ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г.
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Въведение
Програмата за управление на Община Горна Оряховица през настоящия мандат 20192023 година, е изготвена с оглед развитието на общината като модерно европейско
място за живеене и бизнес. За постигане на долупосочените цели, общинското
ръководство и администрация ще се направляват по настоящия планов документ,
съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
за срок от четири години.
Програмата е съобразена с основния стратегически документ - Общински план за
развитие 2014 - 2020 г. и всички планови и програмни документи в различните области
на отговорност на Общината като орган на местната власт. В нея са заложени
основните ръководни принципи, признати от Съвета на Европа, важни черти на
управлението:
 Прозрачно управление и разпореждане с общински активи;
 Отговорно отношение към проблемите на града и гражданите;
 Проактивно поведение на Общината за подобряване на бизнес-средата и
привличане на инвестиции;
 Диалог с гражданите и бизнеса относно разрешаване на текущи проблеми и
бъдещото развитие на Общината;
 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания;
 Надграждане и устойчивост на постигнатото;
 Активно и целенасочено използване на европейските фондове и различни
донорски програми;
 Отчитане потребностите и създаване на равни възможности за участие в живот
на общността на социално уязвими групи;
 Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетните средства;
 Партньорство с централната власт, неправителствения сектор и другите общини.
Основна цел в управлението на Община Горна Оряховица е постигане на балансирано
икономическо и културно развитие, чрез ефективно използване на ресурсите, както и
съхраняване на природното и културното богатство.
За постигане на конкретните цели и резултати, общинското ръководство и
администрацията ще насочат своите усилия в изпълнението на следните приоритети:
 Превръщане на Горна Оряховица в индустриален център на Централна
северна България;
 Подобряване на подземната и надземната инфраструктура;
 Развитие на здравеопазването и социалните услуги;
 Изграждане на приют за бездомни кучета;
 Предприемане на мерки за по-чиста околна среда.
Поставените цели ще бъдат постигнати чрез:
o Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства –
инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура,
социални дейности;
o Кандидатстване с професионално подготвени проекти;
o Ефективно управление на общинската собственост;
o Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство;
o Прецизно използване на възможностите на кредитния ресурс;
o Активно партньорство с централната власт.

2

НАПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1:
Ефективно финансово
управление и контрол

ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Дейност 1: Спазване на строга
финансова дисциплина при
управлението на бюджетните
средства и сметките за средства от
Европейския съюз

2019-2023

Ефективно управление на
бюджетните средства и
сметките за средства от
Европейския съюз

Дейност 2: Запазване на
финансовата стабилност на
Общината и публичните финанси

2019-2023

Финансова стабилност

Дейност 3: Постигане и запазване
на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1
и 2 на Закона за публичните
финанси

2019-2023

 Спазен чл.94 от Закона за
публичните финанси

Дейност 4: Периодично
актуализиране на местната
нормативна уредба, съобразно
промените в законодателството и в
съответствие с годишните цели

2019-2023

Актуализирана местна
нормативна уредба
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Приоритет 2:
Прозрачност при планиране
и изразходване на
бюджетните средства и
сметките за средства от
Европейския съюз

Дейност 5: Осъществяване на
финансовото управление и контрол
на отчетността на разходите във
всички ръководени структури,
програми, дейности и процеси чрез
въведени процедури и контролни
дейности, управление на рисковете
за свеждане до приемливо ниво на
влиянието им върху дейността и
постигане на определените цели

2019-2023

Добро финансово
управление, постигнати
стратегически и оперативни
цели на общината

Дейност 6: Ограничаване на
плащанията в брой и предприемане
на мерки за информиране и
насърчаване на физическите и
юридическите лица за извършване
на картови плащания

2019-2023

Спазване на промените в
Закона за ограничаване на
плащанията в брой

Дейност 1: Публичност при
планиране разходването и
отчитането на средствата по
бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз. Участие на
местната общност в процеса на
планиране и прогнозиране

2019-2023

Разходване бюджетните
средства и сметките за
средства от Европейския
съюз съобразно интереса на
обществеността
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Приоритет 3:
Осигуряване финансиране
на общинските проекти във
връзка с инвестиционната
политика на общината

Дейност 1: Обосноваване и защита
на необходимите средства от
републиканския бюджет за
изпълнение на нови държавно
делегирани и местни дейности.
Осигурено финансиране на проекти
по изпълнение на оперативни
програми

2019-2023

Привлечени
допълнителни средства
чрез целеви трансфери
Осъществени нови
социални дейности
Осигурени временни
безлихвени заеми от
бюджета към сметките за
средства от Европейския
съюз
Външно мостово
финансиране и за собствено
участие по изпълнение на
оперативни програми

Дейност 2: Осигуряване на ресурс
за инвестиции чрез приходи от
общинско имущество

2019-2023

Проследяване на
амортизационния процес.
Запазване на капиталовия
обем на общината

Дейност 3: Осигуряване на част от
необходимите средствата от
европейски фондове

2019-2023

 Осигурени средства

Дейност 4: Привличане на средства
от други финансови източници
като: Норвежка програма за
сътрудничество, Фонд „Красива
България”, Национален
доверителен екофонд, ПУДООС и
други

2019-2023

 Осигурени средства
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АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Приоритет 1:
Подобряване на
административното
обслужване на гражданите и
бизнеса

Дейност 5: Заделяне на повече
средства за подобряване условията
на живот за населените места в
община Горна Оряховица

2019-2023

Подобрени условията на
живот за населените места

Дейност 1: Увеличаване броя и
ефективността на електронните
услуги, предлагани от Общината

2019-2023

Спестено време и пари на
гражданите
Увеличен брой
електронни услуги

Дейност 2: Цифровизация на
семейни регистри; регистри за
раждане, брак, смърт в община
Горна Оряховица, кметствата и
кметски наместничества към нея

2019-2023

Ограничена употребата на
хартиен носител.
Подобрена ефективност
на работа при издаване на
удостоверения.

Дейност 3: Създаване и
поддържане на уебсайт на ОП
„Обреди”

2019-2023

Съвременен уебсайт с
актуална информация за
ОП „Обреди“

Дейност 4: Подобряване качеството
на административното обслужване

2019-2023

Дейност 5: Провеждане на срещи с
бизнеса

2019-2023

Подобрено
административно
обслужване
Подобрено
сътрудничество с бизнеса

Дейност 6: Повишаване
професионалната квалификация на
общинските служители

2019-2023

Повишена квалификация
Подобрено
административно
обслужване

6

ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ И
ПРИВАТИЗАЦИЯ

ИКОНОМИКА

Приоритет 1:
Управление и разпореждане
с общинска собственост –
законосъобразност , в
интерес на гражданите

Приоритет 1:
Подобряване на бизнес
средата и подпомагане
развитието на местния
бизнес

Дейност 1: Актуализиране
регистъра на общинска собственост

2019-2023

Поддържане на актуален
публичен регистър

Дейност 2: Актуване на земите по
чл.19 от ЗОЗЗ и земите- общинска
собственост

2019-2023

Дейност 1: Изграждане на нова
индустриална зона

2019-2023

Съставени Актове за
общинска собственост
Създадени условия за
развитите на селското
стопанство
Разширяване
възможностите за
икономическа дейност
Възможност за
разкриване на нови работни
места
Увеличаване на доходите
на населението

Дейност 2: Изграждане на нов
Общински пазар

2019-2023

Дейност 3: Предприемане на
действия за увеличаване на
заетостта в общината

2019-2023

Дейност 4: Реконструкция на
инфраструктурата на
съществуващите индустриални
зони в Община Горна Оряховица

2019-2023

По-добри условия за
обслужване на гражданите
Подобрен облик на
централна градска част
Подготовка на проектни
предложения по ОП РЧР,
свързана със заетостта
Осигурени нови работни
места
 Подобрена
инфраструктура
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Дейност 1: Създаване на условия за
привличане на потенциални
инвеститори

2019-2023

 Привлечени инвеститори

Дейност 2: Съдействие на
централната власт за ускоряване
проектирането и изграждането на
магистрален път Русе-Велико
Търново

2019-2023

Сътрудничество с
централната власт

Дейност 3: Съдействие на
централната власт за ускоряване
проектирането и изграждането на
автомагистрала Хемус

2019-2023

Сътрудничество с
централната власт

Приоритет 1:
По-ефективен транспорт

Дейност 1: Осигуряване на
логистична подкрепа за изграждане
на скоростен път от моста на река
Янтра край Долна Оряховица до
включването й в първокласен път
Русе – Велико Търново

2019-2023

Партньорство с
централната власт

Приоритет 2:
Сигурен и безопасен град

Дейност 1: Изготвяне на генерален
план за организация на движението
на гр. Горна Оряховица

2019-2023

Подобрена безопасност
на движение и намален
брой на ПТП

Приоритет 1:
Подобряване на ВиК
инфраструктурата на
общината

Дейност 1: Участие в партньорство
с ВиК за реализация на проекти за
подмяна на ВиК мрежи

2019-2023

Подменена
водопроводната инсталация

Приоритет 2:
Привличане на нови
инвеститори и стимулиране
на предприемачеството

ТРАНСПОРТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РАЗВИТИЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
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ГРАДСКА СРЕДА

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

Приоритет 1:
Подобряване облика на
населените места

Дейност 1: Ремонт и рехабилитация
на улична мрежа и доизграждане на
неизградени улици на територията
на общината

2019-2023

Нов облик на града и
населените места
Обновени и изградени
нови улици на територията
на общината

Дейност 2: Ремонт и изграждане на
тротоари на територията на община
Горна Оряховица

2019-2023

Обновена градска среда
По-удобно и
безпрепятствено
придвижване на пешеходци

Дейност 3: Реконструкция и
модернизация на парк „Градска
градина”
Дейност 4: Реконструкция и
модернизация на Летен театър и
сградата на НЧ „Братя Грънчарови
– 2002”

2019-2023

Обновена градска среда
По-добро място за отдих
и почивка
Създадени по-добри
условия за културен и
социален живот

Дейност 5: Създаване на свободни
WiFi зони на пикови места в Горна
Оряховица и зони за свободен
достъп до интернет в четирите
населени места в Община Горна
Оряховица – гр.Долна Оряховица,
с.Драганово, с.Първомайци и
с.Поликраище

2019-2023

Безплатен достъп до
Интернет за жители и гости
на града и четирите
населени места

2019-2023

Енергийна ефективност и
намалени вредни емисии

Дейност 1: Саниране на
Приоритет 1:
Подобряване на енергийната многофамилни жилищни сгради в
град Горна Оряховица
ефективност

2019-2023
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СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

СПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Приоритет 1:
Осигуряване на подходяща
материална база за
предоставяне на качествени
социални услуги
Приоритет 1:
Подобряване на
материалната база за
практикуване на спорт

Дейност 2: Продължаване на
дейностите, включващи мерки за
енергийна ефективност и
модернизация на детски ясли,
детски градини и училища на
територията на общината

2019-2023

Енергийна ефективност и
намалени вредни емисии
Намалени разходи за
енергия и подобрена среда
за обучение

Дейност 3: Реализиране на проекти
за енергийна ефективност на
културни институции

2019-2023

Дейност 1: Изграждане на
Кризисен център за лица в риск в
гр. Горна Оряховица

2019-2023

Благоприятна среда за
работа
Намаляване на разходите
за енергия
Осигурени условия за
закрила на лица в риск

Дейност 1: Проектиране и
изграждане на изцяло нова спортна
зала

2019-2023

Проектирана и изградена
нова спортна зала
Осигурени нови
възможности за спорт

Дейност 2: Изграждане на
тренировъчен терен за футбол

2019-2023

Дейност 3: Изграждане на
многофункционални спортни
площадки за мини футбол,
баскетбол, волейбол и хандбал в
гр.Долна Оряховица, с.Първомайци,
с.Поликрайщe и с.Драганово.

2019-2023

По-добра среда за
провеждане на
тренировъчни занятия
Подобрена спортна база.
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ЕКОЛОГИЯ

Приоритет 1:
Подобряване качеството на
атмосферния въздух

Дейност 4: Изграждане на
съблекални за ДЮШ по футбол и
клуб по лека атлетика

2019-2023

Изградени съблекални
Подобрени условия за
спорт

Дейност 5: Ремонт на спортна зала
по акробатика

2019-2023

Ремонтирана спортна зала
по акробатика

Дейност 6: Изграждане на закрит
плувен басейн чрез цялостна
реконструкция на корпус от
недостроеното IV ОУ в квартал
„Пролет”

2019-2023

Изграден закрит плувен
басейн
Разширени възможности
за практикуване спорта
Плуване

Дейност 7: Рехабилитация на
пистата за лека атлетика

2019-2023

Дейност 1: Актуализация на
Програмата за качество на
атмосферния въздух и изпълнение
на мерките, предвидени в нея.

2019-2023

Дейност 2: Поддържане и
обновяване на зелените площи на
територията на Община Горна
Оряховица.

2019-2023

Подобрена спортната база
Привлечени на млади
атлети
 Актуализирана
Програмата за качество на
атмосферния въздух
Реализирани мерки за
подобряване качеството на
атмосферния въздух
Подобрен облик на града
Изградени по-красиви
кътчета за отдих на
гражданите

Дейност 3: Облагородяване на
междублоковите пространства в гр.
Г.Оряховица и пространство между
паметника на загиналите
горнооряховчани и Кауфланд

2019-2023

Подобрен облик на града

11

Дейност 1: Изпълнение на мерките,
предвидени в Програмата за
управление за отпадъците

2019-2023

 Изпълнени мерки от
Програмата за управление
на отпадъците

Дейност 2: Рекултивация на
общинско старо депо за битови
отпадъци в гр. Горна Оряховица

2019-2023

Рекултивирано депо
Подобрена екологична
обстановка

Приоритет 3:
Осигуряване на подходяща
инфраструктура за
овладяване популацията на
безстопанствените кучета

Дейност 1: Изграждане на Приют
за бездомни кучета

2019-2023

Осигурен подслон за
бездомни кучета

Приоритет 1:
Устойчивост на общинските
дейности в областта на
образованието

Дейност 1: Задържане на
обхванатите по механизма за
обхват, подлежащи на
задължително предучилищно и
училищно обучение

2019-2023

Равен достъп до
качествено образование

Дейност 2: Развиване на
партньорство между бизнеса и
образователните институции

2019-2023

Задоволяване на
потребностите на пазара на
труда
Съгласуване на
потребностите на бизнеса с
възможностите за обучение
по професии и
специалности в средните
училища

Приоритет 2:
Предотвратяване и
намаляване образуването на
отпадъци. Разделно
събиране и рециклиране на
отпадъците

ОБРАЗОВАНИЕ

12

Приоритет 2:
Подобряване на материалнотехническата база,
образователна среда и
сигурността в общинските
училища и детски градини

КУЛТУРА

Приоритет 3:
Развитие на творческите
заложби на децата
Приоритет 1:
Реализиране на общинската
политика за развитие на
културната дейност

Дейност 3: Ефективно
функциониране на училищната
мрежа.

2019-2023

Равен достъп до
качествено образование

Дейност 4: Интегриране на деца от
уязвими групи в образователните
институции

2019-2023

Интегриране на деца със
СОП и на деца от уязвими
групи

Дейност 1: Продължаваща
модернизация на образователната и
спортна инфраструктура в Горна
Оряховица и селищата

2019-2023

Гарантиране на
съвременна среда за
обучение, възпитание и
спорт

Дейност 2: Осигуряване безплатен
WiFi в училищата

2019-2023

Дейност 3: Увеличаване на обхвата
на ученическото столово хранене

2019-2023

Достъп до Интернет и
съвременни технологии на
обучение
Стимулиране на
здравословното хранене

Дейност 1: Увеличаване на
средствата по общинската програма
за даровити деца
Дейност 1: Съхраняване и
обогатяване на културните събития

2019-2023

Дейност 2: Методическа и
финансова помощ на културните
институциите, при организиране на
събития и инициативи

2019-2023

2019-2023

Насърчени творчески
възможности на децата в
различни области
Утвърждаване на
културни инициативи и
събития
Подпомагане развитието
на културните прояви
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Дейност 3: Продължаваща
тенденция за културен обмен с
побратимените градове

2019-2023

Подобрен културен обмен

Дейност 4: Увеличаване на фонда
на Художествената галерия

2019-2023

 Обогатяване културното
наследство на града

Дейност 5: Увеличаване на
библиотечния фонд и
модернизиране на Общинска
библиотека

2019-2023

 Обогатяване културното
наследство на града
Благоприятна среда за
работа
Привличане на туристи
Опознаване на местната
история

Дейност 6: Откриване на виртуален
музей, представящ по иновативен
начин историята на Горна
Оряховица

СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Приоритет 2:
Участие и организиране на
съвместни инициативи с
общините Велико Търново и
Лясковец
Приоритет 1:
Подобряване качеството на
живот на хората в
неравностойно положение в
Община Горна Оряховица

Дейност 1: Иницииране,
организиране и подкрепа на
съвместни културни политики,
събития и регионални празници

2019-2023

Дейност 1: Разкриване на нови
социални услуги

2019-2023

Дейност 2: Увеличаване на
капацитета на Домашен социален
патронаж

2019-2023

Обогатяване на
културния живот
Популяризиране на
културно-историческото
наследство
Нови социални услуги
Включване на
необхванати целеви групи
Продължаване и
надграждане на дейността
на Домашен социален
патронаж
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Дейност 3: Продължаване
дейността по предоставяне на
услугата „Обществена трапезария”

Приоритет 2:
Подобряване качеството на
здравната услуга за
гражданите

2019-2023

Предоставяне на
социална услуга

Дейност 4: Развитие на услугите
предоставяни в домашна среда и
интегрирани здравно-социални
услуги

2019-2023

Предоставяне на
социални услуги

Дейност 5: Продължаване
предоставянето на услугата
„Приемна грижа“

2019-2023

Предоставяне на
социална услуга

Дейност 6: Продължаване
дейността на съществуващите
социални услуги

2019-2023

Предоставяне на
социални услуги

Дейност 7: Подобряване
функционирането на клубовете на
пенсионера и клуба на инвалида

2019-2023

Продължаване дейността
на клубовете
Условия за социално
развитие на възрастните

Дейност 8: Отпускане на годишна
еднократна финансова помощ за
всички клубове на пенсионера и
клуба на инвалида

2019-2023

Продължаване дейността
на клубове и съюзи

Дейност 1: Продължаване на
подкрепата за асистирана
репродуктивност

2019-2023

Подпомагане на
семействата с
репродуктивни проблеми
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Дейност 2: Създаване на фонд за
подкрепа и привличане на млади
медицински специалисти

СПОРТ И
МЛАДЕЖКА
ПОЛИТИКА

ТУРИЗЪМ

Приоритет 1:
Насърчаване развитието на
спортната дейност в
общината

Приоритет 2: Насърчаване на
творческите умения на
младите хора и младежко
доброволчество
Приоритет 1:
Обновяване и поддържане
на съществуващата

Дейност 3: Поддръжка и ремонт на
сградния фонд и медицинската
апаратура

2019-2023

Подобряване качеството
на предоставяните здравни
услуги

Дейност 4: Продължаване
поетапното обновяване на
медицинското оборудване

2019-2023

Дейност 1: Развитие на ДЮШ

2019-2023

Подобряване на
условията за медицински
грижи
Съвременна диагностика
Стимулиране на
спортната активност на
подрастващите

Дейност 2: Субсидиране и
подкрепа на спортните клубове в
общината
Дейност 3: Увеличаване на
средствата за даровити деца с оглед
постиженията им в спорта
Дейност 4: Развитие на
междуучилищните спортни прояви

2019-2023

Развитие на спорта

2019-2023

Дейност 1: Подкрепа на
младежкото техническо творчество
и младежките организации

2019-2023

Възможност за
допълнителни изяви на
талантливи ученици
Развитие на спортния
потенциал на учениците
Възможност за изява
Реализирани инициативи
и събития в сферата на
младежките дейности

Дейност 1: Продължаване на
археологическите разкопки и
проучването на крепост „Ряховец”

2019-2023

2019-2023

Проведени
археологически разкопки
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техническа и туристическа
инфраструктура
Дейност 2: Консервация и
реставрация на крепостта; развитие
на транспортна и туристическа
инфраструктура около обекта и
включването й в основните
туристически дестинации на
България. Създаване на „Улица на
занаятите”
Дейност 3: Облагородяване на
местността „Чуруковец” и пътя към
хижа „Божур”

2019-2023

2019-2023

Подобрена туристическа
инфраструктура и
съоръжения
Привличане на туристи
Обогатяване на историкокултурното богатство на
региона
Прослава на града
Подобрени условия за
отдих и туризъм
Повече посетители на
града и общината
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