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Списък на представители на бизнеса, до които са изпратени анкети във връзка с 
разработване на стратегическата част на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

Предприятие Сфера на дейност Лице за връзка Контакт 
Аполон 95 ЕООД Текстилна 

промишленост 
  

Бизнес инкубатор, 
Евробилдинг ООД 

Друго   

Захарни заводи АД 
(Централно 
управление) 

Хранително вкусова 
промишленост 

  

Камберов ЕООД Текстилна 
промишленост 

  

Летище Горна 
Оряховица  

Транспорт   

Мирвана ООД Текстилна 
промишленост 

  

Поделение 
Управление на 
движението на 
влаковете и гаровата 
дейност - НКЖТ 

Железопътен 
транспорт 

  

Прити 95 ООД  Машиностроене   
Сага – 2000 ООД Строителство   
Складова техника 
АД 

Машиностроене   
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Списък на представители на НПО, до които са изпратени анкети във връзка с разработване 
на стратегическата част на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

Предприятие Сфера на дейност Лице за връзка Контакт 
Център Мария Подкрепа за жертви 

на домашно 
насилие 

  

Фондация Български 
център за джендър 
изследвания 

Организацията 
работи в областта 
на равенството 
между половете, 
насилието срещу 
жените, 
недискриминацията 
и репродуктивните 
права, като 
предоставя 
информация, изготвя 
изследвания, 
анализи и 
проектозакони в тези 
сфери,  

  

Сдружение 
Младежка 
толерантност 

Младежки 
инициативи и 
работилници 

  

Сдружение Надежда 
-2002 

Социални услуги в 
дома за възрастни, 
хора с физически 
увреждания и други 
нуждаещи се. 

  

СНЦ „С вяра в 
доброто“ 

Доброволчески 
инициативи за 
помощ на 
нуждаещи се хора, 
деца от семейства в 
риск, възрастни 
хора, трудно 
подвижни хора и др. 
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Анкетна карта 

Уважаеми госпожо/господине, 

Във връзка с разработването на стратегията на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие на гр. Горна Оряховица, ДЗЗД „Горна Оряховица 2020“ провежда кратко 
анкетно проучване. 

В първия етап от разработването на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, със съдействието на 
граждани и други заинтересовани страни, бе формулирана визията за развитие на града 
до 2020 г.: 

Горна Оряховица – привлекателен и проспериращ град, базиран на: 

- стимулирана икономика и съвременна индустрия; 

- висок жизнен стандарт и качествени услуги; 

- съхранен и развит човешки потенциал; 

- приобщаваща среда и автентичен градски образ; 

- здравословна екологична среда. 

В момента екипът на ИПГВР работи по-следващата част от плана, а именно – 
формулирането на целите, приоритетните области на въздействие, мерките и конкретните 
проекти, чрез които тази визия следва да се постигне в максимална степен в периода до 
2020 г. Чрез тази анкета бихме искали да Ви дадем възможност да изкажете своето мнение 
относно предложението на екипа за цели, приоритети и мерки на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица. Като заинтересовани страни, Вашето мнение е важно за нас и ще бъде взето 
под внимание. 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта! 

 

Стратегията на плана има ясна йерархична структура, която преминава от обобщената 
представа за развитие на града през стратегическите цели, чрез които тя да се постигне, 
приоритетните области на въздействие и мерките за постигане на напредък в тях, до 
конкретните проекти. 

Стратегическите цели на ИПГВР са: 

1. Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над 
националния; 

2.  „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда; 

3. Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за 
всички; 

4. Добро управление и засилено гражданско участие. 

 

? Смятате ли, че чрез постигане на тези цели ще се постигне визията за развитие на 
града? 

? Можете ли да предложите друга цел, която, според Вас, трябва да се постави с оглед 
постигане на горепосочената визия?  
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? Считате ли, че стратегическите цели са свързани и взаимозависими и че постигането 
на някоя от тях ще благоприятно влияние и върху останалите? 

Действията по реализация на пакета от стратегически цели на ИПГВР се насочват в 4 
приоритетни области на въздействие. Приоритетните области на въздействие очертават 
набор от взаимосвързани инициативи (мерки).  

Първата приоритетна област е „Привлекателна градска среда и социална 
инфраструктура“. Мерките, насочени към тази област са свързани с обновяване и 
изграждане на зони за обществен отдих и спорт, обновяване на образователни, социални 
и здравни обекти, развитие на инфраструктурата в сферата на културата и рехабилитация 
и доизграждане на уличната мрежа, обществените паркинги и жилищната среда.  

? Считате ли, че тази област е важна за постигането на целите на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица? 

? Смятате ли, че чрез изпълнение на тези мерки ще се подобрят състоянието на 
социалната инфраструктура и привлекателността на градската среда? 

? Бихте ли предложили други мерки в тази приоритетна област? 

Втората приоритетна област е „Устойчива градска мобилност“. Мерките в тази област 
касаят обновяването и поддържането на уличните пространства, предоставяне на 
предимство на немоторизираното движение чрез осигуряване на необходимите условия и 
съоръжения, осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт и оптимизиране 
организацията на движението. 

? Считате ли, че тази област е важна за постигането на целите на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица? 

? Смятате ли, че чрез изпълнение на тези мерки, мобилността в града ще бъде по- 
екологосъобразна и ефективна? 

? Бихте ли предложили други мерки в тази приоритетна област? 

Третата приоритетна област е „Пълноценно използване на потенциала за икономическо 
развитие“. Мерките в тази област са свързани с подобряване на съществуващата и 
изграждане на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, насърчаване на 
нисковъглеродната икономика чрез стимулиране на енергийната ефективност и 
използване на възобновяеми източници на енергия и подобряване на бизнес средата за 
малък и среден бизнес чрез административни облекчения и подобряване капацитета на 
общинската администрация. 

? Считате ли, че тази област е важна за постигането на целите на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица? 

? Смятате ли, че чрез изпълнение на тези мерки, икономическият потенциал на града ще 
бъде по-пълноценно използван? 

? Бихте ли предложили други мерки в тази приоритетна област? 

Четвъртата приоритетна област е „Енергийна ефективност“ и е свързана с инициативи за 
обновяване на жилищни и административни сгради. 

? Считате ли, че тази област е важна за постигането на целите на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица? 
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? Смятате ли, че посочените мерки ще намалят неефективното използване на енергийни 
ресурси? 

? Бихте ли предложили други мерки в тази приоритетна област? 

 

Всякакви коментари и мнения извън поставените въпроси също са добре дошли.  

Благодарим Ви за отделеното време! 

 

 

 


