
ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

 ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР)  

2014-2020Г.  
НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 



Финалният доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град 

Горна Оряховица за периода 2014-2020г. е изготвен в 

изпълнение на т.5.2. от Методическите насоки за 

разработване и прилагане на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие, публикувани на 

14.03.2019 г., одобрени със Заповед №РД-02-36-340 на 

Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 



Структура на финалния доклад-отчет  
 
•  (1) Актуализирана матрица-бюджет, в която са включени изискуемите проекти в резултат 

на извършен преглед на проектите, включени в зоните за въздействие на ИПГВР и 
идентифицирани други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите 

на ИПГВР;  

• (2) Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация 
за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;  

• (3) Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и 

информацията за степента на постигане на целевите им стойности към края на 
периода;  

• (4) Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието 
на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;  

• (5) Основни изводи и препоръки за следващия период.  

 



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 

• ИПГВР на град Горна Оряховица  е разработен в рамките на проект BG161PO001/5-

03/2013/006 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна 

Оряховица”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007-2013”.  

 

• ИПГВР е основен документ за развитието на град Горна Оряховица , е стратегически 

документ за пространствена и времева координация, стратегически цели, приоритети, 

конкретни мерки и проекти, насочени към подобряване условията на живот и 

икономическа среда на територията на града.  ИПГВР на гр. Горна Оряховица е 

органична част на Общинския план за развитие (ОПР) на Горна Оряховица 2014-2020 г. и 

доразвива в детайли стратегията на общинския план.  



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 

Обект на ИПГВР на град Горна Оряховица за 

периода 2014-2020г. са три зони за въздействие на 

територията на града, които са определени по 

обща методика и критерии, зададени в 

методическите насоки на МРРБ за изработване и 

прилагане на ИПГВР: 

•Зона с преобладаващ социален характер; 

•Зона с потенциал за икономическо развитие; 

•Зона на публични функции с висока обществена 

значимост. 

 



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 

Визия на  ИПГВР   

 

Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна европейска 

община, основана на балансирано развитие на територията, 

икономика на знанието и иновациите, чиста и хармонична околна 

среда, сигурност и висок жизнен стандарт. 



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 
 

Обвързаност между приоритетни области на въздействие 
на ИПГВР и намесите в зоните 



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 
 

Обвързаност между приоритетни области на въздействие 
на ИПГВР и намесите в зоните 



Кратко представяне на ИПГВР  
на гр.Горна Оряховица за периода 2014-2020 
 

Обвързаност между приоритетни области на въздействие 
на ИПГВР и намесите в зоните 



Инвестиционната програма по Ос1 на ОПРР – 
основен инструмент за реализация на ИПГВР 

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е одобрена от 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. през месец февруари 2016 г. 

През март е сключно  Споразумение за реализация на Инвестиционна 

програма BG16RFOP001-1.040-0001-С01 на обща стойност 20 056 027,24 

лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ  е 19 046 

218,72лв., и срок на изпълнение до 2023 г  

 



Инвестиционната програма по Ос1 на ОПРР – 
основен инструмент за реализация на ИПГВР 

Изпълнени, приключени и отчетени са следните проектни предложения: 

1. Проект „Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, обхваща обекти в 

обществена и социална зона ОУ „Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица, ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна 
Оряховица, ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица.  

2  Проект „Изграждане на приют в гр.Горна Оряховица“ - реализира  се в  социална зона.  

3 Проект „Обновяване на градската среда в гр.Горна Оряховица“ -обхваща обекти от 

обществената зона - площад "Георги Измирлиев" парк "Детски кът 

4 Проект „Подобряване на условията за икономическо развитие“ - обхваща обект от 

икономическата зона - ул.”Ив.Момчилов”.  

5  Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални 

услуги гр.Горна Оряховица, като обхваща обект от обществената зона сграда Дирекция Социално 

подпомагане, гр. Горна Оряховица.  

6. Проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, 
като обхваща обекти разположени в обществена зона ул. "Росица" № 2-4-6-8, ул. "Камчия" № 4-6-8 и един от 
Функционални връзки  - ул. „Генерал Скобелев“№ 6 и 8 

 



Инвестиционната програма по Ос1 на ОПРР – 
основен инструмент за реализация на ИПГВР 
В процес на изпълнение : 

1. Проект „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“ обекта е разположен в обществената зона 

2. Проект „По-добра паркова среда в гр.Горна Оряховица“ - парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица , 

обекта е разположен в обществената зона 

 

Одобрен, стартиращ през 2021 : 

Проект Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица  - НЧ "Братя 

Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица, обекта е разположен в обществената зона 

 

Прекратена работа по проект 

 Изграждане на социални жилища в, гр.Горна Оряховица, - попада в социална зона, Проекта прекратен в 

етап на подготовка на проектно предложение, поради възникнала силна обществена нетърпимост и неприемане на 

проекта 

 

 



Инвестиционната програма по Ос1 на ОПРР – 
основен инструмент за реализация на ИПГВР 

Изпълнени са всички междинни цели; 

 По отношение изпълнение на проектите – с изключение на проекта за 

изграждане на социални жилища, са реализирани всички заложени проекти 

от основния списък, като са включени и два проекта от допълнителен списък. 

 По отношение на индикаторите  - постигнати са тези, които се отнасят за 

междинните цели, към 2023 ще бъдат постигнати всички индикатори, с 

изключение на индикатора : „Реабилитирани жилища в градски райони», 

поради невъзможност за реализация на проекта свързан с изграждане на 

социални жилища. 

 



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 
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Общо за група проекти в Обществена зона 22095 46.67% 13134 1251 478 5152 1655 427 0 0 0

Общо за група проекти в Социална зона 15329 32.38% 1013 138 0 362 13817 0 0 0 0

Общо за проекти в Икономическа зона 1983 4.19% 1224 76 0 394 204 0 85 0 0

Общо за група проекти Функционални връзки 6119 12.92% 228 90 0 96 0 5705 0 0 0

общо група проекти ИГТ 202 0.43% 0 0 0 202 0 0 0 0 0

Общо Група проекти: Меки мерки 1617 3.42% 520 0 327 770 0 0 0 0 0

ОБЩО (в хил.лв) 47346 100.00% 16119 1554 804 6977 15675 6132 85 0 0

относителен дял по  източниците на финансиране 100.00% 34.05% 3.28% 1.70% 14.74% 33.11% 12.95% 0.18% 0.00% 0.00%



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 
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Общо за група проекти в Обществена зона 58 19 39 32.76%

Общо за група проекти в Социална зона 84 20 64 23.81%

Общо за проекти в Икономическа зона 10 4 6 40.00%

Общо за група проекти Функционални връзки 24 3 21 12.50%

общо група проекти ИГТ 11 1 10 9.09%

Общо Група проекти: Меки мерки 17 7 10 41.18%

ОБЩО брой проекти 204 54 150 26.47%



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 
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Реализирани проекти в 

 Обществена зона  

% на реализирани проекти % на нереализиранипроекти 

Реализирани проекти в Зоната за въздействие с 
публични функции -  Обществена зона 

В зоната са реализирани  19 броя проекти, което 
представлява 32,76 % от всички  заложени проекти. 

По - значимите от тях са за обновяване на : ОУ 
„Кирил и Методий”, ЦДГ "Бодра смяна", гр. площад 
"Георги Измирлиев, парк "Детски кът, Енергийна 
ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги – Дирекция 
социално подпомагане, Енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, Кризисен център , 
парк "Градска градина, НЧ "Братя Грънчарови - 2002" 



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 
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Реализирани проекти в Зоната за въздействие 

със социални функции -  Социална зона 

В зоната са реализирани  20 броя проекти, 

което представлява 23,81 % от всички  заложени 

проекти. 

По значимите от тях са за Изграждане на приют, 

обновяване на : ОДЗ "Елена Грънчарова“, ЦДГ 

"Щастливо детство“;  Енергийна – ефективност 

на 11 сгради  многофамилни жилищни сгради 



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 

Реализирани проекти в Зоната потенциал за 

икономическо развитие -  Икономическа зона 

В зоната са реализирани  4  броя проекти, което 

представлява 40,00 % от всички  заложени проекти. 

По значим от тях е  Рехабилитацияна ул. "Иван Момчилов"   

Предвид спецификата на зоната, в ИПГВР е заложено и 

участието на частни инвеститори в реализирането на 

целите и визията за развитие на зоната за икономическо 

развитие В тази връзка се отчитат и 1 реализиран  

частенпроект, които допринася значително за развитието 

наград Горна Оряховица и региона като цяло 
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Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 

Реализирани проекти във Функционални връзки 

извън зоните за въздействие 

В зоната са реализирани  3  броя проекти, което 

представлява 12,50 % от всички  заложени проекти. 

По значими  от тях са обновяване на ЦДГ "Първи юни„; 

енергийна-ефективност на многофамилна 

жилищна сграда. 

12,50% 

87,50% 

Реализирани проекти във 

Функционални връзки 

% на реализирани проекти % на нереализирани проекти 



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана като цяло и информация за степента на 
постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана 
Обобщеният анализ на цялостното изпълнение на ИПГВР на гр Горна Оряховица показва, че в периода 
2014 2020 г са реализирани редица проекти и мерки в изпълнение на четирите общи цели от 

стратегията за развитие на града 

• СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над 
националния; 

• СЦ 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда; 

• СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички; 

• СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие. 

В резултат на направения цялостен анализ на изпълнението на проектите и обектите, заложени в ИПГВР 
на гр Горна Оряховица, може да бъде направено обективно заключение, че е налице видим напредък 
в изпълнението на поставените цели за реализацията на плана за възстановяване и развитие на гр 
Горна Оряховица. Това от своя страна допринася за постигането в максимална степен на желаната 

визия за развитие на града. 



Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на 
развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР 

Причините за неизпълнението на проектите, които са включени в ИПГВР са свързани с няколко основни причини, 

включващи: 

 Заложени голям брой обекти за изпълнение; 

 Липса на обществена подкрепа на етап реализация на проект за социални жилища; 

 Недостатъчно финансова обезпеченост  за изпълнение на ИПГВР – ограничен ресурс на 

ИП; 

 Недостатъчно собствени средства; 

 Занижен интерес от страна на частни субекти при стартиране на програми за 

енергийна ефективност на многофамилни сгради; 

 Дълги процедура за обжалване при национална програма за обновяване на  

многофамилни сгради в следствие на което малък брой сгради са санирани . 



Основни изводи и препоръки за следващия период 
  

Изводи: 

 Всички изпълнени проекти отговарят на критериите за допустимост, посочени в 

т.4.4. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани 

планове за градско развитие 

 Реализирани са на територията на град Горна Оряховица в зоните или във 

допустимите функционални връзки; 

Допринасят за подобряване на функционалните връзки и пространствените 

връзки, в социален, икономически и териториален контекст на града с 

неговата периферия (зона на влияние) в рамките на град Горна Оряховица.  

  Съответстват на Общинския план за развитие на Община  Горна Оряховица 

2014-2020 г.  
 

 



Основни изводи и препоръки за следващия период 
  

Препоръки: 

• В определяне на бъдещи проекти, с приоритет да бъдат тези, които са в 

напреднал етап на проектна готовност;  

• При стартиране разработката на проекти, същите да имат широка 

обществена подкрепа  

• Да се презицира системата от индикатори на ПИРО 2120-2027, като се обърне 

внимание на измерването и базовите стойности; 

• Да се приложи ефективна система за управление, наблюдение и оценка, като 

се отчита напредъка на ПИРО; 

• Да има възможност за актуализация на стратегическия документ, съобразен с 

мерките, дейностите, проектите, източниците на финансиране. 
 



https://www.g-oryahovica.bg/ipgvr-gorna-oryahovitsa 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


