общината отдава, на създаването на добри условия на
живот на гражданите и насочването на усилията на администрацията в успешната
реализация на планираните проекти. В тази приоритента област се включват проекти за
създаване на привлекателна образователна инфраструктура, мерки за подобряването на
социалната и здравна инфраструктура в общината, проекта за опазване, популяризиране
и развитие на културното и природно наследство, както и проекти за повишаване на
спортната активност на населението.
Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда е една от
най-важнате в тази приоритетна област, защото тя е основата за повишаване на
потенциала на населението и за повишаване на образователното му ниво.
Специфичната цел акцентира върху адаптирането на образователната система към
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демографските тенденции за осигуряване на качествени образователни услуги и
подобряването на качеството на образователните услуги.
В рамките на тази специфична цел са изпълнени следните по-значими проекти:
 По мярка Мярка 3.1.1.: Изграждане /реконструкция /ремонт на образователна
инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
ВЕИ:


Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ
«Щастливо детство», ЦДГ «Бодра смяна», ОДЗ «Елена Грънчарова»; ЦДГ
«Първи юни», ЦДГ «Асен Разцветников», село Драганово;



Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Кирил и
Методий

 По мярка Мярка 3.1.2.:
 Оборудване

и

обзавеждане

на

образователна

инфраструктура:

Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова“, ЦДГ "Щастливо
детство", ЦДГ "Ален мак", ЦДГ "Бодра смяна", ЦДГ "Първи юни", ЦДГ
"Здравец", ОДЗ "Божур", СДГ "Детски свят",
"Еделвайс",

ДЯ "Зорница",

гр. Горна Оряховица; ЦДГ „Детска радост“,

ДЯ

гр. Долна

Оряховица; ЦДГ „Димитър Генков“ с. Поликрайще, ЦДГ "Здравец" с.
Първомайци


Обзавеждане и оборудване на СОУ "Вичо Грънчаров", ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий“, ПГХТ "Проф д- р Асен Златаров", СУ „Георги
Измирлиев“, ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица; ОУ „Климент
Охридски“, с. Драганово; ОУ "Отец Паисий" с. Писарево; ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий", гр. Долна Оряховица; ОУ „Васил Левски“, с.
Върбица, ПГ по СС "Боруш" с. Крушето; ОУ "Елин Пелин", с.
Първомайци.
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Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на
населението е насочена към предоставянето на социални услуги на уязвими групи от
населението, които се нуждаят от подкрепа. Голяма част от проектите са насочени към
подобряването на здравната инфраструктура в общината и закупуването на ново
модерно медицинско оборудване с цел предоставяне на адекватна здравна услуга на
населението и подобряване на неговия здравен статус. През разглеждания период са
извършени следните по-важни дейности:


„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в гр. Горна
Оряховица”;



„Изграждане на приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица” по
ОПРР;



Изграждане на „Кризисен център" за жертви на насилие;



Ремонтни дейности на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица;



Закупуване на Специализирано оборудване и обзавеждане на МБАЛ
"Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица;



Ремонтни дейности на ДКЦ, гр. Горна Оряховица



„Основен ремонт на покрив здравна служба с. Драганово; Основен
ремонт на покрив здравна служба с. Крушето;



Разширяване на обхвата на услугите „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания ”; „Личен асистент“; „Домашен помощник“.



Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността "Център
за обществена подкрепа";



Развитие на приемната грижа в община Г. Оряховица - реализирането
на проект „Приеми ме”.

Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и
природно наследство е насочена опазване, възстановяване и социализиране на обекти
на културното, историческото и археологическото наследство в общината, към подкрепа
за местни културни продукти и прояви. По нея в общината са реалзирани изключително
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много проекти за реконструкция и ремонт на културната инфраструктура, за закупуване
на адекватно за времето оборудване, за провеждане на културни и туристически
мероприятия. По-значимите от тях са:


Основен ремонт в НЧ „Напредък-1869“, гр. Горна Оряховица;



Основен ремонт в НЧ „Съединение-1888 г.“, с. Драганово;



„Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на хижа
„Божур” и туристически заслон, град Горна Оряховица;



Развитие на крепост „Ряховец“ - археологически проучвания на
крепост Ряховец;



Основен ремонт в клубове на пенсионера "Железничар", гр. Г.
Оряховица; клуб на пенсионера в с. Г. Д. Тръмбеш, с. Върбица, с.
Първомайци;



Оборудване и обзавеждане НЧ "Напредък-1869",

НЧ "Братя

Гърнчарови", гр. Горна Оряховица; НЧ „Иван Вазов-1893“, с.
Първомайци, НЧ „Просвета-1906“, с. Горски горен Тръмбеш,

НЧ

„Градина-Върбица 1894“;


Оборудване и обзавеждане на Исторически музей, гр. Горна
Оряховица;



Организиране и провеждане на културни и туристически събития изложби, представления, експозиции; маркетингови и рекламните
дейности

за

популяризиране

на

културните

мероприятия

на

територията на Община Горна Оряховица.

По Специфична цел 3.4.: Създаване на условия за повишаване на спортната
активност са реализирани няколко основни проекта, като най-големият от тях е проектът
за цялостна реконструкция на стадион „Локомотив“. Мерките по тази специфична цел са
изключително важни за физическото възпитание на младото поколение. През
референтния период са реализирани следните по-значими проекти:


Закупуване на ледена пързалка;



Реконструкция на стадион „Локомотив“;
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Реконструкция на спортна зала „Никола Петров – гр. Горна
Оряховица“;



Изградена „Мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт,
кв.15 гр. Горна Оряховица;



Изградена площадка за уличен фитнес;



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



Изградено комбинирано игрище за волейбол и баскетбол в
реконструирания парк „Детски кът“;



Изградена площадка за уличен фитнес в реконструирания парк „Детски
кът“;



Изградено спорно игрище в с. Драганово



Изградено спортно игрище в кв. Пролет (до обръщалото)

2.4. Приоритетна област 4: Околна среда

Приоритетна област 4: Околна среда

67%

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

изпълнено

Мярка 4.1.1: Развитие на интегрирана система за градски транспорт и подобряване Неизпълнено
качеството на атмосферния въздух
Мярка 4.1.2.: Проучване и оценка на състоянието на зелената система в общината

Изпълнено

Специфична цел 4.2.: Подобряване управлението на отпадъците.

Изпълнено

Мярка 4.2.1.: Разширяване на системата за събиране на битови отпадъци;

Изпълнено

Мярка 4.2.2.: Изграждане на инсталации за предварително и последващо Изпълнено
третиране на отпадъците
Мярка 4.2.3: Закриване на стари общински депа за отпадъци;

Изпълнено
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Мярка 4.2.4.: Осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на съхраняваните Частично
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност;

изпълнено

Мярка 4.2.5.: Провеждане на образователни кампании за формиране на Изпълнено
екологична култура на гражданите
Мярка 4.2.6.: Нормативна обезпеченост за управление на отпадъците

Изпълнено

Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска

Частично
изпълнено

Мярка 4.3.1.Укрепване на терени и сгради, застрашени от пропадане и свличане на Частично
земна маса
Мярка 4.3.2.: Мярка 4.3.2. Защита от наводнения

изпълнено
Частично
изпълнено

Общото изпълнение на индикаторите по Проиоритетна област 4 – Околна среда е
67%, което я нарежда на трето място по изпълнение след Приоритетна област 1.:
Постигане на икономически растеж, основан на знание и заетост и Приоритетна област
2: Инфраструктурно развитие. Тя има основополагаща роля за общото изпълнение на
ОПР и за развитието на общината, защото в нея са включени всички мерки за опазване
на околната среда. Екологичното измерение в изпълнението на настоящия план е от
основно значение както за запазването на природните ресурси, така и за недопускането
на замърсявания, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на
хората и останалите живи организми, от които зависи баланса на местните екосистеми.
За изпълнението на тази приоритетна облас са заложени малко на брой
индикатори, които не покриват всички мерки към специфичните цели. При анализа на
изпълнението на тази приоритетна област трябва да отбележим, че тя е от изключително
значение за развитието на общината и за повишаване качеството на живот в нея, тъй като
Община Горна Оряховица е в в челните класации в страната за наднормено съдържание
на фини прахови частици във въздуха. Основна причина за замърсяването е битовото
отопление, както и неблагоприятното разположение на общината в котловината на р.
Янтра, където движението на въздушните маси е по-слабо.
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Анализът на изпълнението на Специфична цел 4.1.: Подобряване на жизнените и
екологични условия в населените места показва, че през разглеждания период в
Общината не е постигнат напредък. По най-чуствителната мярка 4.1.1: Развитие на
интегрирана система за градски транспорт и подобряване качеството на атмосферния
въздух няма никакво развитие през целия период – не са осъществявани мерки за
подобряването на градския транспорт с изключение на извършваните периодично
ръчно измиванния на улиците, натрупани със значителен пътен нанос. Направена е
Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на
атмосферния въздух в Община Горна Оряховица, но за съжаление в референтния
период общината е отхвърлена по проекта по ОПОС за финансиране на мерките за
подобряване качеството на атмосферния въздух, залегнали в тази програма. След
съдебно обжалване на решението на ОПОС, Община Горна Оряховица е одобрена за
реализацията на проекта, но това ще се случи извън периода 2014-2020 г.
Единствените реални мероприятия, които са осъществени за постигане на тази
специфична цел са проектите за увеличаване на озеленяването в урбанизираните
територии и увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна
растителност.
По отношение на изпълнението на Специфична цел 4.2.: Подобряване
управлението на отпадъците анализът показва, че общината е положила сериозни усилия
и е успяла да мобилизира голям финансов ресурс от различни източници – главно ОПОС
и ПУДОС. Това е позволило на общинската администрация да реализира редица мерки,
свързани с управлението на отпадъците, които оказват решаващо значение върху
развитието облика на общината, а също така създаващи по-добри условия за развитие на
бизнес и за живот на територията на общината. Освен големите инфраструктурни
проекти много важни за възпитанието на екологосъобразна култура у населението имат
малките проекти на частни фирми като напр. ЕКОБУЛПАК, които промотират сред
учениците и населението разделното събиране на отпадъци, като едновременно с това
поставят свои контейнери в населените места и съответно ги обслужват.
От голямо значение за общината е реализацията на Проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците регион Велико Търново”, финансиран от ОПОС, в
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който Община Горна Оряховица е партньор. Стойността на проекта е 33 203 128 лв., като
включва изграждане на депо на площ 165 дка, на което се извършват всички цикли –
сепариране, компостиране и депониране. Този проект се осъществява на територията на
Община Велико Търново, но обслужва събраните отпадъците на Община Горна
Оряховица, която притежава 27,68% от Регионалното сдружение на общините за
управление на отпадъците – Велико Търново.
Най-значимите реализирани проекти в тази специфична цел са:
 През 2015 г. е въведена в експлоатация сепарираща инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци, собственост на „Екосорт Горна
Оряховица” АД. През инсталацията преминават за обработка всички битови
отпадъци генерирани на територията на Общината.
 В рамките на проекта „Изграждане на Регионална система за управление
на отпадъците в регион Велико Търново” на Община Горна Оряховица са
предоставени 105 бр. контейнери за зелени отпадъци, както и специализиран
автомобил за обслужването им;
 През периода са закупени 290 бр. контейнери тип „Бобър” и 1100 бр. кофи
тип „Кука”-240 л. за битови отпадъци
 Въвеждане на разделно събиране на отпадъците съвместно с фирма
ЕКОБУЛПАК.
 През 2016 година е разработен проект за „Рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в местност „Бабенец”, землище с.Първомайци. А през
2020 г. е приключена техническа рекултивация на закритото общинско депо
на стойност 4 157 804 лв., финансирано от ПУДООС.

Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска е насочена към защита от
ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с
екстремни природни бедствия и последствия от климатичните промени; укрепване на
инфраструктурата за предотвратяване на наводнения. Заложените индикатори за
резултат са изпълнени, като през периода са реализирани следните по-важни дейности:
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 Строително ремонтни дейности за обект:“Авариен ремонт на моста над
р.Янтра на път VТR 2050 /ІV-40935/ при км.4+400/ в участъка между Горски
Долен Тръмбеш и с. Върбица“;
 „Укрепване на свлачище по улица от о.к. 943 до о.к. 933 в гр. Горна
Оряховица“ – ІІ етап“;
 Инфраструктурни дейности за защита от наводнения – аварийни
почиствания на коритото на р. Янтра, укрепителни работи;
2.5. Приоритетна област 5 : Добро управление и достъп до обществени услуги

Приоритетна област 5: Добро управление и достъп до обществени
услуги

159%

Специфична цел 5.1.: Подобряване на административното обслужване на Изпълнено
гражданите и повишаване на квалификацията на общинските служители

Мярка 5.1.1: Подобряване на административното обслужване на гражданите

Частично
изпълнено

Мярка 5.1.2.: Повишаване на професионалната квалификация на общинските Изпълнено

служители.

Тази приоритетна област включва подобряването на институционалния
капацитет и достъпа до ефективни публични услуги, което е необходимо условие за
създаването

на

благоприятна

бизнес

и

социална

среда

за

по-висока

конкурентоспособност, социално сближаване и икономически растеж. Електронното
управление на услугите, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и
бизнеса, както и ефективната администрация, са все още значителни предизвикателства
за териториалните единици в страната, като Община Горна Оряховица не прави
изключение от това правило. Затова в ОПР на Община Горна Оряховица е заложено
повишаване на местния управленски капацитет, което е ключов фактор за общинското
развитие. Релизацията на проекти по тази стратегическа цел предоставя възможност за
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превръщането на администрацията в модерн и висококвалифициран фактор, който
организира и координира усилията на всички местни действащи лица, който управлява
успешно средствата от ЕСИФ, както ги насочва към най-важните за населението от
общината приоритети и с това допринася за постигането на първите четири приоритетни
области. Независимо от постигнатите резултати в изграждането на ефективна общинска
администрация и предоставянето на качествени публични услуги, усилията следва да
продължат по отношение на квалификация на служителите, прилагане на ясни правила и
политики, използване на съвременни подходи и технологични средства, партньорства и
др.
Индикаторите показват високо изпълнение на Приоритетната област 5 – 159%,
което е най-доброто изпълнение от всички приоритети в ОПР на Община Горна
Оряховица. През периода 2014 - 2020 г. са реализирани следните по-важни проекти:


Проект „Община Горна Оряховица – модерна и конкурентна

администрация“по ОПАК за провеждане на специализирани обучения и
обучения по ключови компетенции;


През 2016 г. е изградена VPN мрежата, свързваща всички кметства в

община Горна Оряховица;


През 2017 г. е инсталирана последната сертифицирана версия на

деловодната система Акстър офис, която позволява обмен на документи с
всички администрации, притежаващи сертифицирани системи, които
отговарят на изискванията за свързаност помежду си, на база на
протоколи, дефинирани в техническите изисквания на Държавната агенция
за електронно управление;


Повишаване на квалификацията на общинските служители в

Института по публична администрация;


Закупена е офис техника и програмни продукти в общинска

администрация.

3. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
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Актуалност и адекватност на общинския план
Петте приоритетни области на ОПР на Община Горна Оряховица 2014-2020 г.
показват сравнително пълен обхват и адекватност спрямо потребностите на населението
и бизнеса, както и възможностите за финансиране. Същото не може да се каже за пониските нива на стратегическия пакет – мерките, дейностите и проектите. Още в етапа на
разработване на ОПР е заложен риска от неизпълнението им. Някои от мерките не са
обезпечени с конкретни инициативи и проекти, което е предпоставка за пасивност по
отношение на ресурсното и финансовото им обезпечаване. ОПР на Община Горна
Оряховица 2014-2020 г. е идентифицирал правилно и пълно актуалните проблеми,
нуждите и потенциалите на общината. Междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен
и приложен пакет от секторни стратегии и програми в сферата на опазване на околната
среда, на отпадъците, на социалните услуги, чрез които Община Горна Оряховица
реализира проекти и инициативи. Приоритетните области на ОПР на Община Горна
Оряховица демонстрират висока степен на съответствие с приоритетите на Стратегията
„Европа 2020“, което означава, че стратегическият пакет на този план, макар и с изтекло
действие, е все още актуален.
Резултати от изпълнението
В извършената последваща оценка на ОПР на Община Горна Оряховица за
периода 2014-2020 г. на основа на направения анализ на изпълнението на отделните
приоритетни области, стратегически цели и мерки можем да направим следните
изводи:


Осредненото изпълнение на заложените в ОПР индикатори е 90%, което

може да се оцени като доста високо, но при оценката трябва да имаме предвид
непропорционалното изпълнение на отделните приоритетни области. Освен това трябва
да обърнем внимание на факта, че за голяма част от мерките не са определени
индикатори, което означава, че резултатът от тяхното изпълнение не е обхванат.
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Изпълнение на индикаторите на ОПР на Община
Горна Оряховица, 2014 - 2020 г.
по приоритетни оси
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Най-високо е изпълнението на Приоритетна област 5 : Добро

управление и достъп до обществени услуги, където резултатът е обвързан с
реализацията на меки мерки и основните участници в процеса са служителите от
общинската администрация, които са с висока степен на образование и имат голяма
мотивация за постигане на заложените резултати.


Следваща по изпълнение е Приоритетна област 3 - Повишаване на

качеството на живот, в която също са включени редица меки мерки, като една
значителна част от тях се финансират с делегирани бюджети или от ЕСФ. Но
задължително е да подчертаем, че в нея са реализирани редица проекти за създаване
на привлекателна образователна инфраструктура, мерки за подобряването на
социалната

и

здравна

инфраструктура

в

общината,

проекти

за

опазване,

популяризиране и развитие на културното и природно наследство, както и проекти за
повишаване на спортната активност на населението, които са свързани с ремонт или
изграждане на нова инфраструктура и изискват освен мобилизацията на голям финансов
ресурс, също така и висок експертен потенциал, който да управлява процеса. В тази
приоритетна област са реализирани някой много важни, големи проекти, които водят до
коренна промяна на условията в дадената област и директно допринасят за постигане
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на специфичните цели като например: „Изграждане на център за настаняване от семеен
тип в гр. Горна Оряховица”; „Изграждане на приют за бездомни лица в гр. Горна
Оряховица” по ОПРР; Изграждане на „Кризисен център" за жертви на насилие;


Близки по степен на изпълнение на индикаторите са следните две

приоритетни области на ОПР: Приоритетна област 2 – Инфраструктурно развитие - 64% и
Проиоритетна област 4 – Околна среда - 67%. Те са приоритетните области, които
съдържат специфични цели, жизнено важни за населението на общината и за нейния
облик, които определят привлекателността и перспективността на общината като място
за живот и за развитие на бизнес. Но те са най-тежки за изпълнение, защото съдържат
инфраструктурни проекти, които изискват дълги процедури по проектиране, съгласуване
и получаване на разрешителни. Освен това за тяхното реализиране е необходим
огромен финансов ресурс, с който общината не разполага и се налага преминаването
през дългите процедури на кандидатстване пред европейските или националните
фондове. Това е причината част от планираните проекти да не са реализирани като
например проектът за интегриран градски транспорт или проектът по ОПОС за
финансиране на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Независимо от това Община Горна Оряховица е съумяла да осигури изпълнението
редица по-малки проекти, но също така и на няколко големи изключително важни за
развитието на общината проекти в тези две приоритетни области като “Енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ по ОПРР и
Саниране на жилищни сгради в гр. Г. Оряховица по проект „Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“; Проект „Енергийна
ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна
Оряховица“ финансиран по ОПРР; Изграждане на нова канализация и подобрения на
водоснабдителната и канализационна мрежа в градовете Горна Оряховица и Долна
Оряховица; „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност
„Бабенец”, землище с. Първомайци.


С най-слабо изпълнение на индикаторите е Приоритетна област 1 -

Постигане на икономически растеж, основан на знание и заетост – 56 %, като тук трябва
да отбележим, че в нея са включени изключително важни за развитието на бизнеса и за
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създаването на благоприятна бизнес среда проекти като създаването на бизнес-зони,
подобряването на инфраструктурата в същаствуващите индустриални зони, но за
съжаление много от тях не са реализирани в референтния период. Констатиран е
недостатъчен напредък по мерките насочени към развитие на конкурентоспособна
икономика, към развитие на високотехнологични производства и иновации, създаване
на клъстери и мрежи и др. Някои от заложените мерки не са реализирани най-често
поради отпадане на проекти, които не са одобрени от Управляващите органи на
оперативната програма и невъзможност за финансиране със собствени средства в
общината. Общината е приела пакет от стимули за подпомагане на стартиращия бизнес
и също Наредба за насърчаване на инвестициите, но за съжаление стимулирането на
бизнеса се ограничава само в предоставянето на административни услуги. Основният
стимул под формата на финансово подпомагане фирмите са получили от оперативните
програми на ЕС, по които са реализирани проектите на 111 фирми през разглеждания
период.
4. ИЗВОДИ И КОНСТАТИРАНИ НОВИ ПРОБЛЕМИ
Постигнатите резултати от изпълнението на мерките и проектите в ОПР на
Община Горна Оряховица 2014-2020 г. се изразяват в: повишаване качеството на живота
на населението чрез социално приобщаване и подобряване на здравния статус на
населението, подобряване на физическата и жизнената среда – основна характеристика
на устойчива, екологична и достъпна градска среда; подобряване физическите качества
на обекти от образователната, здравната и спортната инфраструктура; подобряване на
бизнес инфраструктурата и създаване на условия за развитие на конкурентоспособна
икономика; подобряване на качеството на административните услуги. Положителното
въздействие от реализацията на мерките на ОПР през разглеждания пеиод се отразява
върху намаляването на безработицата от 10,6% през 2012 г. преди приемането на ОПР
2014-2020 на 6,2% през 2020 г. Благоприятно развитие се наблюдава и по отношение на
показателите „произведена продукция” и „нетни приходи от продажби” на
предприятията в Община Горна Оряховица - произведената продукция през 2011 г. е в
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размер на 371,456 млн. лв., а през 2020 г. достига 538,983 млн. лв., а нетните приходи от
продажби през 2020 г. са 886,605 млн. лв., като през 2011 г. са били 647,533 хил. лв.
От мерките, при които има слабо изпълнение на заложените цели, найсъществени са онези, свързани с опазване на околната среда. Като трябва да се
подчертае, че това са изключително важни мерки, чиято реализация пряко влияе върху
качеството на живота и здравето на населението. Предвид факта, че гр. Горна Оряховица
е сред 19 града в страната с най-замърсен въздух, необходимо да се предприемат поширок набор от конкретни мерки насочени към намаляване на ФПЧ и подобряване на
чистотата на въздуха.
За повишаване привлекателността на общината като туристическа
дестинация и разгръщане на нейния потенциал за развитието на регионалния туризъм,
използвайки близостта с крапостта „Царевец“ във Велико Търново, препоръчваме
Община Горна Оряховица да включи в стратегическите документи за следващия
програмен период проект за социализиране и експониране на крепост „Ряховец“, която
е получила статут на обект от национално значание.
5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ
Определените в ОПР на Община Горна Оряховица икономически и финансови
механизми за реализацията на плана, по източници, включват:
 Национално

финансиране

от

публични

източници,

в

т.ч.

републиканския бюджет и общинските бюджети;
 Фондове и програми на ЕС;
 Частни финансови ресурси (местни физически и юридически лица,
граждански организации и др.);
 Международни финансови институции, международни програми.
ОПР на Община Горна Оряховица определя в индикативната финансова таблица
общ размер на финансовите ресурси, необходими за реализиране приоритетите на
плана в периода 2014 – 2020 г., в размер на 266 303 хил. лв.
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Изпълнение на ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА в Общинския план за развитие на
Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

ПЛАНИРАН
финансов ресурс в
хил. лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
на финансовия
план в хил. лв.

% изпълнение
на фин. план

Приоритетна област 1.:
Постигане на икономически
растеж основан на знание и
заетост

46 775

34 233

73%

Приоритетна област 2:
Инфраструктурно развитие

135 937

41 458

30%

47 295,51

18 015

38%

35 979

6 115

17%

316,6

635

201%

266 303,11

100 456,00

38%

Приоритетна област 3:
Повишаване на качеството на
живот
Приоритетна област 4: Околна
среда
Приоритетна област 5: Добро
управление и достъп до
обществени услуги
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТИ

В таблицата е показано финансовото изпълнение на ОПР по 5-те
приоритетни области, допринасящи за изпълнението на стратегическата цел на плана за
достигане на дефинираната визия за развитие на общината.
От заложената обща индикативна финансова стойност от 266 303 хил. лв.
за реализация на плана са изпълнени дейности и проекти на стойност 100 456 хил. лева,
което означава, че имаме едва 38% изпълнение. Причината за по-слабото изпълнение от
очакваното е това, че в ОПР са заложени много на брой проекти, които изискват
мобилизацията на огромен финансов ресурс по линия на оперативните програми, но
голяма част от тях не са одобрени, а други са стартирали с голямо закъснение и няма да
се реализират в разглеждания период.
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Фиг. 2

От фиг. 2 се вижда сравнението на планирания финансов ресурс с реално
реализираните разходи за постигането на всяка приоритетна област. Преизпълнение на
планираното имаме в приоритетна област 5, където общината е реализирала двойно
повече проекти от предвиденото и изпълнението на индикативния финансов ресурс е
201%.
Следваща е Приоритетна област 1 - Постигане на икономически растеж
основан на знание и заетост със 73 % финансово изпълнение. Тук обаче трябва да
отбележим, че 70,67 % от финасовия ресурс представлява реализиарни проекти на
частни инвеститори, които са финансирани със средства по оперативните програми и
съответното самоучастие на бизнеса.
С най-висока финансова стойност са проектите и инициативите, включени
в Приоритетна област 2 – Инфраструктурно развитие, в която са изразходвани 41 458 хил.
лв. за проектите за енергийна ефективност на многофамилни сгради, образователна
инфраструктура и публични институции, обновяване на селищни среди, включително
озеленяване,

достъпност

и

обезопасяване;

подобряването

на

техническите

характеристики и състоянието на пътната мрежа; възстановяване на съществуващата и
изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Тук трябва
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да отбележим, че в тази приоритетна област са двата проекта “Енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ на стойност 1 724 239,83 лв.
по ОПРР и проект по „Национална програма енергийна ефективност многофамилни
жилищни сгради“ на стойност 14 671 332,15 лв., които формират 41% от финансовия
ресурс на приоритетната област. Голям финансов ресурс е вложен и в изграждането и
реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа в общината.
Независимо от това, че общината тук е изразходвала най-голям финансов ресурс, той е 3
пъти по-малък от планирания в инидакитвния бюджет на ОПР.
Най-слабо във финансово отношение е изпълнението на Приоритетна
област 4 – Околна среда – едва 17 % , като тук трябва да отбележим, че 67,98% от
вложения ресурс е за изпълнението на проект „Рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в местност „Бабенец”, землище с. Първомайци на стойност 4 157 804
лв., финансирано от ПУДООС.
IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА
РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Извършеният анализ на документите, въз основа с които се извършва
Последващата оценка на ОПР на Община Горна Оряховица за периода 2014-2016 г.,
както и на предоставените от Общинска администрация доклади, справки и други
справочни материали дават възможност да бъдат направени обективни констатации и
оценки за изпълнението на ОПР.
На основата на обобщените изводи и заключения е формулирана и
обобщената оценка за изпълнението на ОПР, която е много добра.
Постигнатите резултати от изпълнението на заложените мерки по
отделните приоритетни области през периода 2014 – 2020 г. се изразяват най-общо в:


подобряване на физическата и жизнената среда – основна

характеристика на устойчива, екологична и достъпна градска среда;



подобряване физическите качества на обекти на образователната и

здравната инфраструктура;
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повишаване качеството на живот на социално уязвими групи от

населението чрез социално приобщаване и подобряване на здравния
статус на населението;


създаване на условията за развитие на бизнеса чрез подобряване

на бизнес-инфраструктурата;


подобряване на свързаността на населените места и осигуряването

на добри условия за придвижване на населението и развитие на
бизнеса;


подобряване на жизнените и екологични условия в населените

места и превенция на риска;


подобряване

на

достъпа

до

административни

услуги

за

населението и бизнеса.

Констатираните слабости при изпълнението на ОПР на Община Горна
Оряховица за периода 2014-2016 г. се състоят в недостатъчния финансов ресурс за
провеждането на най-важната политика за общината - опазването на околната среда.
През референтния период не са осигурени достатъчно средства за финансиране на
мерките за намаляване на ФПЧ и подобряване на чистотата на въздуха; за изграждане
на канализационни и пречиствателни съоръжения във всички населени места на
общината.

Направените анализи, свързани с оценката на степента на изпълнение на
ОПР в периода 2014-2020 г. и констатираните слабости и проблеми дават основание да
бъдат формулирани и съответните препоръки:


Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с

ясно определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната
реализация, като фокусът следва да бъде върху възможностите за
изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проектни
идеи с участието на публичния сектор, насочени към подобряване на
физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
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Да се включат партньорски проекти със съседни общини и други

заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез
интегрирани териториални инвестиции.


Да се приложи по-ясна система от индикатори, съдържащи

изходни и целеви стойности, както и достъпни източници на достоверна
информация. В ПИРО индикаторите да бъдат съобразени с общите
индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж
и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г.


В ПИРО да бъдат заложени по-широк набор от конкретни мерки

насочени към намаляване на ФПЧ и подобряване на чистотата на въздуха.


В ПИРО трябва да се предвиди възможност за реализацията на

проект за социализация и експониране на крепост „Ряховец“;


Паралелно с действията по привличане на средства от външни

финансови донори (на проектен принцип) да продължи политиката по
осигуряване

на

предназначение

собствен
за

финансов

финансиране

ресурс

на малки

с

инвестиционно

проекти

свързани

с

подобряване на селищната среда и на социалната инфраструктура;


За по-нататъшно намаляване на неравенствата в условията за

живот между общинския център и съставните села, да се насочват проекти
към подобряване на инфраструктурата на малките населени места;
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Приложения:
Приложение 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОПР НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
2014-2020 г.
Специфична
цел/Мярка/Дейност

ИНДИКАТОР

МЯРКА

източник на
информация

базова
стойност

целева
стойност

изпълнение
стойност
%
(2014 - 2020 изпълнение
г.)

Приоритетна област 1.: ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА ЗНАНИЕ И
ЗАЕТОСТ

56%

Специфична цел
1.1: Инвестиции в
човешки ресурси и
преодоляване на
социалното
изключване

Бр. реализирани
проекти насочени
към осигуряване на
заетост

бр.

ДБТ; Община
Г.О.; ИСУН

7
(2012)

x

34

100%

Специфична цел
1.2: Подобряване
на свързаността на
общината

Бр. съвместни
проекти за
сътрудничество 20142020

бр.

Община Г.О.

0

3

1

33%

Специфична цел
1.3.: Развитие на
бизнес
инфраструктурата

Бр. обособени нови
индустриални и
бизнес зони

бр.

Община Г.О.,
ИПГВР

0

2

0

0%

Бр. благоустроени
бизнес и
индустриални зони за
периода 2014-2020

бр.

Община Г.О.,
ИПГВР

0

Х

1

0%

бр.

Община Г.О.,
ИСУН

0

х

131

100%

бр.

Напоителни
системи

0

х

1

100%

Специфична цел
Бр. подкрепени
1.4.: Създаване на
фирми за периода
условия за развитие
2014-2020
на бизнеса
Бр. изградени/
възстановени
напоителни системи
за периода

64%

Приоритетна област 2: ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ
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Бр. държавни и
общински
Специфична цел
административни
2.1: Повишаване на
сгради с извършено
енергийната
обновяване и/или
ефективност на
приложени мерки за
публични сгради и
енергийна
жилищен сектор
ефективност и/или
ВЕИ
Специфична цел
Бр. сгради с
2.2: Подобряване
изградена достъпна
на достъпа на хора
среда
с увреждания
Специфична цел
Бр. на изградени/
2.3: Подобряване
реконструирани
на свързаността и
паркове на
облика на
територията на
населените места. общината
Бр. обособени места
за отдих в
междублокови
пространства
Бр. изградени детски
площадки на
територията на
общината
Дължина на
изградената улична
мрежа в общината
Основен ремонт и
реконструкция на
улици в общината
Реконструирана
общинска пътна
мрежа
Изградена/реконстру
Специфична цел
ирана/рехабилитиран
2.4: Развитие на
а канализационна
ВиК
мрежа за периода
инфраструктурата
2014-2020 г.
Изградена/реконстру
ирана/рехабилитиран
а/ремонтирана на
водопроводна мрежа
за периода 2014-2020
г.
Специфична цел
2.5: Планова
осигуреност на
община Горна
Оряховица

Бр. изработени
планове, определящи
предназначението и
начина на устройство
на територията на
община Г.О.

бр.

ИСУН; Община
Г.О.;

бр.

0

5

5

100%

10
ИСУН; Община
(2007Г.О.
2012)

17

6

35%

бр.

2
ИСУН; Община
(2007Г.О.
2012)

10

5

50%

бр.

2
ИСУН; Община
(2007Г.О.
2012)

8

11

138%

бр.

Община Г.О.

7
(20072012)

19

24

126%

км

ИСУН; Община
Г.О.

0

х

1,05

100%

км

ИСУН; Община
Г.О.

0

х

16,82

100%

км

Община Г.О.

14,148
(2010)

38,37

3,023

8%

км

ИСУН; Община
Г.О.

0

114,7

44,521

39%

км

ИСУН; Община
Г.О.

0

129,7

9,222

7%

бр.

Община Г.О.

0

1

0

0%
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104%

Приоритетна област 3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Специфична цел
3.1: Създаване на
привлекателна
образователна
среда

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

Специфична цел
3.3: Опазване,
популяризиране и
развитие на
културното и
природно
наследство
Специфична цел
3.4: Създаване на
условия за
повишаване на
спортната
активност

Бр. детски заведения
с извършена
реконструкция/ремо
нт и/или въведени
бр.
мерки за енергийна
ефективност за
периода 2014-2020
Бр. учебни заведения
с извършена
реконструкция/ремо
нт и/или въведени
бр.
мерки за енергийна
ефективност за
периода 2014-2020
Бр. новоразкрити
социални услуги за
периода 2014-2020
Бр. приемни
семейства в община
Г. Оряховица,
вписани в "Регистъра
на утвърдените
приемни семейства"
Бр.
изградени/подобрен
и обекти от здравна
инфраструктура през
новия програмен
период
Бр.
изградени/реконстру
ирани/ремонтирани
обекти в сферата на
културата и туризма
през новия
програмен период
Бр. изградени и
модернизирани
обекти от спортната
инфраструктура (вкл.
такива с въведени
мерки за ЕЕ) за
периода 2014-2020

ИСУН; Община
Г.О.

0

13

14

108%

ИСУН; Община
Г.О.

0

9

9

100%

бр.

ИСУН; Община
Г.О.

0

6

3

50%

бр.

ИСУН; Община
Г.О.

8
(2013)

20

45

225%

2

100%

бр.

Община Г.О.;
ИСУН

0

2 (ако
попадне в
Здравната
стратегия и
Генералния
план)

бр.

ИСУН; Община
Г.О.

0

26

17

65%

бр.

Община Г.О.

0

5

4

80%

67%

Приоритетна област 4: ОКОЛНА СРЕДА
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Специфична цел
4.1: Подобряване
на жизнените и
екологични условия
в населените места

Специфична цел
4.2: Подобряване
управлението на
отпадъците

Специфична цел
4.3: Превенция и
управление на
риска

Средна годишна
стойност на
наситеността на
въздуха с финни
прахови частици

микрограм/
м3

Община Г.О.

51,07
(2012)

<35

298,07

0%

Площ на озеленени
урбанизирани
територии

кв.м.

Община Г.О.

2800
(2012)

х

52065

100%

Количество на
депониран отпадък

т

Община Г.О.

18 084
(2012)

х

64 586

100%

бр.

ИСУН; Община
0
Горна
(2012)
Оряховица

3

1

33%

бр.

Община Г.О.

х

934
785,07
лв.

100%

Бр. изградени
инсталации за
предварително и
последващо
третиране на
отпадъци
Инвестирани
средства за
превенция и
управление на риска
през периода 20142020

0

159%

Приоритетна област 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Специфична цел
5.1: Подобряване
административното
обслужване на
гражданите и
повишаване
професионалната
квалификация на
общинските
служители.

Бр. внедрени услуги
за комплексно
административно
обслужване

бр.

Община Г.О.

0

2

1

50%

Бр. създадени
цифрови регистри за
периода 2014-2020

бр.

Община Г.О.

0

10

0

0%

Бр. населени места,
включени във VPN
мрежата 2014-2020

бр.

Община Г.О.

0

5

14

280%

Бр. служители,
преминали обучение
за професионална
квалификация

бр.

Община Г.О.

86

262

305%

43
(2012)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2014-2020
№

Бенефициент

ЗАХАРНИ
1 ЗАВОДИ АД

МИРВАНА
2 ООД
ВИКТОРИЯ 3 05 ООД
Принт-Прес
4 ООД
ГРЕЙКО
ИНЖЕНЕРИНГ
5 ООД
ГЕЛЕСОФТ
6 ЕООД
ХДИ ЕКОПЛАСТ
7 ЕООД

Седалище Местонахождение

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

Програма

ОПИК

Наименование на проекта
"Внедряване на иновативен продукт –
лечебни карамелажни бонбони с определен
състав от етерични масла и антимикробен
ефект в производството на „Захарни заводи“
АД"

Обща
стойност

БФП

2 473 733,71

1 236 866,86

360 225,00

230 632,50

549 780,00

389 850,00

623 900,00

436 730,00

ОПИК

"Повишаване конкурентоспособността на
„Мирвана“ ООД чрез въвеждане на мерки за
енергийно спестяване и високотехнологично
оборудване"
"Повишаване на енергийната ефективност
във "ВИКТОРИЯ-05" ООД"
„Подобряване и автоматизация на
производствения процес на Принт-Прес ООД“

ОПИК

„Подобряване на производствения капацитет
на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“

634 500,00

444 150,00

ОПИК

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за
информационни и комуникационни
технологии

20 000,00

20 000,00

ОПИК

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за
информационни и комуникационни
технологии

20 000,00

20 000,00

ОПИК
ОПИК
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ХЪНТЪР
ДЖОРДЖ
8 ЕООД

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица

МИРВАНА
9 ООД
ГЕЛЕСОФТ
10 ЕООД

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

11 ЕСО ЕАД

гр.София,

гр.Горна
Оряховица,

МИРВАНА
12 ООД
ВИКТОРИЯ - 05
13 ООД
ВИКТОРИЯ 14 05 ООД
ВИКТОРИЯ 15 05 ООД
Ден и Нощ
16 ООД
ДЕН И НОЩ
17 ООД

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

ОПИК

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за
информационни и комуникационни
технологии

ОПИК

Внедряване на единна информационна
система за управление на бизнес процесите в
Мирвана ООД – гаранция за по-висока
конкурентоспособност
Обучения и създаване устойчиви работни
места за безработни и неактивни лица

ОПИК

Повишаване на енергийната ефективност в
"Електроенергиен системен оператор" EAД

ОПИК

Повишаване на производствения капацитет и
засилване на експортния потенциал на
„Мирвана“ ООД

ОПИК

ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК

Подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19
Подобряване на производствения капацитет
във "ВИКТОРИЯ-05"ООД
Подобряване на производствения капацитет
във "ВИКТОРИЯ-05"ООД
Подобряване на производствения капацитет
на "Ден и Нощ" ООД
Подобряване на производствения капацитет
на "Ден и Нощ" ООД

20 000,00

20 000,00

190 340,00

133 238,00

69 830,20

69 830,20

33 110,00

14 899,50

1 206 570,00

723 942,00

150 000,00

150 000,00

675 000,00

405 000,00

899 670,00

539 802,00

950 287,00

570 172,20

1 671 266,44

999 417,34
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КЛЪСТЕР
"ПОДЕМНА
ТЕХНИКА"
18 ООД
КОЛОРИТ
19 ПРЕС ООД
КОЛОРИТ
20 ПРЕС ООД

КУПРО-94
21 ООД

гр.София,
1058, район
Оборище,
ул. "Искър"
No 9
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

22 КАНАК ООД

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

АПОЛОН-95
23 ЕООД

гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
Оряховица

ЗП Дияна
Първанова
24 Иванова

с.Поликраи
ще, 5138,
"Козлодуй"
№3
с.Поликраище

Създаване на иновационен център за
прототипиране към Клъстер „Подемна
техника“ и изработване на устройство за
отчитане на удължаването на веригата при
верижни електротелфери
Подобряване на производствения капацитет
в „Колорит прес“ ООД
Развитие на управленския капацитет и растеж
в „Колорит прес“ ООД

292 470,16

202 603,02

417 900,00

292 530,00

547 800,00

383 460,00

678 672,98

407 203,80

ОПИК

Подобряване на производствения капацитет
и засилване на експортния потенциал на
"Купро - 94" ООД чрез разширяване на
производствените мощности
Подобряване на производствения капацитет
в КАНАК ООД

486 354,00

340 447,80

ОПИК

Повишаване на енергийната ефективност в
„АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на
устойчив растеж

3 753 083,73

1 876 541,89

ПРСР

Отглеждане и увеличаване на броя на
пчелните семейства в пчелин на земеделски
стопанин Дияна Първанова Иванова в
землището на село Поликраище, община
Горна Оряховица, област Велико Търново и
модернизиране на оборудването за добив на
пчелен мед

29 337,00

29 337,00

ОПИК
ОПИК
ОПИК

ОПИК
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ЗП Иван
Младенов
25 Атанасчев

гр.Горна
Оряховица,
5100,
"Братя
Бендереви" гр.Горна
№ 12
Оряховица

ЗП Десислава
Найденова
26 Николова

гр.Горна
Оряховица,
5100,
"Васил
Левски" №
20 вх. А, ет. гр. Долна
5, ап. 15
Оряховица

ПЛАНЕТА - 98
27 ЕООД

с.Поликраи
ще, 5138,
ул. Тунджа
№9
с. Поликраище

СДРУЖЕНИЕ
28 ДРЗ "МИСЪЛ"
ЗАХАРНИ
29 ЗАВОДИ АД
ЗАХАРНИ
30 ЗАВОДИ АД

гр.Велико
Търново,
гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица,

ЯНТРА ТРАНСПОРТ
31 АД

Горна Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

гр.Горна
гр.Горна
Оряховица, Оряховица

ПРСР

Отглеждане на трайни насаждения и
създаване на нови трайни насаждения от
сливи отглеждани по методите на
биологичното производство от млад
земеделски стопанин Иван Младенов
Атанасчев в землището на град Горна
Оряховица, община Горна Оряховица, област
Велико Търново

48 895,00

48 895,00

ПРСР

Отглеждане на трайни насаждения от сливи в
стопанството на земеделски стопанин
Десислава Найденова Николова в землището
на град Долна Оряховица, община Горна
Оряховица, област Велико Търново и
създаване на ново трайно насаждение от
сливи.

29 337,00

29 337,00

ПРСР

Преустройство и реконструкция на
производствена сграда в
млекопреработвателно предприятие за
производство на млечни продукти

3 156 550,56

1 578 275,26

38 146,60

38 146,60

152 732,52

111 186,02

78 429,82

62 743,86

118 947,00

118 947,00

ОПРЧР

ОПРЧР

ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ
"За по-добри и безопасни условия на труд в
"Захарни заводи" АД"
„Новите работни места в „Захарни заводи” АД
– възможност за заетост и развитие.”

ОПРЧР

Инвестиции в системa за развитие на
човешките ресурси, добри и безопасни
условия на труд в Янтра Транспорт АД

ОПРЧР

59

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА
Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Горна Оряховица
32 Сдружение 3Д
ОБЩИНСКИ
ПАЗАРИ – Г.
ОРЯХОВИЦА
33 ЕООД
УНИВЕРСАЛ
34 ООД

с.

с. Драганово

гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица,

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

СЛАВЯНКА
35 ЕАД
СКЛАДОВА
36 ТЕХНИКА АД
ЕНИГМА 1
37 ЕООД
ЕНИГМА 1
38 ЕООД

гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица,
гр.Горна
Оряховица,

гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица
гр.Горна
Оряховица

Видеосат КД
39 ЕООД

гр.Долна
Оряховица

гр. Долна
Оряховица

МСП

Община Горна
Оряховица

91 бр. ОПИК
40 \COVID-19\

ОПРЧР

Мога сам

211 151,35

211 151,35

ОПРЧР

Нов модел за организация и условията на
труд в ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ - ГОРНА
ОРЯХОВИЦА ЕООД

65 399,00

52 319,20

ОПРЧР

Обучения на заетите лица в Универсал ООД

15 840,00

15 840,00

165 357,50

165 357,50

245 166,67

196 133,34

39 390,00

39 390,00

19 948,72

16 318,72

867 347,30

433 673,65

2 188 671,10

2 188 671,10

24 195 140,36

15 243 039,71

ОПРЧР

Повишаване на професионалните
възможности на служителите на фирма
"Славянка" ЕАД
Подобряване условията на труд за
служителите на "Складова техника" АД
По-устойчива заетост с обучения в Енигма 1
ЕООД
Продължителна заетост и по-качествени
работни места в Енигма 1 ЕООД

ПМДР

Продуктови аквакултурни инвестиции в
язовир "Конски дол".

ОПИК

Преодоляване недостига на средства и
липсата на ликвидност, настъпили в резултат
от епидемичния взрив от COVID-19

ОПРЧР
ОПРЧР
ОПРЧР

ОБЩО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справка на реализираните проекти от Община Горна Оряховица за програмен период 2014-2020 г.
№
1
2
3
4

5

6

7
8

Наименование на проекта
Подобряване на образователната
среда в гр.Горна Оряховица
Изграждане на приют в гр.Горна
Оряховица
Обновяване на градската среда в
гр. Горна Оряховица
Подобряване на условията за
икономическо развитие
Енергийна ефективност на
административна сграда за
предоставяне на социални услуги
гр. Горна Оряховица
Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в
гр. Горна Оряховица
Обновяване и модернизация на
културна инфраструктура гр.
Горна Оряховица
По-добра паркова среда в гр.
Горна Оряховица

Номер от ИСУН
BG16RFOP0011.027-0001-C01
BG16RFOP0011.027-0002-C01
BG16RFOP0011.027-0003-C01
BG16RFOP0011.027-0004-C02

BG16RFOP0011.027-0005-C02
BG16RFOP0011.027-0006-C01
BG16RFOP0011.027-0009-C01
BG16RFOP0011.027-0008-C01

Период на
реализация

Стайност

Статус на
проекта

Оперативни
програми

2016-2018 г.

2 925 837,69 лв.

Приключил

ОПРР

2016-2019 г.

745 778,88 лв.

Приключил

ОПРР

2016-2019 г.

5 988 104,86 лв.

Приключил

ОПРР

2016-2019 г.

1 617 530,16 лв.

Приключил

ОПРР

2017-2019 г.

804 172,13 лв.

Приключил

ОПРР

2019-2021 г.

1 724 239,83 лв.

В процес на
реализация

ОПРР

2021-2023 г.

3 280 053,81 лв.

2020-2023 г.

1 473 685,56 лв.

В процес на
реализация
В процес на
реализация

Други
програми

ОПРР
ОПРР
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Създаване на Кризисен център гр.
9 Горна Оряховица
Техническа помощ за община
Горна Оряховица - конкретен
бенефициент по Приоритетна ос 1
10 на ОПРР 2014-2020 г.
Община Горна Оряховица работи
11 за общество с „нулеви отпадъци"
Актуализация на Програмата за
управление и подобряване на
качеството на атмосферния
въздух в община Горна
12 Оряховица
Осигуряване на независим живот
13 в Община Горна Оряховица
Разкриване и предоставяне на
социалната услуга "Приют" с
14 капацитет 15 места
"Спомагателни дейности в
15 община Горна Оряховица"
Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания 16 община Горна Оряховица
Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания 17 община Горна Оряховица

BG16RFOP0011.027-0007-C01

BG16RFOP0018.001-0010-C02
BG16M1OP0022.009-0045-C01

2020-2023 г.

1 565 824,18 лв.

В процес на
реализация

ОПРР

2016-2023 г.

102 363,92 лв.

2020-2022 г.

376 494,88 лв.

В процес на
реализация
В процес на
реализация

2019-2021 г.

164 008,42 лв.

Приключил

ОПОС

2015-1017 г.

499 968,30 лв.

Приключил

ОПРЧР

2018-2023 г.

315 289,50 лв.

В процес на
реализация

ОПРЧР

2018-2019 г.

197 622,99 лв.

Приключил

ОПРЧР

BG05M9OP0012.040-0056-C01

2019-2020 г.

274 376,54 лв.

Приключил

ОПРЧР

BG05M9OP0012.101-0038-C01

2020-2020 г.

298 920,00 лв.

Приключил

ОПРЧР

BG16M1OP0025.002-0017-C01
BG05M9OP0012.002-0021-C01
BG05M9OP0012.029-0001-C01
BG05M9OP0012.010-0244-C01

ОПРР
ОПОС

62

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА
Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Горна Оряховица
Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания 18 община Горна Оряховица
ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В
19 ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

20

21
22
23

"Подобряване достъпа до заетост
и предоставяне на иновативни
интегрирани социално - здравни
услуги на уязвими групи в община
Горна Оряховица"
"3-1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19 в община
Горна Оряховица“
Осигуряване на топъл обяд в
община Горна Оряховица
Осигуряване на топъл обяд в град
Горна Оряховица

„Иновативен подход за
популяризирането на културното
и природно наследство в
24 трансграничния регион“

BG05M9OP0012.103-0053-C01
BG05M9OP0016.002-0019-C01

BG05M9OP0012.005-0040-C03
BG05FMOP0015.001-0201-C02
BG05FMOP0013.001-0043-C01
BG05FMOP0013.002-0137-C04

2020-2021 г.

118 661,76 лв.

ОПРЧР

539 340,14 лв.

Приключил
В процес на
реализация

2021-2022 г.

2017-2018 г.

277 717,68 лв.

Приключил

ОПРЧР

2021-2021 г.

32 224,50 лв.

В процес на
реализация

ОП "Храни"

2015-2015 г.

3 976,28 лв.

Приключил

ОП "Храни"

2016-2020 г.

89 156,09 лв.

Приключил

ОП "Храни"

2018-2020 г.

1 868 274,87 лв.

Приключил

ОПРЧР

INTERREG VA Румъния –
България
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25

26

27
28

"Изграждане на канализации по
улици в град Долна Оряховица –
Профил 12, о.т.60 - о.т.59 по ул.
"Патриарх Евтимий ", Профил 25
о.т.63 – о.т.87 по ул. "23 юни" и
о.т.63 – о.т.63а – о.т.59 – о.т.59а –
о.т.58 – о.т.56 – о.т.54 по ул.
"Любен Каравелов", Профил 27
о.т.59 – о.т.60 по ул. "Патриарх
Евтимий", Профил 28 о.т.63 –
о.т.64 по ул. "Любен Каравелов",
Профил 32 о.т.58 – о.т.67а – о.т.64
– о.т.68 по ул. "Хаджи Димитър»
„Реконструкция и доизграждане
на канализация по улици в
гр.Г.Оряховица-ул.“Юмрукчал“,
„Добри Чинтулов“, „Козлодуй“,
„Тунджа“ и реконструкция на
профил 112 по улиците „Хаджи
Димитър“, „Пирот“ и „Ал.
Стамболийски“
„Реконструкция и доизграждане
на канализация на ул.“Иван
Момчилов“
“Изграждане на водопровод по
улици кв.“Гарата“ гр.Г.Оряховица“

286 767,00 лв.

Приключил

ПУДООС

896 586,00 лв.

Приключил

ПУДООС

2016-2017 г.

1 078 729,93 лв.

Приключил

ПУДООС

2016-2017 г.

1 001 457,14 лв.

Приключил

ПУДООС

2015 г.
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”Канализационна мрежа на
гр.Горна Оряховица – Главен
колектор ІІ от ул.“Христо
Смирненски“ до включване в
Главен колектор ІІІ и Главен
колектор ІІІ от о.т. 568 до
включване в Главен колектор І“ –
29 етап І и етап ІІ
„Рекултивация на депо за твърди
битови отпадъци в местност
30 ”Бабенец”
„Модернизация и внедряване
мерки за енергийна ефективност
31 в ЦДГ „Щастливо детство“
„Модернизация и внедряване
мерки за енергийна ефективност
на ДГ „Първи юни“ гр. Горна
32 Оряховица“

33 Ремонт на хижа “Божур“
Ремонт на втори етаж от южното
крило на Многопрофилна
болница за активно лечение
34 „Свети Иван Рилски“

2020 г.

1 769 993,02 лв.

Приключил

ПУДООС

2020 г.

4 157 804,00 лв.

Приключил

ПУДООС

2015 г.

296 971,00 лв.

Приключил

НДЕФ

2019 г.

242 733,00 лв.

Приключил

2016 г.

65 360,29 лв.

Приключил

НДЕФ
Програма
"Красива
България"

Приключил

Програма
"Красива
България"

2018 г.

225 920,46 лв.
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Текущ ремонт на зала за
репетиции към читалище
„Напредък – 1869“ с прилежащи
помещения, съоръжения и
35 инсталации към тях
"Ремонт на туристически заслон в
ПИ № 000415, землище село
36 Първомайци"
Подмяна на асансьорни уредби в
МБАЛ „Свети Иван Рилски“, гр.
37 Горна Оряховица

2017 г.

60 000,00 лв.

Приключил

2018 г.

183 422,62 лв.

Приключил

2019 г.
105 884,00 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ 35 655 251,43 лв.

Приключил

Програма
"Красива
България"
Програма
"Красива
България"
Програма
"Красива
България"
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