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Годишен отчет за 2022 г. 

 за изпълнение на Програмата за управление на Община 

Горна Оряховица за периода 2019 – 2023 г.  
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 
 

Приоритет 1: Ефективно финансово управление и контрол 
 

Дейност 1: Спазване на строга финансова дисциплина при управлението на 

бюджетните средства и сметките за средства от Европейския съюз, срок за изпълнение 

2019-2023г. 

Община Горна Оряховица спазва финансова дисциплина. Извършва разходи, до 

размера на събраните приходи. По проектите, финансирани по оперативни програми, 

ритмично се верифицират искания за плащане. Мостовите кредити се възстановяват в срок. 

 

Дейност 2: Запазване на финансовата стабилност на общината и публичните 

финанси, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Просрочените задължения към 31.12.2022 г.  са в размер на 113 169 лв.,  които са за 

местни дейности. Повишените цени на горивата, газ  и ел.енергия са причина да се 

разплащат приоритетно техните доставки. 

 

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

Закона за публичните финанси, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Община Горна Оряховица, не попада в категория „общини с финансови 

затруднения“. Показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 се следят и се спазват. 

 

Дейност 4: Периодично актуализиране на местната нормативна уредба 

съобразно промените в законодателството и в съответствие с годишните цели, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 година наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цените на услугите е изменяна веднъж. Отменени са такси за общежития и социални 

услуги, финансирани от общинския бюджет. Променени са текстове, касаещи таксите за 

допълнителни услуги по отглеждане на деца, съгласно чл.299 от Закона за предучилищно и 

училищно образование. 

 

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, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Изпълнение на правилата и процедурите по финансово управление и контрол. Във 

връзка с промяна в нормативната уредба и подобряване вътрешната организация на работа и 

координация с второстепенните разпоредители с бюджет към общината са извършени 7 бр. 

актуализации на процедурите към Системата за финансово управление  и контрол, свързани 

с отчетността, финансирането  и изпълнението на проекти. 

Утвърдена e Стратегия за управление на риска за периода 2022-2024 г.  

Извършен годишен преглед на рисковата среда за 2022г 
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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, срок за изпълнение 2019-2023г. 

 

 
Средствата събрани чрез картови плащания се увеличават ежегодно между 20 и 40 

процента. 

 

Приоритет 2: Прозрачност при планиране и изразходване на 

бюджетните средства и сметките за средства от Европейския съюз. 
 

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, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Общинска администрация провежда публични обсъждания при съставяне на 

бюджета. Отчита изпълнението пред местната общност. Запознава населението с 

осъществяваните дейности, предоставените услуги и извършените капиталови разходи в 

общинския център и населените места. Провеждат се обсъждания и при стартиране на 

големи инфраструктурни проекти и ползване на заеми от финансиращи институции. Всеки 

проект, финансиран по оперативна програма провежда две пресконференции с медии - в 

началото и в края на проекта. На интернет страницата на общината са публикувани всички 

месечни, и годишни отчети, отчет на капиталовите разходи и докладите на Сметна палата. 

 

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, срок за изпълнение 

2019-2023г. 

През 2022 година община Горна Оряховица е получила 11 684 873 лв. допълнителни 

бюджетни средства, от които 5 956 061 лв. за държавни дейности и 5 728 812 лв. за местни 

дейности. Близо 2 млн. лева за ремонт на спортна зала по акробатика, 1 645 235 лв. за 

основен ремонт на път VTR 2053 / от участъка Драганово-Сушица до път VT 1292 Стрелец-

Паисий/, 167 400 лв. за Исторически музей. Средствата инвестирани в община Горна 

Оряховица, финансирани по оперативни програми за 2022 г. са 4 391 994 лв., в т.ч. ОП 

Развитие на човешките ресурси. Вложения ресурс в дълготрайни активи и основни ремонти 

е 5 934 135 лв. общо от бюджета на общината и сметките за средства от ЕС. 
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Дейност 2: Осигуряване на ресурс за инвестиции чрез приходи от общинско 

имущество, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 година са реализирани приходи от общинско имущество в размер на 846 231 

лв. Част от тях са използвани за финансиране на 3 обекта за 154 173 лв., като най-големият е 

подмяната на отоплителната инсталация в спортна зала „Никола Петров“. От преходен 

остатък са разходени 128 864 лв. за един капиталов обект за изграждане на футболно 

игрище. 

 

Дейност 3: Осигуряване на част от необходимите средствата от европейски 

фондове, срок за изпълнение 2019-2023г. 
През 2022 г. разходите, финансирани по оперативни програми са 4 081 672 лв., ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, „Еразъм“, „Трансгранично сътрудничество“, ОП „Околна 

среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Наука, образование и интелигентен растеж”, Програма 

за храни. 

 

Дейност 4: Привличане на средства от други финансови източници като: 

Норвежка програма за сътрудничество, Фонд „Красива България”, Национален 

доверителен екофонд, ПУДООС и други, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Три проекта са финансирани по Норвежката програма за сътрудничество. Средствата, 

реализирани през отчетния период са 310 322 лв. 

Общината е получила от предприятието за управление на дейности по опазване на 

околната среда 1 200 581 лв. за местни дейности - допълнително водоснабдяване и 

реконструкция на съществуващи водопроводи с.Г.д.Тръмбеш, изграждане на канализация 

по улици в гр.Долна Оряховица, детски съоръжения и беседки в населените места Янтра, 

Правда, Крушето, Паисий, Г.г.Тръмбеш и Първомайци. 

6165 лв. са за държавни дейности - ДГ „Първи юни“. 

 

Дейност 5: Заделяне на повече средства за подобряване условията на живот за 

населените места в община Горна Оряховица, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Ежегодно се изисква проект на капиталови разходи от всяко населено място. 

Съобразно средствата се определят приоритетни обекти за ремонт или покупки на ДМА. В 

общинската мрежа се извършва и текущ ремонт на улиците. Закупени са косачки за 

поддържане на обществените места. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Приоритет 1: Подобряване на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса 

 
Дейност 1: Увеличаване броя и ефективността на електронните услуги, 

предлагани в Общината, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Извършено е включване към единната система за заявявана на електронни услуги 

към Министерство на електронното управление. Това на практика дава възможност на 

гражданите да заявяват всички услуги, включени в тази система по изцяло електронен път. 
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Дейност 2: Цифровизация на семейни регистри; регистри за раждане, брак, 

смърт в община Горна Оряховица, кметствата и кметски наместничества към нея, 

срок за изпълнение 2019-2023г. 

Цифровизирани са семейните регистри на град Горна Оряховица, както и на всички 

кметства и кметски наместничества в общината. 

 

Дейност 4: Подобряване качеството на административното обслужване, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

Добавен е и линк в сайта на Общината, който улеснява достъпа на гражданите. 

Осъществена е директна възможност за връчване на изходните документи на 

гражданите, чрез системата за сигурно електронно връчване от деловодната система на 

Общината. 
 

Дейност 5: Провеждане на срещи с бизнеса, срок за изпълнение 2019-2023г. 

На 8 и 9 февруари 2022 г. се проведоха кръгли маси с представители на бизнеса от 

община Горна Оряховица в рамките на Проект “Община Горна Оряховица работи за 

общество с „нулеви отпадъци““. 

Основната цел бе да се повиши осведомеността на бизнеса в общината по отношение 

необходимостта и ползите от предотвратяване образуването на отпадъци от пластмасови 

продукти за еднократна употреба и ангажирането на бизнеса с конкретни действия за 

прилагане на мерки за предотвратяване употребата на пластмасови отпадъци. 

На 7 март 2022 г. кметът на Общината инж. Добромир Добрев проведе среща с 

Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО. В гр. Горна Оряховица е ситуиран Регионален център 

на мрежовото дружество. На срещата бяха дискутирани актуалните казуси за региона в 

търсене на най-приложимото решение в полза и на двете страни. Потвърден бе 

двустранният ангажимент за сътрудничество и в бъдеще. 

На 20 март 2022 г. пред обществеността и бизнеса бе представен проектът за бюджет 

– 2022. При разработването на основния финансов документ на Общината за първи път се 

приложиха разпоредби на Закона за публичните финанси, изискващи в периода, когато не е 

приет държавния бюджет за съответната година, финансирането на дейността да се 

извършва със средства в размери, равни на разходите, направени през 2021 г., но при 

увеличена инфлация. 

На 14 април 2022 г. пред обществеността и бизнеса беше представен финалния 

вариант на Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-

2027 г. (ПИРО). Водещ принцип при разработването на общинския план е партньорството с 

широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономически и социални 

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

отношение към развитието на общината. 

 

Дейност 6: Повишавани професионалната квалификация на общинските 

служители, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Проведени бяха безплатни обучения по проект към НСОРБ на общински служители по 

следните теми:  

1. Предоставяне на социални услуги от общините; 

2. Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса; 

3. Управление на общински финанси; 

4. Управление на общинска собственост; 

5. Управление на отпадъци; 

6. Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ 
 

Приоритет 1: Управление и разпореждане с общинска собственост – 

законосъобразност, в интерес на гражданите 
 

Дейност 1: Актуализиране  регистъра на общинска собственост, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

Периодично регистърът за актовете за публична и частна общинска собственост се 

актуализира  при наличие на ново съставени актове за общинска собственост. След 

актуализацията му регистърът се публикува отново на интернет страницата на Община 

Горна Оряховица. 

 

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

собственост, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Земите по чл.19 от ЗОЗЗ са актувани. При установяване на неактувана земя по чл.19 

от ЗОЗЗ е съставян акт за общинска собственост. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ИКОНОМИКА 
 

Приоритет 1: Подобряване на бизнес средата и подпомагане 

развитието на местния бизнес 

 
Дейност 1: Изграждане на нова индустриална зона, срок за изпълнение 2019-

2023г. 
С Решение на Общински съвет Горна Оряховица е учредено Еднолично Акционерно 

Дружество „Индустриален парк – Ряховец“. Дружеството е регистрирано в Търговския 

регистър. Избран е Съвет на директорите на дружеството с конкурс.  

Първо е регистрирано търговското дружество с цел в последствие да се извърши 

регистрация на индустриалния парк и да се изготвят комплект документи, които след 

одобряването и гласуването им от Общинският съвет ще бъдат изпратени за регистрацията 

на търговското дружество в Министерството на икономиката. Предмета на дейност на 

Акционерното дружество е създаване и управление на индустриални паркове, покупко-

продажба на недвижими имоти, управление и развитие на недвижими имоти, консултации в 

областта на проектирането, строителството и управлението на недвижими имоти.  

За да може да се регистрира индустриалният парк в Министерството е необходимо 

„Индустриален парк - Ряховец“ ЕАД да има включени в капитала си имоти с площ минимум 

300 дка. Такъв имот е обособен с решение на Общинския съвет. Капиталът на парка ще се 

увеличи чрез внасяне на непарична вноска (апорт) на недвижим имот, частна общинска 

собственост. За да се завърши апортирането на имота в търговското дружество в момента се 

извършва оценка на земята и сградите от вещи лица, назначени към Агенцията по 

вписванията – Търговски регистър.  
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Дейност 3: Предприемане на действия за увеличаване на заетостта в общината, 

срок за изпълнение 2019-2023г. 

Община Горна Оряховица, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – Горна 

Оряховица е осигурила работа на 34 безработни граждани по програми за временна 

заетост, както следва: 

По НП „Старт в кариерата“ е назначен 1 човек като „Младши експерт“. 

По НП „Активиране на неактивни лица“ е назначен един „Младежки медиатор“. 

ПО НП „Заетост и обучение на хора с увреждания“ работят 2 човека на длъжност 

„Архивар“. 

По „Регионална програма за заетост  на Област Велико Търново – 2022“ са назначени 

30 лица като „Общ работник“. 

 

 

Приоритет 2: Привличане на нови инвеститори и стимулиране на 

предприемачеството 

 
Допълнителна Дейност 4: Изготвяне и одобряване на Общ устройствен план 

С Решение № 665 от Протокол 35 от 16.12.2021г. е Одобрен окончателен проект на 

Общ устройствен план на Община Горна Оряховица.  

Решението на Общински съвет е обнародвано в Държавен вестник бр.6 от 

21.01.2022г. и е влязло в сила на 07.02.2022г. 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: ТРАНСПОРТ 
 

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 и в първокласен 

път Русе-Велико Търново, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Изготвени и предадени на Община Г. Оряховица са проектните части, както следва: 

„Изготвяне на парцеларен план за Обект „Северен обходен път на гр. Горна Оряховица“ и 

„Изготвяне на идеен проект за нови участъци на „Северен обходен път на гр. Горна 

Оряховица“. 

 

 

Приоритет 2: Сигурен и безопасен град. 
 

Дейност 1: Изготвяне на генерален план за организация на движението на 

гр.Горна Оряховица, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Изготвен е проект „Генерален план за организация на движение на гр. Горна 

Оряховица" на ЦГЧ гр. Горна Оряховица. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
 

Приоритет 1: Подобряване на ВиК инфраструктурата на общината. 
 

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

на ВиК мрежи, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Стартирано е изпълнението на Обект: „Допълнително водоснабдяване и 

реконструкция на съществуващи водопроводи в с.Горски долен Тръмбеш“ . 

Започна изпълнение на Обект: „Изграждане на канализация по улици в гр.Долна 

Оряховица, община Горна Оряховица“. 

След проведена обществена поръчка е подписан договор за изготвяне на проекти за 

обект: „Изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна 

мрежа с.Драганово“ - Преработка  на проекта по част „Рехабилитация на водопроводна 

мрежа“ : 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  ГРАДСКА СРЕДА 
 

Приоритет 1: Подобряване облика на населените места 
 

Дейност 1: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и доизграждане на 

неизградени улици на територията на общината, срок за изпълнение 2019-2023г. 

 

Извършен текущ ремонт на улици в гр.Г.Оряховица и населените места на общината, 

както следва:  

 

град Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ между о.т.82 и о.т.231 -180,13кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Бунар хисар“ между о.т.227 и о.т.645-199,45 кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Г.С.Раковски“ между о.т.650 и о.т.647-105,93 кв.м.;  

град Горна Оряховица, Паркинг Славянска между о.т.96 и о.т.221-354,39кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров“ между о.т.186 и о.т.146-400кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Теменуга“ между о.т.136 и о.т.122-238,53кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Теменуга“ до „Люляк“ между о.т.135 и о.т.122-234,88кв.м.;  

град Горна Оряховица, Филип Тотю между о.т.204 и о.т.433-124,6кв.м.;  

град Горна Оряховица, Милин камък между о.т.440 и о.т.439-346,04кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Люлин“ между о.т.410 и о.т.402-112,14кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Родопи“ между о.т.502 и о.т.501-247,33кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев“ между о.т.610 и о.т.614-198,77кв.м.;  

град Горна Оряховица, Път Бабенец между о.т.121 и о.т.5-301,01кв.м.;  

град Горна Оряховица, ул. „Пирот“  между о.т.238 и о.т. 349 - 499,96кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ между о.т.598 и о.т.861-177,4кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Св.Княз Борис І“ между о.т.901 и о.т.822-1654,33кв.м.;   

град Горна Оряховица, ул. „Въстаническа“ между о.т.624 и о.т.677-750,1кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Бистрица“ между о.т.263 и о.т.407-442кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Беласица“ между о.т.405 и о.т.260- 420в.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Трапезица“ между о.т.409 и о.т.413-402,89кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул. „Хан Крум“ между о.т.196 и о.т.252-640,32км.м.; 
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град Горна Оряховица, ул.“Черни връх“ между о.т.502 и о.т.501 и между о.т. 657 и о.т. 654-

1010,74кв.м.; 

град Горна Оряховица, Кръстовище ул. „Ангел Кънчев“ и ул.“Младост“- 641,18кв.м.;ул.“ 

град Горна Оряховица, Родопи“ между о.т.495 и о.т.654-139,35кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул.“ Сидер Войвода“ между о.т.212 и о.т.422-156кв.м.;  

град Горна Оряховица, кръстовището на Панайот Цвикев и Хан Крум-13,92кв.м.; 

град Горна Оряховица, ул“ Антон Страшимиров“ между о.т.44 и о.т.81-687,82кв.м.; 

село Правда, ул. „Черни връх“ между о.т.18 и о.т.40-50кв.м.;  

село Правда, ул. „Раховец“ между о.т.38 и о.т.40-204,99кв.м.; 

село Правда, ул. „Трапезица“ между о.т.3 и о.т.5-79,06кв.м.; 

село Правда, ул. „Марица“ между о.т.30 и о.т.26-130кв.м.; 

село Янтра, ул. „Георги Измирлиев“ между о.т.20 и о.т.25-493,85кв.м.; 

село Крушето, ул. „Бор“ между о.т.109 и о.т.193-92,25кв.м.;ул.“ Божур“ - НТК между о.т.131 

и о.т.98-2445кв.м.; 

село Крушето, ул. „Трапезица“ - НТК между о.т 119 .и о.т.121-580кв.м.;  

село Крушето, ул. „Радецки - НТК между о.т.130 и о.т.92-2418кв.м.; 

село Писарево, ул. „Кирил и Методий“  между о.т.121 и о.т.115-374,18 кв.м.; 

село Писарево, ул. „Ал. Стамболийски между о.т.111 и о.т.95-120кв.м.; 

село Горски долен Тръмбеш, ул. „Ивайло“ между о.т.86 и о.т.59-376,12кв.м.; 

село Горски долен Тръмбеш, ул. „Димо Тръмбешки“ между о.т.9 и о.т.18-9,88кв. м.; 

село Върбица, ул. „Марко Марков“ между о.т.176 и о.т.184-462,43кв.м.; 

село Горски горен Тръмбеш, ул. „Христо Ботев“ между о.т.125 и о.т.158“- 262,48кв.м.; 

село Стрелец, ул. „Кирил и Методий“ между о.т.122 и о.т.132-164,6кв.м.; 

село Паисий, ул. „Първа“ между о.т.141 и о.т.93-120кв.м.;ул.“ Пета“ между о.т.10 и о.т.11-

44,6кв.м.; 

   

Дейност 3: Реконструкция и модернизация на парк „Градска градина”, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

През 2022г. обект: „Реконструкция модернизация и изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност на парк „Градска градина“ в Горна Оряховица“ финансиран по 

проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”, 

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ е въведен в експлоатация. 

 

Дейност 4: Реконструкция и модернизация на Летен театър и сградата на НЧ 

„Братя Грънчарови – 2002”, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Във връзка с допълнително възникнали строително-монтажни работи и неосигурен  

финансов ресурс на 24.10.2022г. е подписан Акт образец 10 за Обект: „Реконструкция, 

модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане 

и оборудване на НЧ „Братя Грънчарови-2002“, гр.Горна Оряховица“. 

 

Допълнителна Дейност 5: Улично осветление 

Подменено улично осветление на територията на град Горна Оряховица – 720 броя 

лед лампи. В парк „Никола Панайотов“ са подменени 80 бр. лед лампи. В централната част 

на града са монтирани 40 бр. лед осветителни тела. По пътеката, която свързва града с жп 

гарата, са монтирани 40 бр. лед осветителни тела.   

В Община Горна Оряховица е извършено обследване за енергийна ефективност за 

системи за външно изкуствено осветление. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Приоритет 1: Подобряване на енергийната ефективност 
 

Дейност 1: Саниране на многофамилни жилищни сгради в град Горна 

Оряховица 
 

Стартирана е Програма BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I, по която ще бъдат обновени 

многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999г. с минимум 4 

самостоятелни обекта на различни собственици. Проведени са многобройни срещи с 

граждани, живущи в допустими за обновяване сгради. Поддържа се регистър на 

сдруженията на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

Дейност 2: Продължаване на дейностите, включващи мерки за енергийна 

ефективност и модернизация на детски ясли, детски градини и училища на 

територията на общината 
 

Започната е подготовка за кандидатстване на СОУ „Г.Измирлиев“-Горна Оряховица, 

ОУ „Иван Вазов“-Горна Оряховица и ОУ „Паисий Хилендарски“-Горна Оряховица по 

Национал план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация 

на образователната среда“.  

  

Дейност 3: Реализиране на проекти за енергийна ефективност на културни 

институции 
 

Стартирана е подготовка за кандидатстване по Национал план за възстановяване и 

устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Приоритет 1: Осигуряване на подходяща материална база за 

предоставяне на качествени социални услуги. 
 

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

Оряховица, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022г. приключи изпълнението на Обект: „Изграждане на кризисен център за 

лица в риск в гр. Горна Оряховица“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, съфинансиран 

от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Приоритет 1: Подобряване на материалната база за практикуване на 

спорт. 
 

Дейност 2: Изграждане на тренировъчен терен за футбол, срок за изпълнение 

2019-2023г. 

През 2022 г се изгради нов тренировъчен терен за футбол с изкуствена трева пред 

зала по акробатика. Терена има изградена поливна система, ограда и осветление. Същият не 

е въведен в експлоатация през 2022 г. поради довършителни работи. Предстои въвеждане 

през 2023 г. 

През отчетния период е извършено ново подсяване на стадион в гр. Долна Оряховица 

и се добавиха нови разпръсквачи към поливната им система. 
 

Дейност 5: Ремонт на спортна зала по акробатика, срок за изпълнение 2019-

2023г. 

През 2022г. е стартирана процедура за избор на изпълнител на Обект: „Ремонт зала 

по акробатика, гр.Горна Оряховица“, ул. „Васил Априлов“ №26“. Средствата за 

изпълнението на строително-ремонтните работи са отпуснати от Министерството на 

младежта и спорта. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЕКОЛОГИЯ 

 

Приоритет 1: Подобряване качеството на атмосферния въздух. 
 

Дейност 2: Поддържане и обновяване на зелените площи на територията на 

Община Горна Оряховица., срок за изпълнение 2019-2023г. 

На територията на гр.Г.Оряховица са засадени 31 бр. дървета от видовете явор, 

червенолистна слива, японска вишна, липа, върба и др. и храстова растителност от видовете 

- лигуструм, индийски люляк и флокс. В централната градска част е извършено лятно 

зацветяване с 15222 бр. растения и есенно зацветяване с 12335 бр. растения. 

 
 

Приоритет 2: Предотвратяване и намаляване образуването на 

отпадъци. Разделно събиране и рециклиране на отпадъците. 
 

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

отпадъците, срок за изпълнение 2019-2023г. 

С Решение №706 от Протокол №37/24.02.2022 г. на Общински съвет-Г.Оряховица е 

приета Регионална програма за управление на отпадъците-регион Велико Търново с модул 

за община Горна Оряховица. От плана за действие към нея през 2022 година са изпълнени 

13 бр. мерки - закупуване на контейнери за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 

отпадъци до Регионално депо в с.Шереметя, разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

опасни отпадъци и др. 
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През 2022 година Община Горна Оряховица приключи изпълнението на дейностите 

от демонстрационен проект с наименование “Община Горна Оряховица работи за  общество 

с нулеви отпадъци“. Дейностите бяха  насочени към увеличаване количествата  разделно 

събрани отпадъци от хартия, пластмаса и текстил. В  резултат на това бяха събрани и 

предадени за рециклиране 9600 кг отпадъци от хартия и 10 т отпадъци от текстил, които са 

предадени   за повторна употреба.  

 

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

Оряховица, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 година са извършени дейностите, предвидени за втората година от 

биологичната рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци в местност „Бабенец“, 

землище с.Първомайци, общ.Г.Оряховица. 

 

Приоритет 3: Осигуряване на подходяща инфраструктура за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета 
Дейност 1: Изграждане на Приют за бездомни кучета, срок за изпълнение 2019-

2023г. 

С Решение №421/24.06.2022г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлен безвъзмездно на Община Горна Оряховица имот, върху който да се изгради 

приюта за бездомни животни-кучета.  

През 2022г. е сключен договор за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна 

собственост в полза на Община Горна Оряховица. Имотът е предаден от държавата на 

Община Горна Оряховица, след това същият е деактуван и отписан от регистрите за 

държавна собственост. Издадени са скици, имотът е актуван от Община Горна Оряховица и 

заприходен в счетоводството. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ 

 
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, срок за изпълнение 2019-2023г. 

     Съгласно Решение №839 от Протокол №46/30.06.2022 г. на Общински съвет - Горна 

Оряховица на територията на общината се въведе задължително предучилищно образование 

за 4-годишните деца, считано от началото на учебната 2022/2023 година. Въведеното 

задължително предучилищно обучение има добър резултат.   

Общинска администрация Горна Оряховица ежегодно до 30 април изготвя списъци 

на децата, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование и ги 

предоставя на детските градини и училищата. Също така по отношение на децата и 

учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане 

от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система се 

прилага постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца 

и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на община 

Горна Оряховица със заповед на Кмета на общината по механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане са определени 8 района и съответно има сформиран екип за 

всеки. В районите са включени всички селища от общината, независимо от това дали има 

или не училище и/или детска градина.  
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Със Заповед №2034/01.07.2021 г. на Кмета на Община Горна Оряховица са 

определени служители за участие в екипите за обхват по районите на обхват на територията 

на община Горна Оряховица по изпълнението на Постановление № 100 на МС от 2018 г. за 

създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца 

и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Община Горна Оряховица 

координира екипа за обхват съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от   Постановление №100 на МС от 

2018 г. на Министерски съвет. Освен това общинска администрация има разработена 

процедура за административно наказване на родители на деца, подлежащи на задължително 

предучилищно или училищно образование, които не осигуряват присъствието им в детска 

градина и училище, съгласно нормативните разпоредби на чл. 347 от ЗПУО. Процедурата е 

комплексно въздействие за обхващане на деца и ученици в задължителната форма на 

обучение, с цел превантивна мярка за отпадане от системата на образованието и повишаване 

качеството на образование. През учебната 2021/2022 г. няма наложени административни 

наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

Дейност 2: Развиване на партньорство между бизнеса и образователните 

институции, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Професионалните гимназии на територията на община Горна Оряховица предоставят 

възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности 

на пазара на труда, като предоставя възможност за обучение в специалности в дуална форма 

(обучение чрез работа). Обучението чрез работа включва практическо обучение в реална 

работна среда. Също така и обучение в защитени специалности и специалности от 

професии. Специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която 

има заявена потребност от министерства и работодателски организации. 

Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии в община Горна 

Оряховица са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и образование, 

развитие на публично-частното партньорство, модернизиране на образователната система и 

подготвяне на по-мотивирани, компетентни и информирани специалисти. В тази връзка в 

държавния план-прием в общинските гимназии се утвърждават специалности, които да 

бъдат адекватни на обществено-икономическите тенденции и потребности на общината. 

Съвместно с РУО – Велико Търново, Областна администрация и браншовите организации 

на територията на общината и областта, ежегодно се формират политиките за развитие 

обусловени от необходимата професионалната компетентност на кадрите за бизнеса. 

Проведени са срещи/ кръгли маси между представителите на местния бизнес и 

професионалните гимназии за обсъждане на нуждите на пазара на труда. 
 

Дейност 3: Ефективно функциониране на училищната мрежа, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

Образователните институции на територията на общината разполагат с добра 

материално-техническа база, квалифицирани педагогически кадри, осигурена безопасна и 

сигурна среда и създадени условия за удовлетворяване интересите, желанията и 

потребностите за личностно израстване и реализация на децата и учениците, както учебни 

време така и в свободното от учене време.  

 С Решение №833/01.12.2022 г. на Министерски съвет за учебната 2021/2022 година 

две училища и една детска градина в община Горна Оряховица  са включени в Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България, а именно: ОУ „Климент 

Охридски“, с. Драганово, „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище и ДГ „Димитър 

Генков“, с. Поликраище.   

В училищата е осигурен транспорт за пътуващите ученици и са създадени условия за 

целодневно обучение. 
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Дейност 4: Интегриране на деца от уязвими групи в образователните 

институции, срок за изпълнение 2019-2023г.  

  Институциите в образователната системата на територията на Община Горна 

Оряховица осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и с доставчиците на 

социални услуги.   

В училищата и детските градини на територията на община Горна Оряховица, където 

се обучават деца със специални образователни потребности се изграждат екипи за 

личностно развитие за всяко отделно дете.  Обучението на децата и учениците със СОП се 

подпомага от ресурсни учители съобразно потребностите им. Образователните институции, 

които имат финансова възможност и потребност на деца и ученици от подкрепа са 

назначени психолози, логопеди, ресурсни учители, а там където не е възможно се ползват 

услугите на определените от РЦПППО-Велико Търново специалисти.  За учебната 

2021/2022 година три екипа осъществяват ресурсно подпомагане от Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Велико Търново. 

С Решение №647 от Протокол №34 /25.11.2021 г. на редовно заседание на Общински 

съвет Горна Оряховица е приет План за действие на община Горна Оряховица в изпълнение 

на областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 

2021- 2023 г.. За изпълнението и отчитането на Плана се изготви Мониторингов доклад за 

2022 г.  Резултатите, постигнати  за 2022 г. по приоритетни области, са показатели за 

доброто партньорство и координация между всички институции, граждански организации и 

ромската общност. 

Води се активна комуникация и сътрудничество с отдела за закрила на детето към 

Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Горна Оряховица; Център за обществена подкрепа; 

Центърът за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания; Дневен център за деца с 

увреждания; Сдружение „Център Мария“; Кризисен център и др. 

 

Приоритет 2: Подобряване на материално-техническата база, 

образователна среда и сигурността в общинските училища и детски 

градини. 
 

Дейност 1: Продължаваща модернизация на образователната и спортна 

инфраструктура в Горна Оряховица и селищата, срок за изпълнение 2019-2023г. 

В ДГ „Щастливо детство“, гр. Горна Оряховица  през 2021/2022 г е направена  

капандура на покрив на основната сграда на детската градина с цел улесняване на 

задължителния достъп до соларните панели и предотвратяване чупене на цигли и 

нарушаване на целостта. Изолация на тръбите на соларната система.  

ДГ „Божур“, гр. Горна Оряховица е извършен текущ ремонт на помещение 

медицински кабинет след проведени процедури по ЗОП; 

ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица са доставени и монтирани лед осветителни 

тела. 

В ДГ „Детска радост“, гр. Долна Оряховица - през учебна 2021/2022 година са 

подменени детски умивалници. След проведени процедури по ЗОП е извършен текущ 

ремонт на помещение здравен кабинет.  

Филиал с. Горски долен Тръмбеш – през 2021/2022 г. приключи ремонтни 

дейности по реконструкция на сградата на филиала след проведени процедури по ЗОП; 
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ДГ „Здравец“ с.Първомайци - през 2021/2022 г. приключи изпълнението на 

преходен обект „Основен ремонт на отоплителни инсталации“ след проведени процедури по 

ЗОП; Площадка за игра – настилка и нови съоръжения от бюджет и дарение, ремонт на 

санитарен възел и поставени пътеки за влагоизолация и бетонови пътеки около сградата.  

ДЯ „Зорница“, гр. Горна Оряховица – основен ремонт на кабинети и спални 

помещения и ремонт на отоплителна  инсталация и прилежащи помещения; 

ДЯ „Еделвайс“ гр. Горна Оряховица – ремонт на отоплителна  инсталация и 

прилежащи помещения; 

В ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица с цел подобряване на 

условията на материално-техническата база е извършен ремонт  на физкултурен салон, 

частичен ремонт на покрив и протекъл таван на физкултурен салон, цялостен ремонт на 

учебен кабинет на втори етаж, коридор и фоайе на учебна сграда на професионалната 

гимназия, цялостен ремонт на учебен кабинет по физика, шпакловане и боядисване на фоайе 

и частичен ремонт на покрив на учебен корпус и ремонт на още 3 учебни кабинета. 

В ПГЖПТ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица с цел подобряване и 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд е извършен ремонт на 

общежитие и частичен ремонт на санитарните възли във всички сгради на гимназията – 

инвестиционна програма  на МОН. 

В ПГЛПИ „Атанас Буров“ гр. Горна Оряховица – с финансови средства от 

бюджета на институцията е извършен ремонт на таванско помещение, СМР – Физкултурен 

салон- ел. табло и ел. инсталация, ремонт на тоалетна (спукани тръби, канализация, подмяна 

на тоалетна), ремонт класни стаи, коридори. Изградена рампа за достъпна среда. 

В ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица с цел подобряване на условията 

на материално-техническата база е извършен основен ремонт по ОП „Региони в растеж“, 

европейско финансиране и МОН Енергийно – ефективно саниране, основен ремонт на 

основна сграда и сграда Работилници – включващ покриви, ел.част – силови и осветителни 

инсталации и ел.табла, ВиК, отоплителна инсталация, подове, пребоядисване на стени и 

монтаж на окачени тавани.  

В ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица с цел оптимизиране на ел. 

инсталация е извършен частичен ремонт на ел. инсталацията. Финансирано със средства на 

институцията.  

В СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица -  с цел опазване на материалната 

база на училището е извършена подмяна на ограда-отливане на бетонни основи и колони. 

Във връзка с отбелязване на събития, чествания, ритуализация на училищния живот  е 

изградена театрална сцена на открито амфитеатрална. С цел здравно обучение и възпитание  

са изградени класни стаи на открито и фитнес площадка на открито.  

СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица е възстановена е нарушената цялост 

на стъпалата на външна сцена, чрез полагане на гранитогрес.  

В ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица с цел поддържане на материално-

техническата база е извършено боядисване на част от учебните кабинети и лакиране на 

паркет във всички класни стаи – финансиран от бюджет на институцията.  

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица с цел освежаване, 

поддръжка извършени следните ремонти: ремонт на ограда на спортната площадка и 

кабинка към нея – от бюджета на училището и освежаване на цокъл в класните стаи.  

В ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово с цел предотвратяване на множество 

течове от покрива в коридорите на I,II,III етаж на училището е извършен ремонт на покрив и 

коридори. Ремонтът включва подмяна на дограма, подмяна на портални врати с нови 

алуминиеви,  шпакловане на стени и боядисване.  Подменени са осветителни тела с нови 

ЛЕД осветителни. Частичен ремонт на бетоновите пътеки около училището. Финансирането 
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е от бюджета на училището съгласно заповед №2445/02.08.2021г. на Кмета на община Горна 

Оряховица и докладна записка с вх. № 6700-50/09.07.2021 г. от директор Росица Арихтева. 

ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци – няма извършени ремонти за 2021/2022 г. 

Очаква се презизвършени ремонти за 2021/2022 г.  

В ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево с цел подобряване на условията са извършени 

следните ремонти: латексово боядисване, шпакловане и измазване на олющени тавани и 

дупки по стените и ремонт на покрив: подмяна на цигли и ремонт на покривната 

конструкция.  

Изградени са спортни игрища за минифутбол с мултифункционално игрище в град 

Долна Оряховица, село Драганово, село Поликраище и село Първомайци. 

 

Дейност 2: Осигуряване безплатен WiFi в училищата, срок за изпълнение 2019-

2023г. 

Във всички училища е осигурен WiFi. 

 

Дейност 3: Увеличаване на обхвата на ученическото столово хранене, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

Във всички общински училища са създадени условия за хранене. 

 

 

Приоритет 3: Развитие на творческите заложби на децата  
 

Дейност 1: Увеличаване на средствата по общинската програма за даровити 

деца, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Ежегодно общинска администрация разработва Общинска програма на мерките за 

закрила на деца с изявен дарби от общинските училища в областта на науката, изкуството и 

спорта. Финансово подпомагане на ученик в зависимост от постиженията в различните 

сфери е еднократно или месечна стипендия. 

Сумата, предвидена за финансиране по бюджет на Община Горна Оряховица за 2022 

година е в размер на 15 000 лева, приета с Решение № 711, т. 9.5. от Протокол № 

38/31.05.2022 г на редовно заседание на Общински съвет Горна Оряховица.  

Класираните деца по Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общинските училища през 2022 г. са 77. Не са допуснати до стимулиране общо 14 

деца. Общата сума за стимулирането на децата е в размер на 11 470 лв.  
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛТУРА 
 

Приоритет 1: Реализиране на общинската политика за развитие на 

културната дейност. 
 

Дейност 1: Съхраняване и обогатяване на културните събития, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

   Изминалите две години, преди 2022 г.бяха белязани с епидемията от Covid-19 и 

оставиха трайни следи върху развитието на културната дейност и творческия процес на 

отделните колективи. Това бе едно сериозно предизвикателство пред културните 

институции, които трябваше да преустановят почти напълно своите основни дейности. 

Постепенно започна възстановяване на традициите и културните ценности в региона, чрез 

различните форми на любителското творчество. В 15-те читалища в Общината творческата 
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дейност развиват 64 любителско-творчески формации, 884 са участниците в тях, като 387 са 

до 18 години. В 19 клубни, 5 музикални школи, 3 кръжочни и др. формати, съобразно 

жанровата им определеност творят 496 участници, като 113 от тях са до 18 години. През 

2022 година се  организираха и възстановиха традиционни фестивали, местни празници, 

конкурси и др. събития залегнали в Календарния план за прояви в духовната сфера, както и 

в Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Общината, като по-значимите 

са: Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“; Национален 

поетичен конкурс „Асен Разцветников“ за поезия и проза на тема „С пламъка на 

родолюбието“; Национален детски фолклорен празник „Весел Чичопей“; Национален 

преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор „Ганчо Михов”; 

Национален преглед на селските любителски читалищни театри; Национален конкурс за 

български фолклор „Неранза“; Национален фестивал на Аматьорските театри „Камъка“; 

Първи онлайн регионален конкурс за детска рисунка и детска фотография „Книгата в света 

на детето“, и др., както и знакови годишнини:  100 години  НЧ „Пробуда -1922”; 115 години 

НЧ „Просвета-1906“. Подобаващо отбелязахме с поднасяне на венци и цветя по повод 

следните бележити дати: 174 години от рождението на Христо Ботев; 147 години от 

рождението на почетния гражданин Атанас Буров, 149 години от обесването и 185 години 

от рождението на Апостола на Свободата - Васил Левски; 99 години от кончината на 

Спасителката на Горна Оряховица и почетен гражданин Елена Грънчарова; 144 години от 

Освобождението на България; 6 май - Ден на храбростта и празник на българската армия; 2 

юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България; 6 септември - 

Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия; 114-тагодишнина от 

обявяване на Независимостта на България - 22 септември; с тържествена заря-проверка 

почетохме паметта на Георги Измирлиев - помощник-апостол на Първи революционен 

окръг и един от символите на Горна Оряховица, 147 години от обесването му. Трима 

талантливи ученици бяха удостоени тази година с наградата „Млада Горна Оряховица“. 

Отличието е ежегодно и се връчва на 24 май за изключителни постижения и извоювани 

награди от международни и национални състезания, олимпиади и конкурси. По този начин 

общинското ръководство и обществеността изразяват признателност към труда и 

постиженията на талантливите ученици от Горна Оряховица. Всички събития и прояви са 

преминали при много добра организация.  

       През 2022 г. културният календар на Художествена галерия „Недялко Каранешев“ 

реализира повече от 30 значими събития. Сред добре познатите традиционни изложби, 

галерията популяризира както млади автори, така и утвърдени в национален и 

международен план творци, организира официални церемонии, концерти и литературни 

срещи. 

Към традиционните събития причисляваме изложбите „Любов и вино“, организирана 

в навечерието на 14 февруари, „Жената като вдъхновение“ за 8 март, представяне на 

сдружението на горнооряховските художници от „ГоАрт“ през октомври, „Зимен салон на 

изкуството“ - декември. Пленер „Живописатира“ официално бива заложен в културния 

календар като едно от традиционно налагащите се мероприятия. Всички по-горе изброени 

изложби са превърнати от регионални в национални такива.  

Сериозно е присъствието и на най-малките горнооряховски художници с наложилите 

се вече училищни изложби, представени от възпитаници на ОУ „Иван Вазов“, СУ „Георги 

Измирлиев“, СУ „Вичо Грънчаров“.  

Към традиционно наложените събития се присъединяват и самостоятелни изяви на 

автори.  В това число са изложбите: „Фрагменти от вътрешната форма“ на Екатерина 

Иванова, „Традиция и модернизъм“, изложба живопис на Михаела Георгиева, и двете 

художнички са от Горна Оряховица. Самостоятелна изложба на Анна Тихонова – 
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Йорданова, е гостуваща и представя авторка от Беларус, живееща от години в България 

(София). 

В календара на галерията фигурират и събития като: „145 години от рождението на 

Недялко Каранешев“,  „Ден на любителското художествено творчество“, Детска изложба на 

Арт ателие с ръководител Радослава Стефанова (Горна Оряховица), Изложба от фонда на 

ХГ „Недялко Каранешев“,  „С очите си видях бедата“, изложба на детски рисунки по случай 

професионалния празник на пожарникарите,  Детска изложба „Моето щастливо детство“ на 

детска градина „Щастливо детство“ Горна Оряховица. 

Международна графична изложба „Божествена Комедия“ (Италия), провела се през 

юни месец, позволява на галерията да излезе извън рамките не само на регионално, но и на 

национално ниво. 

Художествена галерия „Недялко Каранешев“ е предпочитана локация и за 

организирането на официални церемонии по награждаване, провеждането на концерти и 

литературни срещи като: Церемония с обявяване на резултати и награждаване на 

победителите в национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“, 

връчване на удостоверения за завършена подготвителна група на децата от ОУ "Иван 

Вазов", церемония за раздаване на Сертификат Кеймбридж към Училище Европа - Горна 

Оряховица, клавирен концерт на Владимир Мълчиниколов, ученик от класа по пиано на 

доц. д-р Снежина Врангова от СУ "Вичо Грънчаров", годишна продукция на ученици, 

участващи в музикалните дейности на ЦПЛР-Горна Оряховица. Сред литературните 

представяния отличаваме автора Александър Николаев и книгата му „Човешката 

действителност“, както и писателя Милко Марков и трудът му „През отворения прозорец“. 

Създадената рубрика „Срещи в сряда“ е още една от инициативите, реализирана в 

галерията. Чрез нея в рамките на отчетния период са популяризирани 35-ма автора от цялата 

страна, изготвяйки се творческо-критически прочит за художника, придружен с негова 

виртуална изложба.  

Едно от най-големите постижения за галерията са редовните посещения на ученици 

от горнооряховски училища, превърнати в отворени лекции с ясна насоченост – възпитание 

на естетически вкус и култура към изкуството. Галерията участва и по Национална програма 

„Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ в съзвучие с 

преподавателски и ученически колектив от СУ „Вичо Грънчаров“- Горна Оряховица. 

          Исторически музей – Горна Оряховица продължи провеждането на своите вече 

традиционни летни образователни програми: „Археологическа школа Ряховец“ и Програма 

„Семейни съботи в музея“, която се  проведе в Етнографски музей Долна Оряховица. 

Участие в Националната научна конференция "Стопанската култура на българите и 

примерът на габровци през XIX - XXI век" с доклад на тема " Инж. Рудолф Пицка. Личност– 

дело с многопосочни измерения в град Горна Оряховица; "Това са нашите корени" - рубрика 

във в-к "Седмицата"; открит урок за историята на Горна Оряховица в 3-та и 4-та група на ДГ 

"Бодра смяна" Горна Оряховица; рубрика "Надникни във фондохранилището"; участие в  III 

Международен колоквиум "Светилища и култови места от желязната епоха" на тема "Опис, 

дарения и ритуали в предхристиянските храмове и свещени места на континентална Европа 

и в Средиземноморието (VII в.пр.Хр. - II в. сл. Хр. ) - Презентация на късноелинистическия 

период (II - I в. пр. Хр.) на крепостта Ряховец; Възстановка на обичая "Еньова буля" в ДГ 

"Щастливо детство". 

Археологическите издирвания продължават в землището на Долна Оряховица, заедно 

с екипа от археолози и студенти. В проучването участват и ученици от ОУ "Св. св. Кирил и 

Методий" Долна Оряховица. Поставено е началото на археологическото издирване в 

землището на село Първомайци, а в последния работен ден за годината музейните 

специалисти откриха случайна находка - архитектурен детайл от римската епоха.  
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125-тата годишнина от рождението на поета, писател и преводач Асен Разцветников, 

се отбеляза в  родната къща –музей в село Драганово. Проектът „Археологически разкази за 

горнооряховското минало“ на Исторически музей – Горна Оряховица бе одобрен за 

финансиране от Министерство на културата. Предложението е субсидирано в рамките на 

конкурсна сесия на министерството по Тема 2 „Дейности по представяне на движимото 

културно наследство в музеите и художествените галерии“. Общата стойност на проекта е 

18 270 лева, като съгласно предварителните условия за кандидатстване – Министерство на 

културата ще финансира 75 % от сумата, а останалата част трябва да бъде осигурена от 

бюджета на музея. 

Предвижда се с реализирането на проекта да се подобрят възможностите на 

Исторически музей – Горна Оряховица за представяне на културното наследство. 

Придобиването на подходящо експозиционно оборудване, ще улесни организирането на 

временни изложби, чрез които на музейните посетители ще бъдат представени атрактивни 

експонати със съществено значение за историята на Горна Оряховица и региона, както и 

гостуващи експозиции от други музеи. 

На 1 март – Деня на пристигането на баба Марта, се състоя традиционната 

„Работилница за умения и добродетели” – благотворителна изложба на мартеници, 

изработени от деца и ученици от детските и учебни заведения и социалните заведения в 

Община Горна Оряховица. Поради епидемиологичната обстановка този път изложбата бе 

реализирана във виртуалното пространство като всеки един гражданин, заинтересуван от 

нея има възможността да я разгледа. Изложбата бе организирана от ОП „МДСИП“ - 

Младежки дом и бяха събрани и показани 1772 мартеници, 52 сувенира и 17 картички. 

За поредна година на 21 април - Велики четвъртък ОП „МДСИП“ и Община Горна 

Оряховица организираха традиционната Великденска работилница. Участие взеха близо 200 

деца от детските градини, които изработиха пъстра великденска украса. Малките 

художници от клуб „Графично ателие“ към Център за подкрепа за личностно развитие бяха 

поканени да изпишат почти двуметровото гипсово яйце. Великденската украса, която децата 

сътвориха, отнесоха в домовете си, а също така всички деца получиха подаръчета и 

лакомства за добре свършената работа. 

В периода 5-9 декември в Младежки дом се проведе "Коледна работилница за деца", 

организирана от Младежки дом и Ivi's Art Ceramics. Участие взеха талантливите деца от ДГ 

"Ален Мак", ДГ "Здравец", ДГ "Елена Грънчарова" и клуб "Земята и ние" към ЦПЛР. Децата 

оцветяваха коледни керамични фигурки с  акрилни бои като се веселяха под съпровода на 

коледна музика. След това групите посетиха Виртуалния музей. 

На 7 декември в Младежки дом беше подредена традиционната за града ни изложба 

„Работилница за умения и добродетели“. Изложени бяха близо 450 експоната - сурвакници, 

коледни картички и сувенири. Експонатите са изработени от деца от учебните и детски 

заведения в общината, както и от ученици от клуб „Земята и ние“ при Центъра за подкрепа 

за личностно развитие, с помощта на техните учители и родители. Коледен поздрав към 

гостите в Младежкия дом отправиха Детски танцов състав „Елбетица“ и малките 

коледарчета от ДГ „Щастливо детство“. Изложбата остана в Младежки дом до 20 декември, 

а след това коледните картички и сувенири бяха дарени на потребителите на Домашния 

социален патронаж. 

 

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

организиране на събития и инициативи, срок за изпълнение 2019-2023г. 

В община Горна Оряховица съществуват добри условия за осъществяването на 

дейностите на културните институции. Създадени са условия за оказване на методична 

помощ за поддържането на традиционните форми на културата. Община Горна Оряховица 

ежегодно разработва Програма за развитие на читалищната дейност, приета на редовна 
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сесия на Общински съвет Горна Оряховица, с Решение № 752, от Протокол № 39/ 04.04.2022 

г. За 2022 година финансовата помощ към читалищата за провеждането на заплануваните 

национални, регионални и други по-значими събития възлиза на 25 735 лв. Средствата се 

осигурени по Културен календар на проявите в духовната сфера в община Горна Оряховица 

за 2022 г. За отчетния период са изработени  идейни проекти за грамоти, афиши, покани, 

дипляни, и отпечатани над 5000 грамоти, над 2000 покани, над 500 афиши, както и 

множество поздравителни адреси по повод различни годишнини и празнични събития в 

региона и страната, всички свързани с дейността на културните институции. Оказана им е  и 

техническа и методична помощ при  разработването на сценарии за отделните събития. 

 

Дейност 4: Увеличаване на фонда на Художествената галерия 

Фондът на галерията се е обогатил, благодарение на произведенията от пленер 

Живописатира – издание 2022 г. и наброява повече от 800 творби, реализирани в техниките 

на живописта, графиката, скулптурата, рисунката, фотографията. 

 

Дейност 5: Увеличаване на библиотечния фонд и модернизиране на Общинска 

библиотека, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Общинската библиотека притежава фонд от 102 558 тома библиотечни документи. 

През 2022 година в библиотеката са постъпили  общо 832 тома за обща сума 11047 лева.  От 

тях покупка -175 тома за 2972 лева и дарения 657 тома за 8074 лева. През годината са 

отчислени  с 4 акта  2174 тома библиотечни документа. Общинската библиотека работи с 

библиотечен софтуер E- Lib на фирма СофтЛиб. Електронно обработваме книгите, 

притежаваме електронен каталог, но се поддържат в традиционен вид всички основни 

каталози в различните отдели на библиотеката. 

 

 

Приоритет 2: Участие и организиране на съвместни инициативи с 

общините Велико Търново и Лясковец 
 

Дейност 1: Иницииране, организиране и подкрепа на съвместни културни 

политики, събития и регионални празници, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 година читалищните колективи от община Горна Оряховица, участваха в 

събития от местен, регионален, национален и международен характер, организирани  от 

Община Горна Оряховица, Община Велико Търново и община Лясковец: 

⁕ Международен фолклорен фестивал във Велико Търново; 

⁕ Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана“ село Арбанаси, общ. Велико 

Търново; 

⁕ Празникът на Дрипавата баница, с. Върбица 

⁕ Празник на кокошата чорба – с. Козаревец, общ. Лясковец; 

В Коледните и Новогодишни прояви на Община Велико Търново участие взеха 

горнооряховските таланти от Вокален състав „Music sounds" , Вокален квинтет „ЕМС“, 

Представителна група за народно пеене при ЦПРЛ – Горна Оряховица, и др.  

Продължиха съвместните инициативи на Литературен клуб „Асен Разцветников“ – 

Горна Оряховица и Литературен клуб „Вдъхновение“ - гр. Лясковец. 

Възпитаниците на ателие „Екслибрис“, участваха в различни творчески проекти в 

Русе, Казанлък, Плевен, Нова Загора. Заниманията с децата са организирани в 

Художествена галерия „Недялко Каранешев“ под ръководството на д-р Деница Ив. Иванова-

Александрова. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Приоритет 1: Подобряване качеството на живот на хората в 

неравностойно положение в Община Горна Оряховица  

 
Дейност 1: Разкриване на нови социални услуги, срок за изпълнение 2019-2023г. 

С Решение № 791 от Протокол № 41/28.04.2022г. от редовно заседание на Общински 

съвет – Горна Оряховица беше взето решение за разкриване на социална услуга „ Кризисен 

център“. Със заповед № 2238/01.07.2022г. на Кмета на Община Горна Оряховица, считано 

от 01.07.2022г., е разкрита и функционира социалната услуга „Кризисен център“ с капацитет 

15 места. Целева група са възрастни лица и родители с деца и членове на техните семейства, 

жертви на домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата 

функционира в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.029-0010 „Кризисен център – 

гр.Горна Оряховица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 

2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско 

развитие”. 

 

Дейност 2: Увеличаване на капацитета на Домашен социален патронаж, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 
Домашен социален патронаж  - гр. Горна Оряховица продължи дейността си и през 

2022г. Услугата са ползвали 482 лица. 

  

Дейност 3: Продължаване дейността по предоставяне на услугата „Обществена 

трапезария”, срок за изпълнение 2019-2023г. 

В изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0201-С06 „3.1-Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19 в община Горна Оряховица", Процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в 

условия на пандемията от COVID-19", за 2022г. топъл обяд са получили 53 лица. 

 

Дейност 4: Развитие на услугите предоставяни в домашна среда и интегрирани 

здравно-социални услуги, срок за изпълнение 2019-2023г. 

 През 2022г. 152 лица са ползвали услуги по проект BG05М9ОР001-6.004-0018-

С01„Патронажна грижа + в община Горна Оряховица“, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-6.004 „Патронажна грижа 

+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  

 Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е предоставяна на 135 лица. 

 През 2022г. са подадени 143 заявления за ползване на механизъм Лична помощ. Към 

31.12.2022г. ползвателите са 181. 

 Започна реализацията на проект „Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно 

детско развитие и родителка подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. 

Драганово“. Завършени са ремонтните дейности по проекта. Предстои предоставяне на 

социална, психологическа, педагогическа, здравна подкрепа и топла храна за целевата 

група– деца от 0 до 6 години. 
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Дейност 5: Продължаване предоставянето на услугата „Приемна грижа“, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 
Продължава предоставянето на услугата „Приемна грижа“. През 2022г. в приемни 

семейства са настанени 4 деца. За същият период е прекратено настаняването на 6 деца, 

поради осиновяване. Към 31.12.2022г. се отглеждат 6 деца в 5 приемни семейства.  

Възнагражденията на приемните семейства и средствата за издръжка на децата, 

настанени в приемните семейства се осигуряват от държавния бюджет по програма 

„Подкрепа на децата и семействата“, като част от бюджета на Агенция за социално 

подпомагане. 

 

Дейност 6: Продължаване дейността на съществуващите социални услуги, срок 

за изпълнение 2019-2023г. 
  През 2022г. продължиха дейността си всички социални услуги делегирани от 

държавата дейности. 87 лица са ползвали социалната услуга Дом за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост с. Драганово, а 61 лица са ползвали услугите на Дом за пълнолетни 

лица с физически увреждания с. Горски горен Тръмбеш. 

14 младежи с увреждания ползваха услугите на Център за настаняване от семеен тип 

за младежи  с увреждания – гр. Горна Оряховица, а 8 жени с умствена изостаналост 

ползваха услугите на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Горна  

Оряховица.  

Услугите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  - гр. Горна Оряховица 

са ползвали 59 лица, а на Дневен център за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица са 

ползвали 43 деца. 

105 деца/лица са ползвали услугите на Център за обществена подкрепа – гр. Горна 

Оряховица. 

Продължи да функционира социалната услуга „Приют“ в изпълнение на проект 

„Разкриване и предоставяне на социалната услуга  „Приют“ с капацитет 15 места”, Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029-0001-C01, който се 

финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия 

за устойчиво градско развитие”. В рамките на отчетния период услугите ползваха 50 

бездомни лица. 

 

Дейност 7: Подобряване функционирането на клубовете на пенсионера и клуба 

на инвалида, срок за изпълнение 2019-2023г. 

След продължително прекъсване във връзка с въведената епидемична обстановка и 

спазването на противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19,  дейността на клубовете 

на пенсионера и клуба на инвалида през 2022 г. беше възобновена. 

В клубовете на пенсионера и клуба на инвалида бяха организирани и провеждани 

дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат 

за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция на 

пенсионерите. 

 

Дейност 8: Отпускане на годишна еднократна финансова помощ за всички 

клубове на пенсионера и клуба на инвалида, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 г. стриктно  бяха спазвани противоепидемичните мерки, свързани с 

COVID-19. В първата половина  на 2022 г. с цел опазване живота и здравето на възрастните 

хора бяха отменени голяма част  масовите мероприятия и тържества в клубовете на 

пенсионера и клуба на инвалида. През втората половина на 2022 г. бяха организирани 
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културно-масови прояви и художествена самодейност, срещи и дискусии, както и честване 

на празници – официални, църковни, рождени дни и др.   

 

 

Приоритет 2: Подобряване качеството на здравната услуга за 

гражданите 
 

Дейност 1: Продължаване на подкрепата за асистирана репродуктивност, срок 

за изпълнение 2019-2023г. 

С Решение № 711 на Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 31 март 

2022 г. от редовно заседание на Общински съвет за подпомагане на двойки с репродуктивни 

проблеми са предоставени  15 000 лв.  

През 2022 г. за асистирана репродукция са одобрени 17 двойки и са изплатени - 13 

904 лв. 

 
Дейност 2: Създаване на фонд за подкрепа и привличане на млади медицински 

специалисти, срок за изпълнение 2019-2023г. 

С Решение № 711 на Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 38 от 31 март 

2022 г. от редовно заседание на Общински съвет са предоставени средства в размер на 10 

000 лв. за подпомагане на специализанти – лекари и медицински сестри. 

През 2022 финансово са подпомогнати 21 лица -лекари - специализанти и студенти, 

медицински сестри, акушерки и медицински специалисти „Управление на здравни грижи“, с 

общ размер на сумата 10 000 лв. 

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

срок за изпълнение 2019-2023г. 
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица в изпълнение на проект 

BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при 

кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР)  е 

извършила  ремонт на  Интензивен сектор, на стойност 307 417 лв. 

В МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица са извършени ремонти на 

стойност      49 094  лв. като в т.ч.: 

 

а Нервно отделение на стойност 17 898 лв. 

– 4 346 лв. 

– 1 196 лв. 

– 1 676 лв. 

 
Дейност 4: Продължаване поетапното обновяване на медицинското оборудване, 

срок за изпълнение 2019-2023г. 
В МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица са закупени дълготрайни 

материални активи на стойност 281 197 лв., както следва: Климатична система Gree 12- 1 

360 лв.; Високодебитен апарат за кислородолечение- 12 000 лв.; Анестезиологичен апарат – 

7 000 лв.; ЕКГ апарат 3 канален- 2 бр- 1 992 лв..; Лиценз DICOM ехограф-1 176 лв.;  ОСТ 

апарат OPTOPOL TECHNOLOGY  REVO 60- 83 814 лв.; Автоматичен хематологичен 

анализатор F-560- 13 872 лв. ; Анализатор за урина- 1 224 лв.; Fujitsu Система Esprimo 

K5010/24 – 1 680 лв.; Софтуер SC PACS- 24 000 лв.; Бойлер 1т.- 3бр. - 28 036 лв.; Система за 

видеонаблюдение- 1 328 лв.; Анти-паркинг автоматичен- 6 658 лв.; Транспалетна количка- 

774 лв.; Метална козирка на източен вход- 2 784 лв.; Ограда източна паркинг- 2 544 лв.; 



 23 

Пожароизвестителна система- 34 849лв.; Климатична система – 980 лв.; Инжектор комплект 

и монитор- 31 800 лв.; Компютърна система – 1 276 лв.; Исталация за вода – 15 240 лв.; 

Опаковъчно устройство – 6 840 лв. 

През 2022 г. за извършените ремонтни дейности и за закупуването на медицинското 

оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Г.Оряховица, Община Горна Оряховица е 

предоставила финансови средства в размер на 100 000 лв. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ И МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА 
 

Приоритет 1: Насърчаване развитието на спортната дейност в 

общината. 
 

Дейност 1: Развитие на ДЮШ, срок за изпълнение 2019-2023г. 

През 2022 г. в спортна зала “Никола Петров” са проведени 56 състезания в 75 

състезателни дни, с общ брой участници 4 963 състезателя. Подготвени и проведени 79 

официални футболни мача / на мъжкия отбор и отборите от ДЮШ/ и 4 футболни турнира. 

Състезатели от ДЮШ на клубовете по акробатика, хандбал, таекуондо, борба, канадска 

борба, бокс, ММА и самбо участваха в европейски, балкански и световни първенства и 

турнири.  

За втора поредна година Община Горна Оряховица организира мероприятия по 

спортен календар, които са насочени към семейството. На 16.04.2022г. се проведе велопоход 

до хижа Божур, организиран от Младежки парламент със съдействието на ОП,,МДСИП“ и 

Община Горна Оряховица. Участие взеха над 150 любители на колоезденето, като 30 от тях 

бяха представители на горнооряховска община, а останалите от гр. Велико Търново.        

Най–малкият участник бе на 5 години, а най-възрастният на 70 години. Проведоха се много 

състезателни игри, викторина и се раздадоха множество награди. 

На 05.05.2022г.  в спортна зала ,,Н. Петров,, се проведе за 11 пореден път мини – 

хандбал „Раховец“ – млади таланти,, М – 10. Участие взеха над 90 деца от Плевен, Велико 

Търново, Левски и Горна Оряховица 

На 10.05.2022г. се състоя 54-тата лекоатлетическа щафетна обиколка на град Горна 

Оряховица с участието на основните и средни училища, и професионалните гимназии на 

нашата Община. 

На 20 и 21.05.2022г. в спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе държавно лично 

отборно първенство по борба за деца класически и свободен стил. Над 600 деца взеха 

участие от цялата страна, като 230 деца се бориха в класически стил и над 370 в свободния. 

На 25.05.2022г. се проведе индивидуален детски турнир по тенис на маса в спортна 

зала  ,,Никола Петров“. Участие взеха над 35  деца на възраст от 6 до 13 години от Свищов, 

Полски Тръмбеш, Две Могили и Горна Оряховица. 

На 28.05.2022г. се проведе Национален фестивал по мини – хандбал за деца до 10 

години в спортна зала ,,Никола Петров“. Участие взеха 7 отбора с над 100 деца от Горна 

Оряховица, Велико Търново и Габрово. 

На 29.05.2022г. на площад ,, Георги Измирлиев“ се проведе Втори зумба – фестивал 

за деца  и граждани на гр. Горна Оряховица с инструктори от цялата страна. В три часовия 

маратон от ритми се включиха над 300 деца, жени и мъже от града. 

На 04.06.2022г. пред централен вход на стадион ,,Локомотив“ се проведоха ,,Народно 

борби“ за всички възрасти деца, момчета, кадети и мъже. Над 100 участника  от цяла 

България показаха класа и талант на тепиха. Присъствието на Световни и Европейски 

шампиони като Явор Янакиев, Иво Ангелов, Александър Костадинов, Радослав Великов и 
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др. и техните демонстративни срещи, допринесоха за огромния зрителски интерес, за 

емоциите и аплодисментите на публиката. 

На 04.06. със старт и финал  хотел – ресторант ,,Джавана“ се проведе за втори 

пореден път намери ,,Ключът на Горна Оряховица“ -  спортно ориентиране за деца и 

родители на града. Над 40 участника се включиха в приключението, разпределени в 12 

отбора. Само 15мин. бяха необходими за  преодоляване на трасето от 2000м.  на  

финиширалия първи отбор  и подреждане на  пъзела ( думата ,,спортувай“).  

На 14.06. В спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе втора детска спартакиада на 

подготвителните групи от детските градини в Община Горна Оряховица. Участие взеха 

общо 170 деца от 9 детски градини с мото:  ,,Спортувай активно“ и ,,Здрав дух в здраво 

тяло“. 

На 23.06. по спортен календар на Община Горна Оряховица в спортна зала ,,Никола 

Петров“ се проведе турнир по волейбол за юноши и девойки от учебните заведения на 

града. В турнира се включиха 60 състезатели, разпределени в  6 отбора  -  4 отбора юноши и 

2 отбора девойки. При оспорвана и емоционална игра победители са: При юношите -  ПГХТ 

,,Проф. д-р А. Златаров“ следвани от  ПГЕЕ ,,М. В. Ломоносов“  и СОУ ,,В. Грънчаров“. При 

девойките победа завоюваха представителките на СОУ ,,Г. Измирлиев“ следвани от СОУ 

,,В. Грънчаров“. 

На 25.06. се проведе 4-ти пореден Общински турнир по плуване. Участие взеха над 

70 деца, разделени в 5 възрастови групи. 

На 27.06. за първи път се проведе турнир по тенис на корт за момчета и момичета до 

12 години за купата на кмета на Община Горна Оряховица. Участие взеха над 20 деца. 

На 08.07.2022 година град Горна Оряховица се включи в „Пробега на мира“ и 

посрещане на Факелния огън. Участниците бяха посрещнати в началото на града 

(бензиностанция Марешки) от лекоатлети на ЛК ,,Локомотив 55“ гр. Горна Оряховица. 

Всички заедно пробягаха трасето до центъра на града и бяха посрещнати и приветствани от 

зам. кмета на Община Горна Оряховица Григор Минков. След специално подготвена 

програма, почивка и снимки, участниците бяха съпроводени и изпратени до края на града. 

(бензиностанция МАТ). 

На 26 и 27.08.2022г. се проведе международна среща по футбол – мъже, между 

отборите на „Рошиори де Веде“ и ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица. Срещата бе 

приятелска, след която всички участници бяха поканени и посрещнати от ръководството на 

Община Горна Оряховица, където бяха запознати с историята на града. Посетиха изложби и 

музеи. 

От 26.08 до 28.082022г. на хижа ,,Божур“ за втора поредна година се проведе 

скаутски лагер за деца и техните родители. Всички те бяха  запознати  как да се справят и 

ориентират в непозната и непристъпна местност,  как да оцеляват в екстремни условия. 

Провеждаха се походи и занимателни игри.  Вечер пред лагерният огън, наблюдаваха с 

кинескоп звездите и се запознаваха с тях. Участие взеха 50 родители и над 100 деца, като 

най – малкия участник бе само на 5 години. 

На 08.10.2022г. се проведе деветото издание на семеен детски празник  

,,Фамилатлон“ в парк ,,Градска градина“. Изградени бяха 10 ателиета на  забавна и 

екологична тематика, свързани със  състезателни игри, както и демонстрации на отделни 

видове спорт от спортните клубове  на града. 

На 04.11.2022г. в спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе областен турнир по борба 

,,Хари Стоев“. Участие взеха  над 100 деца в десет различни категории. 

На 10.12.2022г. в спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе турнир по свободна борба 

за деца ,,Никола Петров“. Състезанието е посветено на 149 год. от рождението на най–

великия български борец Н. Петров,  49 год. спортна зала, носеща неговото име и 29 год. от 

регистрирането на клуб по борба ,,Локомотив“. Млади борци родени през 2010 год.; 2011 
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год.; и 2012 год. от 23 клуба в страната, разпределени  в 10  теглови категории, се включиха 

в състезанието, както и отбори от Турция и Северна Македония. Броят на състезателите бе 

147.  Голямата награда на турнира приз – купа ,,Никола Петров“ спечели състезателят на  

СК борба ,, Локомотив“ гр. Горна Оряховица - Дениз Ахмедов. 

  На 20.12.2022г. в спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе Коледен турнир по 

баскетбол с участието на отбори, съставени от подрастващите състезатели на куба. 

Спортния празник е част от национална програма на МОН ,,Заедно в изкуствата и спорта“. 

Участие взеха близо 50 деца на възраст 5 – 15 год. като към тях се включиха и мъжките 

гарнитури на клуба. За доброто настроение на всички състезатели бе представена томбола, 

игри с публиката, демонстрации и награди. 

На 21.12.2022г. в спортна зала ,,Никола Петров“ се проведе Коледен турнир по 

волейбол, организиран от ВК ,,Импулс“ гр. Горна Оряховица. В празника участие взеха 36 

кадетки (момичета до 16 години).  

На 24 и 25 септември 18 отбора мъже от България, Северна Македония, Румъния и 

Украйна участваха в турнир по стрийтбол на площад „Георги Измирлиев” в Горна 

Оряховица. Под двата коша са някои от най-добрите състезатели в атрактивния спорт за 

региона, а украинският тим е един от най-добрите в Европа за младежи до 23 години. 

Турнирът, който за трети път излиза на площада в Горна Оряховица, бе организиран 

от 3x3 Bulgaria с подкрепата на Solarhome, SolarTrade.bg, Община Горна Оряховица и БК 

„Локомотив”. Над 20 отбора  деца и юноши / от 10 до 18 години /  участваха на турнира . 

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков бе гост на 

състезанието в Горна Оряховица. Легендарният баскетболист, който е единственият 

българин и първият източноевропеец, играл в NBA, поздрави лично всеки един от 

състезателите. 

 

Дейност 2: Субсидиране и подкрепа на спортните клубове в общината, срок за 

изпълнение 2019-2023г. 

Ежегодно в Община Горна Оряховица се разпределят средства по Наредбата за 

финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно постигнатите резултати през 

годината. Субсидират се еднократно и спортни клубове, които са се класирали за участия в 

международни състезания. 

Осигурено е безвъзмездно ползване на спортната база на Община Горна Оряховица 

за тренировъчна дейност от спортните клубове на общината. 

 

Дейност 3: Увеличаване на средствата за даровити деца с оглед постиженията 

им в спорта, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Община Горна Оряховица ежегодно награждава с финансови средства даровити 

деца– заели челни места на държавни и международни първенства и турнири. 
 

Дейност 4: Развитие на междуучилищните спортни прояви, срок за изпълнение 

2019-2023г. 

От 18 до 20 април се проведе общински етап на ученически игри 2021 / 2022 г. по 

спортовете футбол, волейбол, тенис на маса, хандбал, баскетбол. 

От 27 октомври до 29 ноември 2022 г. се организираха и проведоха общински етап на 

ученически игри 2022/2023 г. Участваха 50 отбора в 6 вида спорт – футбол, волейбол, 

баскетбол, хандбал, тенис на маса, лека атлетика  от община Горна Оряховица. 

На 23.06. по спортен календар на Община Горна Оряховица в спортна зала ,,Никола 

Петров“ се проведе турнир по волейбол за юноши и девойки от учебните заведения на 

града. В турнира се включиха 60 състезатели, разпределени в  6 отбора  -  4 отбора юноши и 

2 отбора девойки. При оспорвана и емоционална игра победители са: При юношите -  ПГХТ 
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,,Проф. д-р А. Златаров“ следвани от  ПГЕЕ ,,М. В. Ломоносов“  и СОУ ,,В. Грънчаров“. При 

девойките победа завоюваха представителките на СОУ ,,Г. Измирлиев“ следвани от СОУ 

,,В. Грънчаров“. 
 

 

Приоритет 2: Насърчаване на творческите умения на младите хора и 

младежко доброволчество 
 

Дейност 1: Подкрепа на младежкото техническо творчество и младежките 

организации, срок за изпълнение 2019-2023г. 

От 14 до 16 април 2022 г. фондация „Милен Григоров“, ОП „МДСИП“ и Община 

Горна Оряховица организираха и проведоха Младежко техническо творчество в спортна 

зала „Никола Петров“ , в което над 50 отбора показаха своите нови иновативни разработки в 

сферата на науката и техниката. 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРИЗЪМ 
 

Приоритет 1: Обновяване и поддържане на съществуващата 

техническа и туристическа инфраструктура. 
 

Дейност 1: Продължаване на археологическите разкопки и проучването на 

крепост „Ряховец”, срок за изпълнение 2019-2023г. 

От 6 до 31 октомври 2022г. продължиха редовните археологически проучвания на 

крепост „Ряховец“, по проект на ИМ-Г.Оряховица, финансиран от Министерство на 

културата. Този сезон работата на археологическия екип бе съсредоточена при Главната 

порта и Южното подградие на крепостта. В Южното подградие бяха открити нови 

средновековни структури – яма от ХI век и горяло жилище от ХIII век. На обекта за седма 

поредна година участваха ученици от Горна Оряховица и Велико Търново, част от 

Археологическата школа. 

 

Дейност 3: Облагородяване на местността „Чуруковец” и пътя към хижа 

„Божур”, срок за изпълнение 2019-2023г. 

Ремонтирани и реновирани са масите и пейките. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Изготвил: Анелия Димитрова – Директор дирекция „Обща администрация“ 


