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Годишният доклад е изготвен  на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите 

приоритетни области  и  изпълнените приоритети, заложени в Общински план за 

развитие 2014 – 2020 г. и посочените индикатори за наблюдението и оценката на 

плана. 

Изпълнението на приоритетите  през 2019 г. по планираните приоритетни 

области, заложени в Общинския план за развитие  2014 – 2020 е следното:  

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

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

Мярка1.1.1: Подобряване на достъпа до заетост и намаляване на 
безработицата; 

П 1.1.1.1: Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване и 
стажуване  

През 2019 г. са реализирани следните програми за заетост при Община Горна 
Оряховица: 

- Национална програма – „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ 
(ЗОХТУ). В Община Горна Оряховица са назначени 3 човека, както следва: 
1. Длъжност „Архивар“ – 2 човека в общинска администрация, на пълно работно 

време (8 часа), на минимална РЗ; 
2. Длъжност „Куриер“ – 1 човек в Дирекция „Местни приходи“ на пълен работен ден, 

на минимална РЗ; 
- Национална програма „Активиране на неактивни лица“ 

Чрез тази национална програма се осигурява работа на 1 лице на длъжност мл. 
Специалист – младежки медиатор на 8 часов работен ден, с основна месечна 
работна заплата в размер на 680 лв. Срокът на трудовия договор по тази програма 
е до завършване на всички дейности по нея. 

- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ 
Назначени са двама човека, както следва: 
1. Длъжност „Чистач хигиенист“ на 8 часов работен ден и минимална работна 
заплата в МДСИП; 
2. Общ работник на 8 часов работен ден и минимална работна заплата в МДСИП 

- Регионална програма за заетост 
По програмата са назначени 5 човека на длъжност „Общ работник, както следва“ 
1. ОП „Обреди“, гр. Горна Оряховица – 1 човек; 
2. Кметство с. Драганово – 1 човек; 
3. Кметство с. Поликраище – 1 човек; 
4. Кметство с. Долна Оряховица – 1 човек; 
5. Кметство с. Първомайци – 1 човек 
Всички работници са на 8 часов работен ден за срок от 01.06.2019 г. до 30.11.2019 
г. на минимална работна заплата 

- Проект „Обучение и заетост“ 
По проекта са назначени общо 25 човека в различни населени места и на различни 
длъжности. Основното изискване за включване в програмата е да участват хора с 
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увреждания над 50 % работоспособност. Срок на договора – 2 години, на 8 часов 
работен ден, на минимална работна заплата. Работните места и длъжности са 
разпределени, както следва: 

1. Община Горна Оряховица 

 На длъжност архивар – 5 човека; 

 На длъжност куриер – 10 човека; 

 На длъжност куриер по кметства, с. Писарево, с. Горски долен Тръмбеш, с. 
Върбица, гр. Долна Оряховица, с. Поликраище – по 1 човек и за село Стрелец 2 
човека, или общо 7 човека 

 На длъжност „Портиер“ по кметства – по 1 човек в селата Драганово, Янтра и 
Паисий, общо 3 човека 

- Проект „Ние също можем – 2“ 
Сключен трудов договор за работа с 1 човек на длъжност „Работник озеленяване“. 
Назначеното лице е преминало курс на обучение за длъжността към „Бюро по 
труда“ и е издадено удостоверение за квалификация за тази длъжност. Работи се 
на 8 часов работен ден на минимална работна заплата, с място на работа ОП 
„ППИО“, гр. Горна Оряховица 

- Проект „Хоризонти 4“ 
По този проект са назначени 2 човека за срок от 3 месеца  от 01.07.2019 г. на 
длъжност – Работник строителство в ОП „ППОИ“, гр. Горна Оряховица; Работник 
строителство в Кметство с. Драганово. Лицата работят на пълан работен ден на 
минимална работна заплата. Същите са завършили обучение и придобили 
свидетелство за квалификация от „Бюро по труда“ гр. Горна Оряховица. 
 

 

Специфична цел 1.2: Подобряване на свързаността на общината. 
Мярка 1.2.1.: Насърчаване на транснационално сътрудничество  
П 1.2.1.2: Сътрудничество, обмяна на опит и добри практики между 

градовете в рамките на съществуващи и/или нови побратимявания 
Продължи реализацията 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 ни 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.  
През 2019 г. всички процедури за избор на изпълнители предвидени за 2019 г. са 
стартирани в срок. Сключени са 5 договора с изпълнители:“Доставка на 
специализирано оборудване, софтуер и образователно съдържание за създаване на 
Виртуален музей в община Горна Оряховица“;„Реализиране на 3D мапинг шоу в 
община Горна Оряховица и община Рошиори де Веде„;„Предоставяне на услуги по 
информация, комуникация, публичност и популяризиране на изпълнението на проект 
№ ROBG-419“;„Стартиращо събитие по проект № ROBG-419 „Иновативен подход за 
популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион”, 
„Изработване на общ план за реклама на културното наследство в трансграничния 
регион за изпълнение на проект № ROBG-419 

В рамките на 2019 г. е проведено и отчетено  Стартиращо събитие, с участието 
на представители на община Рошиори де Веде. Реализирани за всички  3D прожекции, 
като етапите на тази дейност от проекта са окончателно приключили и отчетени. 
Изпълнени са мерките свързани с публичността. Изготвени и разпространени са 
съответните рекламни материали. През ноември 2019 г. стартира изпълнение по етап 
“Доставка на специализирано оборудване, софтуер и образователно съдържание за 
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създаване на Виртуален музей в община Горна Оряховица“. Дейността следва да 
приключи през 2020 г. В община Рошиори де Веде, също така, реализирането на 
всички, предвидени в проекта 3D прожекции бе осъществено през 2019 г. Декември 
2019 г. община Рошиори де Веде, в ролята си на партньор, сключи договор за доставка 
на оборудване, софтуер и образователно съдържание на Виртуален музей и започна 
изпълнението на тази дейност по проекта. „Прайм консултинг“ осъщестяват услугите 
произтичащи от договор за предоставяне на услуги по управление, сключен през 2018 
г. 

 

Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие 

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

Мярка 2.1.1.: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор; 
П 2.1.1.1 Обновяване и/или конструктивно укрепване на многофамилни 

жилищни сгради, включително мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 
През 2019 г. започна изпълнение на : Проект “Енергийна ефективност на 

многофамилни  жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ на стойност 1 724 239,83 лв. по 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, приоритетна ос 1: „Устойчво и 
интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.Приключил е 
изборът на изпълнители за всички дейности. Стартирала е и реконструкцията.Проектът 
ще бъде приключен през 2020. 

 
 

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

П 2.1.2.2 Обновяване на сграда кметства населени места, включително 
мерки за енергийна ефективност и ВЕИ 

През 2019 г. за извършени ремонтни дейности по сгради кметства в населените 
места, както следва: 

- “Основен ремонт на сграда на кметство с. Върбица“- 14954,83лв., източник на 
финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 

- „Основен ремонт на ограда на кметство Г. Д. Тръмбеш“-9790,22лв. източник на 
финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 
 
Извън посочените в програмата проекти, са реализирани още: 
 

- „Основен ремонт покрив  зала гробищен парк гр. Г. Оряховица“ – 44 663,70 лв. 
източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 

 

Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания 
Мярка2.2.1.:Изграждане на достъпна среда 
Извън посочените в програмата: 
През 2019 г. е изпълнен Обект: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на 

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ по Проект „Красива България“.   

Подмяна на 2 броя асансьорни уредби по проект „Красива България“ на обща 

стойност 105 884 лв. в т.ч.:асансьор с кабина 1250 кг.-52 345 лв.; асансьор с кабина 320 

кг.-30 739 лв.; 
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Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените 
места. 

Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии 
П 2.3.1.2  Реконструкция парк "Градска градина" 
През 2019 г. се разработи и внесе за оценка проектно предложение „По-добра 

паркова среда в гр. Горна Оряховица“, включващо реконструкция и модернизация на 

парк „Градска градина“ гр. Горна Оряховица на стойност 1 473 685,56 лв. Проектът е 

част от Инвестиционната програма По Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОПРР. 

 
П 2.3.1.9: Обособяване на места за отдих в междублокови пространства  
През 2019 г. са обособени и облагородени места за отдих за възрастни и деца с 

изграждане на следните обекти: 

 „Изграждане на детска площадка в гр. Долна Оряховица“ – на стойност 9985 лв., 

източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 

„Изграждане на детска площадка в с .Драганово“ – на стойност 8327 лв., източник 

на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 

„Изграждане на детска площадка ул. “Пролет“ №4“ – на стойност 10000 лв., 

източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи.  

„Доизграждане на спортна площадка с. Поликраище“ –на стойност 24634 лв., 

източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 

 

Обособени са места за отдих в с с. Горски долен Тръмбеш и с. Поликраище. 

„Обичам природата- и аз участвам“- с. Горски долен Тръмбеш“, проект от  

Национална Кампания „Чиста околна среда“; стойност 7244 лв. 

„Обичам природата- и аз участвам“-с.Поликраище“, проект от  Национална 

Кампания „Чиста околна среда“; стойност 2850 лв. 

Извън посочените в програмата проекти, са реализирани още: 

През 2019 г. са извършени Строително ремонтни работи и изпълнени обекти: 

- „Реконструкция на входни пешеходни зони в южната и северната част на 

площадно пространство гр. Горна Оряховица“  стойност 423 000 лв. целеви 

средства с постановление на Министерски съвет. 

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

стойност 41 880 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. 

- „Реконструкция на довеждаща инфраструктура осигуряваща достъп до 

реконструираните обекти“ Извършено е асфалтиране на улици :“П. Р. Славейков“, 

„Васил Априлов“, ул. “Хан Крум“, Ул.“Балатон“, ул. „Вичо Грънчаров“, ул.от о.т. 152 

до о.т. 143 - целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други 

бюджетни организации  1,486 км. и стойност 910 596 лв. целеви средства с 

постановление на Министерски съвет. 

-  „Основен ремонт на  улици с. Писарево“ 155,3 м. и малки кръпки – 2 168 м2 на 

стойност 59 999 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. 
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- „Основен ремонт на ул. „Хаджи Викентий“ с.Първомайци, кръпки 886 м2 на 

стойност 25 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. 
 

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

П 2.3.2.2: Реконструкция на път VTR1292 Паисий – Стрелец 
През 2019 г е извършен основен ремонт на път VTR 1292-Паисий-Стрелец – 

2509,9 м2 на стойност 98 400 лв. със средства от целева субсидия за капиталови 

разходи 

 
Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата 
Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на 

водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ 
П 2.4.1.1   Подобрения на водоснабдителната и канализационна мрежа в 

градовете Горна Оряховица и Долна Оряховица  І фаза  
През 2019 г. е започнало изпълнението на Обект: ”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“ – 

етап І и етап ІІ на стойност 240 577 лв., със средства от ПУДООС. Изградени са 411 м. 

канализационна мрежа 
 

Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица 
Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови 

документи, свързани с устройство на територията  на община Горна Оряховица 
П 2.5.1.1.  Разработване на Общ устройствен план на Община Горна 

Оряховица 
През 2019 г., след проведена обществена поръчка е сключен Договор между 

Община Горна Оряховица и ДЗЗД „Визия за Община Горна Оряховица” за 

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица”. В 

момента е процес на изработка общия устройствен план. Очаква се същия да бъде 

финализиран през 2020г. Стойността възлиза на 174 000 лв, като 113 100 лв /65%/ са 

осигурени от МРРБ, а останалите 60 900 лв./35%/ от Община Горна Оряховица. 

 

Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот 

Специфична цел 3.1.: Създаване на привлекателна образователна среда 
Мярка 3.1.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на образователна 

инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 
ВЕИ; 

П 3.1.1.4: «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ЦДГ 
«Първи юни», Горна Оряховица 

През 2019 г. е изпълнен проект „Модернизация и внедряване мерки за енергийна 

ефективност на ДГ „Първи юни“ гр. Горна Оряховица“. Приложени са мерки за 

енергийна ефективност – подмяна на дограма, полагане на топлоизолация, подмяна на 

отоплителната система, изграждане на  соларна инсталация за битова гореща вода, 
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монтаж на слънчеви панели и съответното оборудване за осигуряване на топла вода 

за битови нужди използвайки енергията на слънцето и други вътрешни 

ремонти.Средствата за реализирането на строително ремонтните работи са осигурени 

от НДЕФ и собствени средства Финансовата осигуреност на проекта е както следва: 

85% от Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата и 

15% собствено финансиране от Община Горна Оряховица. Стойност 242 733 лв. – 205 

207 от НДЕФ и 47 897 собствени средства от местни приходи. 
 

 

П 3.1.1.7  «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на 

Детска ясла «Зорница», град Горна Оряховица  

През 2019 година са  извършени текущи ремонти на мокри помещения и коридори 
към тях, на стойност 9 588,98 лв., и на млечна кухня, на стойност 5 192,45 лв. източник 
на финансиране преходен остатък от държавноделегирана дейност 
Направен е авариен и неотложен ремонт на покрива на детската ясла на стойност 6 
795,59 лв. източник на финансиране преходен остатък от държавно делегирана 
дейност 

 

П 3.1.1.8 «Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на Детска 

ясла «Еделвайс» ІІ етап, град Горна Оряховица; 

През 2019 година е извършен текущ ремонт на помещения  и стълбища  на 
стойност 19 978 лева.със средства от преходен остатък от държавноделегирана 
дейност 
 

П 3.1.1.19   „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ 

„В.Левски”, село Върбица 

През 2019 г. е извършен основен ремонт на парна инсталация, на стойност 19 075 

лв. Доставка и монтаж на парен котел на пелети, на стойност 18 846 лв., със средства 

9 423 лв. целеви трансфер от централния бюджет и 9423 лв. от собсвени средства на 

училището 

 

П 3.1.1.22: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ПГСС 

"Боруш", с. Крушето  

Направени текущи ремонти през 2019 г. в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“: 
25 320,00 лв. – подмяна сачак, улуци, частичен ремонт на покрив на източно крило 
училищна сграда; 
21 720,00 лв. – текущ ремонт на покрив на общежитие;  
26 508,00 лв. – текущ ремонт на кабинети на ученически корпус на ПГХТ;  
3 000,00 лв. – отстраняване на теч на покрив на училище;  
27 624 лв. – ремонт на фоайета и ВиК общежитие;  
4 896,00 лв. – текущ ремонт на столова общежитие;  
21 660,00 лв. – І, ІІ етаж – ученически тоалетни, учителска тоалетна, смяна на ВиК  
инсталация;  
27 624,00 лв. – подмяна на улуци и сачак, южна и западна вътрешна страна и частичен 
ремонт на покрив на централен корпус; 
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22 878,00 лв. – цялостен ремонт на западна фасада на ученически корпус, частичен 
ремонт на покрива на бивш стол, кабинет хладилна техника и работилница, ремонт 
стълбище входа на ПГХТ;  
22 968,00 лв. – изкъртване на стара вароциментова мазилка и полагане на минерална 
мазилка, обръщане на прозорци на южна фасада на среден корпус на учебна сграда 
към ПГХТ и неотложен ремонт на част от водопровод на общежитие към ПГХТ;  
24 072,00 лв. – ремонт на фоайе и ученически коридор втори етаж на учебен корпус на 
ПГХТ;  
22 860,00 лв. – ремонт на две учебни стаи в общежитие към ПГХТ;  
5 160лв. – неотложен ремонт на ВиК инсталация общежитие. 

Ремонтните дейности са извършени със средства от собствения бюджет  на 
училището. 

 
ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 г. ПО МЯРКАТА Е РЕАЛИЗИРАНО : 

 

 Изграждане на площадка за обучение по безопасност на движението на ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица, на стойност 29 979 лв.; 

 Основен ремонт на стаи и коридори на СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Г. Оряховица, 

на стойност 91 390 лв.; 

 Изграждане на детска площадка УПН за ДГ „Ален Мак“, гр. Г. Оряховица – 

15 326 лв.; 

 Изграждане на детско съоръжение за игра „Къщата на баба Яга“ за ДГ 

„Здравец“, гр. Г. Оряховица, на стойност 2 087 лв.; 

 Обособяване на помещение за логопедичен кабинет (преструктуриране на 

централно фоайе) в ДГ „Здравец“, гр. Г. Оряховица – 4 081 лв. 

 
Мярка 3.1.2.: Оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура; 

П 3.1.2.1   Обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна 

Оряховица 

През 2019 г. са закупени 4 броя климатици на обща стойност 6 400 лв. със 

средства от местни общински приходи. 
 

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

Оряховица 

През 2019 г. е закупена електрическа пекарна с две фурни – 4 105 лв., със 

средства от местни общински приходи. 
 

П 3.1.2.14   Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Слънчице" с. Върбица 

През 2019 г. е закупен лаптоп – 1 598 лв., източник на финансиране местни 

общински приходи. 
 

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

Оряховица 

През 2019 г. са закупени – 3D принтер и скенер на стойност 1 305 лв.; 

интерактивен магичен под с включени 52 приложения-игри на стойност 7 200 лв.; 
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програмен продукт „ФОРТЕ ЗАПЛАТИ-1“ на стойност 420 лв. източник на финансиране 

собствени средства на училището 

Изградена WI-FI мрежа – 7 300 лв. източник на финансиране МОН по Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 
 

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

Горна Оряховица 

 През 2019 г. е  закупена интерактивна мултимедийна система за нуждите на деца 

със СОП, на стойност 3 602 лв.  със средства от финансиране от МОН по Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 
 

П 3.1.2.20: Обзавеждане и оборудване на ОУ „Климент Охридски“ с. 

Драганово 

През 2019 г. е изградена Wi-Fi мрежа – 10 040 лв. Източник на средства 

финансиране от МОН по Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 

 

 

П 3.1.3.21 :Оборудване и обзавеждане на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Поликраище 

През 2019 г. е изградена Wi-Fi мрежа – 8 050 лв. Източник на средства 

финансиране от МОН по Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 
 

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

През 2019 г. е изградена Wi-Fi мрежа – 10 050 лв. Източник на средства 

финансиране от МОН по Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 

 

ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 г. ПО МЯРКАТА Е РЕАЛИЗИРАНО : 

 Изградена Wi-Fi мрежа за ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица – 7 300 

лв.; 

 Закупена е интерактивна дъска TRIUMPH BOARD 78 за ОУ „Иван Вазов“, 

гр.  

Г. Оряховица – 1 439 лв.; 

 Закупен е интерактивен мултитъч дисплей TRIUMPH BOARD 65 за ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Г. Оряховица – 4 939 лв.; 

 Закупен интерактивен мултитъч дисплей, 75 инча за СУ „Георги 

Измирлиев“, гр. Горна Оряховица – 10 313 лв. 

Източник на средства финансиране от МОН по Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното 

и училищното образование“. 
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Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния 

статус на населението 

Мярка 3.2.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура 

за предоставяне на социални услуги  и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ;  

П 3.2.1.1  Изграждане на „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 

8 места  

През 2019 г. се разработи и внесе за оценка проектно предложение „Създаване на 

Кризисен център гр.Горна Оряховица“ - за изграждане на Кризисен център за лица 

жертви на насилие в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места на стойност 

1 565 824,18 лв. Проектът е част от Инвестиционната програма По Ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОПРР. 
 

Извън посочените проекти в програмата по мярката е реализирано:  

1. Основен ремонт в клуб на пенсионера с. Янтра, на стойност 12 955,00 лв., със 

средства от целева субсидия за капиталови реазходи; 

2. Основен ремонт на отоплителна инсталация в Дом за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост с. Драганово, на стойност 34 816,00 лв., със средства 

от преходен остатък на делегирана от държавата дейност; 

3.  По проект Социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна 

Оряховица” финансиран по ОП РЧР се извърши ремонт на помещения  в гр. 

Горна Оряховица, ул. „Владая” №21 стопанисвани от ОП“ ППИО“ , на 

стойност 9 256,00 лв.,  

 
 

Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи 
П 3.2.4.2: Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни 

грижи: Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник – капацитет 70  
През 2019 г. услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ бяха предоставяни 

със средства от държавния бюджет, осугурени с ПМС № 344/21.12.2018 г., 
посредством Споразумение № ФС01-0492/28.12.2018 г. между Агенцията за социално 
подпомагане и Община Горна Оряховица. Услугата „Домашен помощник” беше 
предоставяна на 65 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, а услугата „Личен асистент” беше предоставяна на 32 лица с 
увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Стойност 
319 741 лв. 

На 01.10.2019 г. започна предостявянето на услуги по проект „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица”, Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, Компонент 2 на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. До края на 2019 г. 
бяха обхванати 119 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, на които беше предоставяна услугата „Домашен помощник” от 12 
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домашни санитари. В изпълнение на проекта услуги предоставяха и 2 психолози и 3 
медицински лица.Стойност 84 956 лв. 

 

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

През 2019 г. продължи реализирането на проект „Приеми ме 2015” от Община 

Горна Оряховица в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Проектът се 

финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.003-0001-C01.Стойност 132392 лв. 

През периода м. януари–м. декември 2019 г. в приемни семейства бяха настанени 
12 деца. За същия период беше прекратено настаняването на 10 деца – 7 поради 
осиновяване и 3  върнати в биологичното им семейство. Към 31.12.2019 г. се отглеждат 
13 деца в 10 приемни семейства. През годината бяха утвърдени 2 нови професионални 
приемни семейства. И в двете са настанени приемни деца. 
 

П 3.2.4.6: Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността 

"Център за обществена подкрепа" с капацитет 40 места  

През 2019 г. продължи дейността си Центъра за обществена подкрепа – гр. Горна 

Оряховица, с капацитет 30 места. Общо 326 деца и лица са ползвали услугите му през 

2019 г. Стойност 108 822лв.  Източник на средства държавно делегирана дейност 
 

 

П 3.2.4.7   Разкриване и предоставяне на социалната услуга  от 

резидентен тип "Приют" с капацитет 10 места  

През 2019 г. общо 62 бездомни лица ползваха услугите на Приюта през 2019 г. 
 

Мярка 3.2.5.: Изграждане/реконструкция/ремонт на здравна инфраструктура  

вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

П 3.2.5.1  Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на МБАЛ 

"Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица 

През 2019 г се изпълни „Ремонтно възстановителни работи за покрив на южно 

крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“, разположена в УПИ І-за 

болница, кв. 806 по плана на гр. Горна Оряховица“. Средствата са осигурени от 

Постановление № 96/25.04.2019 г. на Министерски съвет. Стойността на извършените 

ремонтни работи е 483 333, 33 лв. без ДДС. 

През 2019 г. в МБАЛ  „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД са извършени 

ремонтни дейности и инвестиции на стойност 387 172 лв. както следва: 

-Ремонт по програма „Красива България“ на стойност 225 920,46 лв., от които 

112 960,23 лв.-50 % участие на Община Горна Оряховица по проект „Ремонт на втори 

етаж на южното крило на МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД; 

-Подмяна на 2 броя асансьорни уредби по проект „Красива България“ на обща 

стойност 105 884 лв. в т.ч.:асансьор с кабина 1250 кг.-52 345 лв.; асансьор с кабина 320 

кг.-30 739 лв. и увеличена стойност на сградата с 22 800 лв.; 

-Ремонт на асансьори на стойност 21 162 лв. 
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-Ремонт на Акушеро-гинекологично отделение на стойност 25 277 лв. от които 

19 500 лв. от дарение и 5 777 лв. за сметка на болницата; 

-Ремонт на Стерилизация – 7 005 лв. 

-Ремонт в Парова централа – подмяна на помпа и кранове на стойност 1267 лв.; 

-Ремонт ВиК на стойност 657 лв.; 
 

Извън посочените проекти в програмата по мярката е реализирано: 

- „Основен ремонт на покрив здравна служба с. Драганово- 11 908 лв. – източник 

на финансиране целева субсидия за капиталови разходи  

- „Основен ремонт на покрив здравна служба с. Крушето“- 14 987,18 лв. - източник 

на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи. 
 

 

Мярка 3.2.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура; 

П 3.2.6.1   Специализирано оборудване и обзавеждане на МБАЛ "Св. Иван 

Рилски" гр. Горна Оряховица 

През 2019 г. МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД закупи следната 

медицинска апаратура: 

Електронож за нуждите на отделения УНГ на стойност 1 800 лв. 

- УВЧ апарат за нуждите на ОФРМ на стойност 11 880 лв. 

- Ултразвуков инхалатор за нуждите на отделение ОФРМ на стойност 1 440 лв. 

- Инсуфлатор и тръба за нуждите на Хирургично отделение на стойност 19 211  

лв. 

- Операционна маса за нуждите на Хирургично отделение на стойност 2 500 лв. 

- Едноканална инфузионна помпа за нуждите на Нервно отделение на стойност 

969 лв. 

- Ехограф за Диагностично консултативен кабинет на стойност  16 000 лв. 

- Принтер за ехограф за нуждите на Трето вътрешно отделение на стойност 

1 670 лв. 

- Топлообменник за нуждите на Парова централа на стойност 1 272 лв. 

- 4 броя климатици за нуждите на Първо и второ вътрешно отделение и 

Болнична аптека на стойност  4 150 лв. 

- Климатик за нуждите на администрация на стойност  1 600 лв. 

- Шубер, мивка и маси хромникелови за нуждите на Стерилизация на стойност 

6 420 лв. 

- Програмен продукт за верификация на лекарства за нуждите на болнична 

аптека 798 лв. 

МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД е получила дарения през 2019 г. 

на стойност 134 057 лв., както следва: 

1.Дарения от холандска фондация SMHO „Медицинска и социална подкрепа за 

Източна Европа“ на обща стойност 104 077 лв. в т.ч.: 

-линейка на стойност 10 000 лв. 

-стерилизатор, миялна машина за инструменти, 12 бр. електрически легла, 21 бр. 

матраци, 2 бр. инвалидни колички, 6 бр. столове за диализа, проходилка, носилка, 
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подемници, монитор ЕКГ на стойка, мобилни седалки, мобилна операционна маса, 

мобилни инфузионни стълбове, санитарни колички, болнични шкафове, теглилки, 

тоалетен стол, диван, чаршафи, шалтета, одеяла, възглавници, калъфки, кърпи, 

катетри, памперси и др. на стойност 44 990 лв.; 

-ехограф, фетален монитор 3 броя, стол за диализа, медицинско оборудване, 

пособия, спално бельо, работно облекло-втора употреба и еднократни консумативи на 

стойност 32 775 лв.; 

-болнично оборудване, медицински пособия- втора употреба и еднократни  

консумативи на стойност 16 312 лв. 

2. Дарение от 19 500 лв. за ремонт на Акушеро-гинекологично отделение от Немска 

организация. 

3. Фондация „Лазар Радков“ дари стационарен кувьоз на стойност 6 850 лв. за 

отделение по Акушерство и Гинекология. 

4. „Транселстрой“ ЕООД дари Офталмоскоп на стойност 990 лв. за отделение по Очни 

болести. 

5.“Стада фарма България“ ЕООД дари колички за апаратура 2 броя на стойност 540 

лв. за отделение Нервни болести; 

6. СОУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица дари събрана парична сума от 

учениците- 2 100 лв.за отделение по Акушерство и Гинекология. 
 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено 
следното: 

Продължиха дейността си през 2019 г. социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности. Общо 80 лица с умствена изостаналост са ползвали услугите на 
Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Драганово, а 74 лица с 
физически увреждания на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горски 
горен Тръмбеш. 22 младежи са ползвали услугите на Центъра за настаняване от 
семеен тип  за младежи с увреждания гр. Горна Оряховица и 8 жени с умствена 
изостаналост на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост гр. Горна 
Оряховица. 54 лица са ползвали услугите на Дневния център за пълнолетни лица с 
увреждания гр. Горна Оряховица и 72 деца на Дневния център за деца с увреждания, а 
326 деца и лица са ползвали услугите на Центъра за обществена подкрепа гр. Горна 
Оряховица. 

През 2019 г. продължи дейността си и единствената, но най-търсена услуга, 
местна дейност – Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица. Капацитетът на 
услугата беше увеличен с 50 места, от 320 на 370 места, през м. септември 2019 г. 
Общо 419 лица са ползвали услугите на Домашен социален патронаж през 2019 г., 
най-вече по отношение приготвянето и доставката на храна. Обновено беше и 
оборудването и обзавеждането на услугата в изпълнение на проект „Доставка и 
монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. 
Горна Оряховица”, с финансиране от Фонд „Социална закрила”, на обща стойност 
19 824,00 лв., от които 1 982,40 лв. собствен принос на Община Горна Оряховица.  

Продължиха дейността си и клубовете на пенсионера и клуба на инвалида. 
 
Основен ремонт на покрив на здравна служба в с. Драганово, на стойност 

11 908,00 лв., със средства от целева субсидия за капиталови разходи; 
Основен ремонт на покрив на здравна служба в с. Крушето, на стойност 14 987,00 

лв., със средства от целева субсидия за капиталови разходи. 
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„Основен ремонт на отоплителна инсталация ДПЛУИ с. Драганово. Средствата са 

целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации. 
Стойността на ремонтните работи е 29 166,66 лв. без ДДС 

 
 

Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природно наследство 

Мярка 3.3.1.:Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в 

сферата на културата и туризма вкл и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ; 

П 3.3.1.1: „Енергийно-ефективна реконструкция на НЧ «Напредък 1869», гр.  

Горна Оряховица  

Извършените ремонти дейности за 2019 г. са от собствени средства и са на 
стойност 8 098,36 лв. по фактури на външни изпълнители, свързани с частичен ремонт 
на покрив – южна и северна страна на сградата; подмяна на ел. осветление – сценичен 
салон, стълбище, коридори,партер, ет. 3, зали ФА „С. Войвода”, стълбище западен 
вход, коридори и кабинети и стаи – запад, на стойност 7 198,26 лв. 

 

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

“Христо Козлев - 1883» гр. Долна Оряховица  

„Основен ремонт на тоалетни НЧ “Хр. Козлев- 1833“ гр. Д. Оряховица на стойност 
11 947 лв. 

В бюджета на Община Горна Оряховица в програмата за капиталови разходи за 
2019 г. е направен основен ремонт тоалетни в НЧ „Христо Козлев-1883“ за 11 947,24 
лв., а със собствени средства и дарение са извършени следните ремонтни дейности: 
подмяна на дървена стена и врата с ПВЦ на камерна зала – 2 200 лв.; подмяна на 
осветителни тела в камерна зала и стая на библиотекаря с LED осветление, на 
стойност – 581 лв.; смяна на дървена врата на южна тераса с алуминиева, на стойност  
400 лв. 

 

П 3.3.1.8: Енергийно-ефективна реконструкция/oсновен ремонт на  НЧ 

“Просвета –1906” с. Горски горен Тръмбеш  

В бюджета на Община Горна Оряховица, в програмата за капиталови разходи за 

2019 г. е направен ремонт на покривна конструкция в НЧ „Просвета-1906“ – 9 993,25 лв. 
 

П 3.3.1.15: „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на хижа 

„Божур” и туристически заслон, град Горна Оряховица" 

2019 „Ремонт на туристически заслон, находящ се в п.и. №000415 в землището на 

с.Първомайци, Община Горна Оряховица“. Средствата за извършените строително 

ремонтни работи са по Проект „Красива България“ и собствени средства и са на 

стойност 183 422,62. без ДДС 
 

П 3.3.1.17: Реконструкция на Исторически музей Горна Оряховица  

През 2019 година са извършени: 

Текущ ремонт – 3 бр. работни помещения на стойност 4 500 лв. (от бюджета на 

Исторически музей – Горна Оряховица); 
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Текущ ремонт – стълбище на стойност 2 700 лв. (от бюджета на Исторически 

музей – Горна Оряховица).  
 

П  3.3.1.18: Реконструкция на етнографски музей гр. Долна Оряховица  

През 2019 година е извършен текущ ремонт – покрив, ограда, входна врата, кладенец и 

шахта на стойност 4 626 лв. (от бюджета на Исторически музей – Горна Оряховица). 
 

П 3.3.1.23: Изграждане на туристически заслони за отдих и хранене 

През 2019 г. е изпълнено „Ремонт на туристически заслон, находящ се в п.и. 

№000415 в землището на с. Първомайци, Община Горна Оряховица“. Средствата за 

извършените строително ремонтни работи са по Проект „Красива България“ 2019 и 

собствени средства и са на стойност 183 422,62 лв. без ДДС.  

 
 

Извън посочените в програмата за реализация проекти е изпълнено 
следното: 
 

През 2019 г. са извършени ремонтно-възстановителни работи по сградата на 
народно читалище „Съединение-1888 г.“ с. Драганово, на стойност  558 022,10 лв. – 
напълно сменена покривна конструкция, подменена е дограмата на първия етаж, 
сменени са входните врати на читалището и библиотеката, ремонтирана е фасадата, 
изпълнено е вътрешно боядисване, художествено осветление на сграфито паното, 
което украсява фасадата на Читалището. Средствата, трансфер по бюджета на 
Община Горна Оряховица, са одобрени съгласно  чл. 1. (1) на  ПМС № 292/ 12.12.2018 
г., трансфер за 2018 г. и са за овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия. 

През 2019 г. бе извършен частичен ремонт в НЧ „Пробуда-1904“ кв. Калтинец на 
сценично ел. табло – подмяна на предпазители, ел.  кабели, извършен ремонт на 
гримьорни на стойност 1 380 лева – собствени средства. 

 

Мярка 3.3.2.: Оборудване и обзавеждане на инфраструктурата в сферата на 

културата и туризма 

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

Оряховица 

През 2019 година от бюджета на Исторически музей – Горна Оряховица са 

закупени 1 бр. принтер на стойност 258 лв., 8 бр. осветителни тела на стойност 560 лв., 

1 бр. климатик на стойност 900 лв., 1 бр. влагоуловител на стойност 1 018.80 лв., 2 бр. 

металотърсачи на стойност 540 лв., изградено видеонаблюдение на стойност 3 570 лв. 

и 1 бр. компютър на стойност 495 лв. 
 

 

Мярка 3.3.3.: Маркетингови и рекламни дейности в сферата на културата и 

туризма 

П 3.3.3.1: Маркетингово представяне на Празника на горнооряховския 

суджук. Създаване на рекламен клип. 
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През 2019 година в продължение на три дни се проведе 13-ят Празник на 
„Горнооряховския суджук“, организиран от Община Горна Оряховица, Исторически 
музей – Горна Оряховица, със съдействието на горнооряховските фирми 
производителки. В разнообразната и богата фолклорна програма взеха участие 
състави от читалищата, пенсионерските клубове и школи от община Горна Оряховица 
и гост изпълнителите – оркестър „Експрес бенд“, оркестър „Здравец“, Нелина, Димитър 
Аргиров, Жоро Любимеца, Валя, ансамбъл „Българе“, Албена Вескова и Крум Крумов. 
В рамките на празничната програма също така бе открита изложба от Международния 
пленер „Живописатира“. Жителите и гостите имаха възможност да гледат 3D мапинг 
шоу и да наблюдават работата на скулптора Крум Велев, който създава тематични  
скулптури с моторна резачка. По време на Празника Исторически музей – Горна 
Оряховица осигури безплатни посещения за граждани и гости на града, в т. число 
посещение на експозиция „Горнооряховския суджук“.  
Бюджетните средства от Община Горна Оряховица са на стойност 28 700 лв. 
 
За промотиране на 13-я Празник на Горнооряховския суджук, Община Горна 
Оряховица, Исторически музей – Горна Оряховица и фирмите производителки 
осигуриха рекламно представяне в следните туристически форуми: 

 Участие  на  Община  Горна  Оряховица  със  самостоятелна  рекламна  площ  в  
международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. Велико Търново 
(18-20 април 2019 г.); 

 Участие  на  Община  Горна  Оряховица  със  самостоятелна  рекламна  площ  в  
туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русе (16-18 май 2019 г.). 

 

 

Мярка 3.3.4: Организиране и провеждане на културни и туристически 

събития 

П.3.3.4.1.Поредица от инициативи за представяне на събития (изложби, 

представления, експозиции) 

- През 2019 година Календарният план за публичните прояви в духовната сфера 

на Община Горна Оряховица включи 101 събития на стойност 198 078 лв. В плана са 

включени прояви с международно, национално, регионално и местно значение. 

Източник на финансиране собствени приходи за местни дейности. 

- През 2019 година Исторически музей – Горна Оряховица организира 10 

изложби, свързани с културно-историческото наследство на региона, представени в 

Горна Оряховица и други градове на страната; реализира 13 бр. образователни 

музейни програми; за посетителите бяха подготвени 8 бр. мултимедийни презентации 

и 8 бр. творчески ателиета, 16 бр. експозиционно-образователни игри и атракции, 7 бр. 

доброволчески инициативи; в партньорство с местните училища бяха организирани 2 

бр. открити уроци и 3 бр. изнесени учебни часове в музея. И през 2019 г. продължи 

провеждането на утвърдилите се като традиционни музейни инициативи – „Семейни 

съботи в музея“ и „Археологическа школа за младежи – Ряховец“ 

 

- През годината в ХГ „Недялко Каранешев със съдействието на Община Горна 

Оряховица се реализираха 14 изложби, 10 представяния на нови издания, публични 

лекции, форуми и др; 
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Специфична цел 3.4.: Създаване на условия за повишаване на спортната 

активност  

Мярка 3.4.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура 

вкл. и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

П 3.4.1.3: „Енергийно-ефективна реконструкция на спортна зала „Никола 

Петров” включително зала по акробатика”, Горна Оряховица(проектиране, 

обследване +СМР) 

 

- „Обект: „Реконструкция на спортна зала „Никола Петров“- гр. Г.Оряховица“ – 

286 402 лв. източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи – 280 

757 лв. и 5 645 лв. собствени средства. 

 

Мярка 3.4.3.: Насърчаване упражняването на активна спортна дейност; 

П 3.4.3.4: Фамилатлон  

През 2019 година се проведе  Осмото издание на „Фамилатлон“ в Горна 

Оряховица.  Семейният празник се проведе в парк „Детски кът” и се организира от 

Община Горна Оряховица със съдействието на сдружение „Горнооряховски младежки 

парламент”, НПО „Нова идея“, Исторически музей – Горна Оряховица, Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 

sportuvam.info. Участниците в осмото издание на ФАМИЛАТЛОН в Горна Оряховица 

преминаха през десет творчески ателиета, разположени в целия парк. Всички деца 

имаха възможност да се забавляват и в зоните за стрелби с детски автомати, за 

еърсофт, изкуствена стена за катерене, слаклайн, футбол, парков волейбол, тенис и 

др. игри. За поредна година Община Горна Оряховица със съдействието на 

спомоществователи осигури множество награди за участниците.  

Стойност на събитието – 3 015 лв. Източник на средства средства от местни 

приходи и съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за 

финансирането училищата при организирането на заниманията по интереси. 

 

Приоритетна област 4:Околна среда 

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

населените места 

Мярка 4.1.2.: Проучване и оценка на състоянието на зелената система в 

общината 

П 4.1.2.3.: Озеленяване на урбанизирани територии на населените места:  

През 2019 г. в гр.Горна Оряховица са засадени общо 136 бр. дървета и 
новосъздадени 300 кв. м. тревни площи.  

Одобрени и реализирани 2 бр.проекти, финансирани от ПУДООС в рамките на 
кампанията „Обичам природата и аз участвам”: 
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- с.Поликраище – облагородени 3 дка в парка, намиращ се в центъра на селото – 
поставени спортни уреди, комбинирана маса за шах и табла и подходящо залесяване – 
обща стойност 10 000 лв. 

- с.Горски долен Тръмбеш – облагороден 1 дка в зелената площ до кметството – 
монтирана беседка, пейки и кошчета за отпадъци, както и реализирано допълнително 
залесяване – обща стойност 10 000 лв. 

 

Мярка 4.2.3: Закриване на стари общински депа за отпадъци; 

П 4.2.3.1: Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в 

местността „Бабенец” 

През 2019 година е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на 

проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност ”Бабенец” 

община горна Оряховица” и предстои сключване на договор за изпълнение на 

дейностите по проекта. 

 

Мярка 4.2.4.: Осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 

съхраняваните препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност; 

П 4.2.4.1: Третиране на съхраняваните пестициди в общински склад гр. 

Долна Оряховица  

През месец август 2019 година всички съхранявани пестициди в общинския склад 

в гр. Долна Оряховица са изнесени и предадени за обезвреждане по българо-

швейцарски проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба 

пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 

 

Мярка 4.2.5.: Провеждане на образователни кампании за формиране на 

екологична култура на гражданите 

П 4.2.5.1. Провеждане на публични срещи, изготвяне на брошури за 

разясняване на ползите от рециклиране, оползотворяване и повторно 

използване на отпадъците, включително и прилагане на разделно събиране на 

отпадъците: 

През 2019 г. по повод деня на детето 1 юни и Световния ден на околната среда – 

5 юни „Еко Партнърс България” АД проведе в гр. Долна Оряховица информационно-

образователна кампания „Еко игри”. В кампанията взеха участие над 100 деца, които 

чрез забавни игри се учиха да опазват природата и да събират разделно отпадъците. 

 

Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска  

Мярка 4.3.1.Укрепване на терени и сгради, застрашени от пропадане и 

свличане на земна маса 

Извън посочените в програмата е извършето следното: 
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През 2019 г. е приключено изпълнението на Обект: „Укрепване на свлачище по 

улица от о.к. 943 до о.к. 933 в гр. Горна Оряховица“ – ІІ етап“. Изпълнените видове 

строително монтажни работи са с целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет  

и от други бюджетни организации. Стойността на обекта е  366 399,07 лв. 
 

Приоритет 5 : Добро управление и достъп до обществени услуги 

Специфична цел 5.1.:Подобряване на административното обслужване на 

гражданите и повишаване на квалификацията на общинските служители 

Мярка 5.1.1: Подобряване на административното обслужване на гражданите 

П 5.1.1.6: Закупуване на нова офис техника в общинска администрация 
През 2019 г. са закупени 5 бр. персонални компютри, 5 бр. монитори, 12 бр. 

мултифункционални устройства (от тях 2 бр. за ОП „Обреди“ и 2 бр. за ДПЛУИ – 
с.Драганово), 1 бр. проектор и 1 бр. проекторен екран за стена за  ОП „Обреди“, 2 бр. 
скенер и 5 бр. шредер  на стойност 10 543,20 лв. от собствени приходи и 2 бр. 
климатици на стойност 3 000 лв. за пенсионерски клуб с.Драганово - целева субсидия 
от капиталови разходи. 

 
 
Мярка 5.1.2.: Повишаване на професионалната квалификация на общинските 

служители  

През 2019 г. в  Института по публична администрация са проведени следните 
обучения: 

„Въведение в държавната администрация“ -  7 служители са получили 
сертификати. 

„Предизвикателство да управляваш“ - 2 служители са получили сертификати. 
„Управление на времето“ - 2 служители са получили сертификати. 
„Презентационни умения“ - 3 служители са получили сертификати. 
„Практически аспекти на дейността по УЧР“ - 2 служители са получили 

сертификати. 
„Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014-2020“ - 4 

служители са получили сертификати. 
„Практически проблеми на административните нарушения и наказания                     

(за неюристи) - 2 служители са получили сертификати. 
„Управление на проекти“ - 1 служител е преминал обучението успешно и е 

получил сертификат. 
„Лична ефективност. Емоционална интелигентност“ - 2 служители са получили 

сертификати. 
„Комуникационни умения“ - 3 служители са получили сертификати. 
„Активни проблеми в управлението на човешките ресурси“ - 2 служители са 

получили сертификати. 
 


