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Използвани съкращения 

АД Акционерно дружество 
АМ Автомагистрала 
ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 
ДДС Данък добавена стойност 
ДЗЗД Дружество по закона за задълженията и договорите 
ДКЦ Диагностично-консултативен център 
ДМА Дълготрайни материални активи 
ДСП Дирекция „Социално подпомагане“ 
ДЯ Детска ясла 
ЕО Екологична оценка 
ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 
ЕСУ Електронна система за управление 
ИГТ Интегриран градски транспорт 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
ИПЗ Източна промишлена зона 
КПРО Концепция за пространствено развитие 
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 
МВР Министерство на вътрешните работи 
МОПТ Масов обществен пътнически транспорт 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
НАП Национална агенция по приходите 
НКПР Национална концепция за пространствено развитие 
НПО Неправителствена организация 
НСРР Национална стратегия за регионално развитие  
НЧ Народно читалище 
ОДЗ Обединено детско заведение 
ОП Оперативна програма 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“ 
ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 
ОПР Общински план за развитие 
ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 
ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
ОС Оценка за съвместимост 
ОСР Областна стратегия за развитие 
ОУ Основно училище 
ОУП Общ устройствен план 
ПГ Професионална гимназия 
ПГЕЕ Професионална гимназия по електротехника и електроника 
ПГЖПТ Професионална гимназия по железопътен транспорт 
ПГЛПИ Професионална гимназия по лека промишленост и икономика 
ПГХТ Професионална гимназия по хранителни технологии 
ПРЗ План за регулация и застрояване 
ПТГ  Професионална техническа гимназия 
ПУП Подробен устройствен план 
РПР Регионален план за развитие 
РПУ Районно полицейско управление 

РС ПБЗН Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
СМФ Смесен многофункционален 
СУПЦ Социален учебно-професионален център 
СЦР Северен централен район 
УПИ Урегулиран поземлен имот 
ЦГЧ Централна градска част 
ЦДГ Целодневна детска градина 
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I. Увод 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор №BG161PO001/5-03/2013/006-U-
06 между Община Горна Оряховица и ДЗЗД Обединение „Горна Оряховица 2020” за 
изготвяне на “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна 
Оряховица”.  

С оглед на по-доброто разбиране същността на ИПГВР, в тази подготвителна част ще се 
изяснят основните понятия, касаещи интегрираното планиране. Под понятието „градско 
възстановяване” се разбира подход в пространственото развитие, имащ за цел да 
предотврати безконтролната пространствена експанзия на урбанизираните територии 
(„urban sprawl”). Този подход е антипод на процеса на развитие на градските територии 
„на зелено“, характеризиращ се с усвояване на незаети до този момент терени и 
промяна на предназначението им. Икономическата ефективност на градското 
възстановяване се състои в намеси, разположени в близост до градския център и 
съществуваща инфраструктура с оглед оползотворяване на потенциала ѝ. Подходът 
започва да се прилага широко в Западна Европа и Северна Америка още през 60-те 
години на миналия век и докато в началото е свързан предимно с физическо обновяване, 
впоследствие той еволюира и започва да включва и интервенции, фокусирани в 
разрешаването на социално-икономически и екологични проблеми. Интегрираното 
градско развитие е основната тема на „Лайпцигската харта за устойчивите европейски 
градове”, застъпена и в „Териториалния дневен ред на Европейския съюз 2020”. Според 
„Лайпцигската харта”, „политиката за интегрирано развитие на градските райони е 
процес, при който се координират пространствените, секторни и времеви аспекти на 
основни области от градската политика.” Според „Декларацията от Толедо”, 
интегрираният подход към градското развитие се основава на вертикалната, хоризонтална 
и териториална интеграция между политики и участници в процеса на планиране. 
Понятието за интегриран план за градско развитие е базирано на това за интегрирано 
градско развитие – ИПГВР е съвкупност от свързани във времето проекти, действия и 
инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие 
или тематични области в градовете. За по-доброто разбиране на същността на ИПГВР, 
следва да се изясни също какво представлява „базираният на зони подход“. При него се 
насърчават и подпомагат отделни части от дадена територия, които в резултат на 
задълбочен анализ, се определят като такива със сериозни проблеми и потенциал за 
развитие. В случая на ИПГВР, това са т.нар. „зони за въздействие“, представляващи 
обособени части от града със сходни характеристики (състояние на физическата среда, 
социално-икономическа и демографска структура) и функционално предназначение. 
Отстоява се позицията, че техният просперитет би оказал положително влияние върху 
цялата разглеждана територия, а концентрацията на средства е гаранция за 
мултиплициране на положителния ефект от интервенциите. „Териториалният дневен ред на 
ЕС 2020” разглежда базирания на зони подход като изключително значим инструмент при 
стремежа към териториалното сближаване. Екипът на ДЗЗД Обединение „Горна 
Оряховица 2020“ поддържа това становище и е убеден, че концентрацията на ресурси и 
активности в предварително добре проучени и аргументирани зони за въздействие, ще 
увеличи ефекта и възвръщаемостта от инвестициите. Считаме също, че базираният на зони 
подход помага за стимулиране на ангажираността на гражданското общество в местното 
развитие. 
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Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица 
е нов вид планов документ, който определя рамката за развитието на града в програмния 
период 2014-2020 г., като интегрира икономическите, екологичните, социалните и 
инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж. ИПГВР интегрира 
политики и обединява разнородни участници, като той следва да включва не само проекти, 
но и административни, организационни, нормативни, икономически, социални, 
обучителни и насърчителни дейности, които съпътстват проектите и допринасят за 
цялостната устойчивост на плана. Прилагането на плана трябва да оказва синергичен 
ефект върху града, т.е. всички предвидени дейности трябва да бъдат интегрирани времево 
и пространствено, така че общото им въздействие да превишава сбора от положителното 
въздействие на всяка една дейност поотделно. На принципа на синергичния ефект се 
основава и определението, което Европейската инвестиционна банка дава през 2008 г. за 
„интегриран план за устойчиво градско развитие“. Според това определение, всички 
политики, проекти и предложения трябва да бъдат разгледани в тяхната взаимовръзка, в 
противовес на широко разпространения секторен подход.  

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. Нещо 
повече, той може да бъде възприет като инструмент за реализация на общинския план, т.е. 
като средство за постигане на общинските цели и приоритети. Това се дължи на факта, че 
ИПГВР представлява инструмент за участие на общината в разпределението на 
средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По силата и на това 
обстоятелство, ИПГВР на гр. Гора Оряховица отразява новите политически директиви на ЕС 
за интегриран подход, ориентиран към потенциала и залагащ на партньорства, 
пространствена и времева координация, както и концентрация върху ограничен брой 
приоритети в условията на глобална криза. 

ИПГВР на гр. Горна Оряховица се фокусира върху най-важните теми, които имат значение 
както за гр. Горна Оряховица, така и за цялата община. Тези теми са в основата и на 
Европейската кохезионна политика: 

- Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и 
преодоляване на икономическите различия; 

- Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в 
уязвимо положение; 

- Околна среда - опазване, възстановяване и развитие; 
- Ефективното управление - за подобряване на координацията между институциите и 

техния капацитет. 

Прилагането на интегриран подход и координирането на секторните политики ще 
допринесат за по-ефективно използване на финансовите ресурси (включително и тези на 
ЕС), както и за устойчиво и балансирано развитие на целия град, на цялата община. 

Настоящият интегриран план определя общата рамка и насоките за развитие на гр. Горна 
Оряховица в контекста на действащия ОПР Горна Оряховица 2014-2020 г. и на всички 
останали общински стратегически документи, свързани с развитието на транспорта, на 
социалните услуги, техническата инфраструктура, културата, опазването на околната 
среда и социалното включване. Отправни точки при разработване на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица са и целите на Стратегия „Европа 2020” за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж”, както и Общата стратегическа рамка на ЕС за 2014-2020 г. Той се 
съобразява с целите и приоритетите, залегнали в документите за регионално развитие от 
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по-високо йерархично ниво – Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., 
Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., Регионален план за 
развитие на Северен централен район 2014-2020 г. и Областна стратегия за развитие на 
Велико Търново 2014-2020 г. Целите и приоритетите на ИПГВР ще бъдат изведени в 
съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за развитие на града и ще 
бъдат насочени към постигане на устойчив икономически растеж при щадящо използване 
на ресурсите. При разработването на тази стратегическа част ще бъдат отразени 
постановките на стратегическите планови документи на ЕС и България: 

- Превръщане на градовете в по-атрактивни места за живот и работа чрез 
подобряване на транспортната им достъпност, повишаване на заетостта, нивото и 
качеството на образованието, на здравеопазването, на услугите, както и 
съхраняване на природното им равновесие и културната им идентичност; 

- Съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на качествата на 
околната среда; 

- Третиране в единство и като добавена стойност на развитието на екологичните, 
ландшафтните и културните ценности; 

- Изясняване на степента на уязвимост по отношение на глобализацията, 
демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост; 

- Насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите; 
- Засилване на териториалното измерение в стратегиите и плановете за развитие; 
- Поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и 

подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии; 
- Постигане на пространствена свързаност чрез подобряване на транспортната и 

другите видове инфраструктура, гарантиращи равностоен достъп до 
здравеопазване, образование, високоскоростен интернет и енергийни мрежи. 

Правилното ситуиране на ИПГВР на гр. Горна Оряховица в рамката, зададена от 
документите на ЕС и страната, както и разбирането на същността и значението на плана 
за развитието на цялата община, са предпоставки за успешното му разработване и 
прилагане.  

II. Целеви и проблемен анализ 

По същество, проблемно-целевият анализ има предмета и структурата на аналога от 
общинския план за развитие. Принципната разлика е, че фокус е не общината в нейната 
цялост, а общинският център гр. Горна Оряховица. Освен селищната структура и процеси, 
този анализ разглежда града в общинското пространство и в полицентричната мрежа от 
урбанизирани центрове на областта и района. 

Естествен завършек на подробния анализ е синтез на силните и слабите страни, на 
възможностите и заплахите за развитие в обобщените аспекти: 

- Урбанистична структура и природни ресурси; 
- Човешки ресурси и социален сервиз; 
- Стопански сектор; 
- Техническа инфраструктура и екология. 

1. Урбанистична структура и природни ресурси 

Силни страни и възможности 
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Горна Оряховица е равнинен град с добра достъпност по суша и въздух, близо е до 
областен център. Той има отлично транспортно-географско положение. През територията 
на едноименната община преминават важни транспортни коридори. Градът разполага 
със стратегически транспортни възли – ж.п. и аерогара. Гр. Горна Оряховица е изявен, 
ексцентрично разположен център в общинската територия с добре развита селищна 
мрежа. Има благодатно съчетание от урбанизирани тераси и обграждащи лесисти 
хълмове, разнообразен релефен комплекс, невъзпрепятстващ строителство на сгради и 
инфраструктури. За разлика от много други български градове, Горна Оряховица има 
устройствено осигурени теренни резерви за разширяване на всички основни функции. 
Екологичната обстановка е белязана от относително добре съхранена чистота на въздуха, 
почвите и водите. Съществува богат набор от зелени площи с възможности за изграждане 
на единна зелена система. Градът има добра водоснабденост, без преки рискове от 
засушавания. Отчетено е наличие на богато културно-историческо наследство с 
възможност за валоризация в туристически продукти. Урбанистичната политика на града е 
материализирана в актуален ОУП, осигуряващ високи хоризонти за пространствено 
развитие на града. 

Слаби страни и заплахи 

Градът още няма ресурс, за да реализира структурните предвиждания на ОУП – нови 
елементи на главна улична мрежа и обходи, гарантиращи разумна урбанистична 
концепция с модерна транспортно-комуникационна система. Макар и с малки мащаби, 
наличието на свлачища създава локални ограничения за строително усвояване. Макар и 
равнинен град, Горна Оряховица страда от пространствена разпокъсаност и наличие на 
функционално изолирани квартали - “периферии” («Гарата» и «Калтинец»).  Нежелателни 
факти са наличието на много неподдържани и амортизирани зелени площи, значителен 
дял амортизиран сграден фонд, необлагодетелствани градски територии. В допълнение, 
липсва пространствена обвързаност между зелените площи. Панелният комплекс в р-н 
«Север» е «акумулатор» на присъщи наследени и нововъзникващи проблеми. Макар и 
скромен, туристическият ресурс на града е неоползотворен. Относително добрата 
екологична картина на града се помрачава от изразена сезонна запрашеност на въздуха - 
от отопление на твърдо гориво, от трафика и разбитите улични и тротоарни настилки.  

2. Човешки ресурси и социален сервиз 

Силни страни и възможности 

На фона на националните данни, гр. Горна Оряховица има сравнително благоприятна 
възрастова структура на населението и добър трудов потенциал, запазват се контингентите 
в трудоспособна възраст. Благоприятен факт е и нарастването на дела на населението с 
високо образование, надминаващ средно-националното и областното равнище.  
Съдейки по “приходи от продажби”,  благосъстояние на населението нараства. 
Социалната инфраструктура е сравнително добре развита. Градът има впечатляваща, 
добре развита образователна система с висококвалифициран педагогически персонал, 
добре работещи училищни настоятелства, осигурено видеонаблюдение и охрана. Много 
от учебните сгради са обновени (и с приложени мерки за енергийна ефективност). Горна 
Оряховица е спортен град – има 27 спортни клуба, развиващи 17 вида спорт. Мрежата от 
културни институции не отстъпва на останалите в социалния сектор. Здравната система 
разполага и с над-общинска институция - многопрофилна болница с регионално 
значение. Освен въведените електронни услуги, гражданите на Г. Оряховица са 
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облагодетелствани и от две интегрирани услуги - с НАП и Окръжен съд В.Търново. 
Делниците в града се разнообразяват с богат културен календар с възможност за 
включване в туристически продукти. 

Слаби страни и заплахи 

Макар и умерен, естественият и механичен прираст  еотрицателен. Населението трайно 
застарява. Миграцията на младите хора, апатията и  слабата предприемчивост изчерпват 
жизнената енергия на града. Безработицата застрашително се увеличава, трудовата 
реализация на младитеставав все по-трудна. Пазарът на труда е белязан от стагнация – 
търсенето на работна сила не отбелязва ръст. Има сериозни проблеми с интегрирането 
на деца от малцинствените групи. Съществуващата социална инфраструктура (на 
здравеопазване, образование, култура, спорт) страда от хроничен дефицит на средства 
за поддържане и обновяване.  Социалните заведения и услуги са недостатъчни. Липсва 
градски басейн с широк публичен достъп. Детските и откритите спортни площадки са 
амортизирани и недостатъчни. Здравната система е с недостиг на специфична техника за 
медицинска диагностика. Влошено е състоянието на материално-техническата база на 
диагностично-консултативния център и на болницата. Макар и вече налични, електронните 
административни услуги са все още с твърде ограничен брой.  Липсва обща политика и 
съгласуваност между институциите, свързани с развитието на образованието. Съществува 
заплаха от напускане на социалната сфера от квалифицирани специалисти, поради 
ниско заплащане. Най-голямата заплаха за града е тази от миграция на младите 
квалифицирани специалисти. 

3. Стопански сектор 

Силни страни и възможности 

Диверсифицираната местна индустрия е основен стабилизиращ фактор за местната 
икономика. На фона на отлив на инвестициите в ДМА, в гр. Горна оряховица се 
реализират мащабни инвестиции в нови производствени мощности (Аполон, Прити, 
Камберов, Ден и Нощ). Традиционните производствав отстояват пазарните си позиции, 
съществуват възможности за формиране на клъстери (захарни изделия, шивашки 
изделия). Много от активните стопански субекти са набрали опит в кандидатстване и 
управление на проекти, доказали са възможности за привличане на значителни средства в 
технологично обновяване на производствата чрез оползотворяване на фондовете на ЕС. 
Наскоро придобит от общината конверсиран терен предоставя уникална възможност за 
устройване на индустриален парк и привличане на нови инвестиции в желани 
производства. Наскоро се появи възможност за активно включване в туристически район 
«Стара планина» и в маркетинга на регионалните му туристически продукти. 

Слаби страни и заплахи 

Голяма част от икономическата мощ на града е загубена от закрити 
структуроопределящи производства. Най-големият местен работодател  има стагниращо 
развитие – в жп предприятията на гр. Г. Оряховица са съкратени над 900 човека за 2 години. 
В града липсват производства с висока добавена стойност. Доминира делът на микро- и 
малките фирми в сектора на услугите. Те са с ниска добавена стойност и високо ниво на 
самонаемане. Общият брой на наетите лица прогресивно намалява. Голяма част от 
производствените зони са амортизирани,  с малко публични пространства и малко 
общинска собственост. Като цяло, състоянието на бизнес инфраструктурата е 
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незадоволително. В момента липсват устроени нови зони за инвестиции. Съществува 
реална заплаха от невъзможност да се постигне балансиран растеж на местната 
икономика. 

4. Техническа инфраструктура 

Силни страни и възможности 

Наличието на стратегически жп възел, летище и близост до 2 важни транспортни коридора 
е безспорно предимство на гр. Горна Оряховица. Освен традиционна комуникативност и 
свързаност, градът има възможност за развитие на интермодални превози. Пътната мрежа 
е добре развита, очаква се  изграждане на АМ „Хемус", която ще облагодетелства 
общината, но поради относителната си отдалеченост, тя няма да повлияе транспортно-
комуникационната система на града. Сериозна възможност е използването на пълния 
потенциал на жп транспорта, на летище Г. Оряховица, както и на автомобилния транспорт 
чрез изграждане на интермодален терминал. Възможност за устойчиво развитие е и  
реализирането на мерки за интегриран градски транспорт, както и намаляване на 
натиска му върху околната среда. Възможността за оптимизация на автомобилния 
транспорт се крие в изработване на Генерален план за организация на движението и План 
– схема на транспортно-комуникационната система към Общия устройствен план на гр. 
Г. Оряховица. ВиК сектора е с добра изграденост. Функционира пречиствателна станция 
за отпадни води. Канализационните мрежи обхващат почти цялата застроена територия на 
града. Водоснабдяването е без режим и без риск от отклонения в качеството на питейната 
вода. Телекомуникационна мрежа и достъпа до интернет са на  европейско ниво.  

Слаби страни и заплахи 

Видим белег на градката среда е влошеното състояние на част от пътната 
инфраструктура и улична мрежа. Липсват актуални специализирани транспортни 
изследвания и транспортна статистика. Градът няма цялостна концепция за организация на 
движението. Все още не са идентифицирани мерки за реализация на интегриран градски 
транспорт. В болшинството от наблюдаваните пунктове в града (15 бр.) се регистрират 
високи нива на шум и влошени екологични параметри на въздуха. Минус за града е 
неразвития потенциал на летището  истагниращото развитие на ж.п. транспорта. В 
допълнение, състоянието на жп инфраструктурата не отговаря на изискванията за 
комбиниран транспорт, което би осуетило теоретичната възможност за изграждане на 
интермодален терминал в умозримо бъдеще. Гр. Г. Оряховица е заплашен от загубване 
позициите на транспортен и комуникационен център. Остарялата и амортизирана 
водопроводна система функционира за сметка на огромни загуби на питейна вода - до 
75%! Енергоснабдяването е добро, но съществуват амортизирани енергопреносни мрежи, 
както и недоизграденост на такива. Пример е западната част на Източна промишлена 
зона. Градът е газифициран, но потреблението в битовия сектор е символично – не заради 
неизградени мрежи, а заради масова неплатежоспособност. Управлението на 
отпадъците е затруднено от забавящото се изграждане на регионалното депо. 
Констатираните нерегламентирани сметища и системно замърсяване на откритите 
площи в града  е признак на ниска екологична култура на населението. Прогнозируема е 
заплахата от осезателно увеличаване на автомобилния трафик в и през града, както и 
риска от влошено състояние на въздуха и шумово замърсяване. 

Представената синтезирана картина на града позволява формулирането на следната 
"диагноза": 
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- Ресурсните предпоставки, позитивните процеси и изявените намерения за развитие 
доминират; 

- Необходимостта от перспективни промени в транспортно-комуникационната 
система на града е легитимирана в действащ ОУП, но все още липсват ресурси за 
реализацията; 

- Повечето проблемни аспекти на града са идентифицирани отдавна и към тях са 
насочени мерки (техническа инфраструктура, екология, социална 
инфраструктура); 

- В същото време, разполагаемите ресурси (финансови и човешки) се оказват 
недостатъчни за осезателни позитивни промени в споменатите сфери. Необходимо 
е повече време и по-голяма концентрация на ресурси; 

- Социалната сфера остава с нерешени мащабни проблеми (растяща 
безработица, десоциализация, дефицити в здравеопазване, образование, култура, 
спорт); 

- Миграцията на младите и квалифицираните, увеличаващото се бреме на 
неизбежните социални разходи и ниската (или несъответна квалификация), спъват 
и ще продължат да бъдат най-трудно компенсиращият се дефицит в града и 
общината – този на достатъчен качествен човешки ресурс; 

- Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства - привличане 
на инвестиции в балансиращи сектори, постигане на конкурентноспособност и 
намаляване на рисковете от фалиращи производства; 

- Желаното укрепване на икономиката, подобрените инфраструктура, социални 
услуги и жизнена среда, са отправните точки за формиране на критериите за 
развитие на града във всички сфери. 

Основният извод е, че гр. Г. Оряховица може и трябва да развие стабилна икономика, 
базирана на повече производствени и логистични опори – хранително-вкусова, шивашка, 
текстилна, химическа, машиностроителна, складово-транспортна. Стратегически важни 
са и превантивните действия по опазване на най-голямата ценност за града – нормалните 
екологични условия за живот, труд и отдих. 

5. Заключения от анализа 

Синтезираният анализ и диагнозата са основа за формулиране на ключовите задачи и 
насоки за развитие на града: 
- Предоставяне на възможности за по-ефективно и качествено образование и 

преквалификация, за да се осигури човешки ресурс, адекватен на търсенето в пазара 
на труда; Това е първата ключова предпоставка за успешно планиране и развитие; 

- Намаляване на бедността и социалните неравенства, повишаване на заетостта; 
- Ефективно и щадящо използване на ресурсите, опазване на природното и културното 

наследство; 
- Утвърждаване на позициите на гр. Г. Оряховица като град от 3-то йерархично ниво и 

засилване на ролята на града на регионално равнище с оглед постигане на 
полицентрично териториално развитие – ключов елемент на териториалното 
сближаване; 

- Интегриране в европейското пространство чрез обвързване с транспортните, 
енергийните, екологичните, културните и урбанистични коридори; 

- Подобряване на пространствената свързаност между индивидите, общностите и 
предприятията и на достъпа до услуги; 
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- Засилване на функционалните връзки между града и прилежащите му територии и 
насърчаване на интегрираното развитие и връзките в триградието Велико Търново – 
Горна Оряховица – Лясковец; 

- Подобряване на транспортната свързаност чрез насърчаване на интермодалните 
връзки между различните видове транспорт (ж.п. и въздушен) и развитие на свързани с 
тях икономически дейности; 

- Използване на потенциала на летище Г. Оряховица като обект с водеща роля в 
социално-икономическото развитие на Северен централен район; 

- Фокусиране върху икономическата атрактивност на гр. Г. Оряховица - обновяване и 
създаване на подходящи условия, вкл. административни, за инвестиции в 
индустриалните зони на града; 

- Развитие на конкурентноспособна икономика, основана на знанието и иновациите; 
- Осъзнаване на важността на доброто управление и постигане на такова; 
- Преодоляване на силно изразените негативни демографски тенденции; 
- Комбиниране на инфраструктурни инвестиции и меки мерки – интеграция на 

различните видове намеси с оглед постигане на синергичен ефект; 
- Териториална концентрация на ресурсите в зоните за въздействие – генериране на 

„енергия за развитие“ в тях, която ще се разпространи върху цялата община; 
- ИПГВР следва да бъде инструмент за ефективното разпределение на средствата по 

интегрираната приоритетна ос на ОП „Региони в растеж“ и за реализация на 
общинския план за развитие и Общия устройствен план на града. 

- Накрая, ИПГВР следва да осъществява връзка между широкия планов документ - ОПР и 
статичния неивестиционен документ - ОУП, като се концентрира върху определени 
градски територии и в същото време включва ясно планиране на инвестициите с 
времеви график и източник на финансиране. 

III. Зони за въздействие - обосновка 

1. Същност на зоните за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

Принципът на териториална концентрация е основен за ИПГВР. В ИПГВР на градовете от 1-
во до 3-то ниво, към които спада Горна Оряховица, този принцип се изразява в избора на 
зони за въздействие в строителните граници на града. Разбирането на екипа, изработващ 
ИПГВР на гр. Горна Оряховица за „базирания на зони подход“ е залегнало още в Увода на 
ИПГВР. Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие, издадени от МРРБ през 2010 г., зоната за 
въздействие представлява „обособена градска територия с определено основно 
функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата 
среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на 
основните фондове“. Различават се три вида – зона с преобладаващ социален характер, 
зона с потенциал за икономическо развитие и зона на публична функция с висока 
обществена значимост. В тези зони ще се съсредоточат наличните ресурси през периода 
до 2020 г., като се счита, че „енергията на развитие“, генерирана в тях, ще се 
разпространи и ще спомогне за развитието и на съседните градски територии, като дори 
ще окаже благоприятно влияние върху цялата община. Концентрацията на ресурси и 
активности в добре проучени и аргументирани зони за въздействие е гаранция за 
мултиплициране на положителния ефект от интервенциите. Това обуславя важността на 
оптималния избор на трите зони за въздействие на гр. Горна Оряховица. 
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С оглед на този избор, е задължително да се определи същността на всеки вид зона за 
въздействие и признаците за интегрираност, които трябва да ги характеризират, съобразно 
Методическите насоки: 

- Зоните с преобладаващ социален характер представляват територии с 
преобладаващи жилищни функции (жилищни квартали), характеризиращи се с 
влошени физически (техническа инфраструктура, сграден фонд, зелени 
пространства, градско обзавеждане) и социално-икономически характеристики. 
Признакът на интегрираност при зоните с преобладаващ социален характер е 
комплексното отчитане състоянието на жилищната среда – проблеми на 
обитаването, техническа и социална инфраструктура, жизнена среда; 

- Зони на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат 
централни градски части и други зони с концентрация на функции с публичен 
характер с висока обществена значимост – административни и други обществени 
сгради, пешеходни зони, недвижими културни ценности, обекти за спорт и отдих с 
общоградско значение. Съгласно Методическите насоките, признакът на 
интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, 
чието облекчаване ще засегне цялото или голяма част от населението като 
подобри качеството му на живот и подобри естетическите и екологичните качества 
на средата и потенциала ѝ за развитие;  

- Зоните с потенциал за икономическо развитие са територии с основно 
предназначение за производствени и други бизнес дейности, имащи 
функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, 
които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващи и 
нови икономически дейности. Съществена характеристика с висока тежест за 
избора е наличието на свободни терени със съответно устройствено отреждане и 
хомогенна собственост. 

Методология на селекцията на потенциални територии за градско възстановяване и 
развитие  

Съгласно Техническото задание на Възложителя, зоните за въздействие на ИПГВР на гр. 
Горна Оряховица се определят въз основа на резултатите от целевия и проблемен анализ. 
Зоните за въздействие се определят в рамките на обособена градска територия – 
„структурна единица“. За целта, структурните единици, на които градът се разделя се 
подлагат на оценка съгласно критериите за определяне на зони за въздействие – 
Приложение №1 от Методически насоките за разработване и прилагане на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие, МРРБ, 2010. Конкретният им обхват се 
съобразява и с резултатите от горепосочените два документа и с други фактори като 
налични ресурси за реализация на предвижданията. Най-общо, изборът на зони за 
въздействие преминава през 3 етапа.  

1.1. Първи етап 

През първия етап от избора на зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 
градската територията се разделя на „структурни единици“. ИПГВР възприема 
териториалната структура, използвана в Общия устройствен план на града, като с 
минимални различия, границите на структурните единици съответстват на тези на 
действащите подробни устройствени планове. Гр. Горна Оряховица има общо 8 
структурни единици – 4 жилищни квартала (Централна градска част, район „Север” 
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(познат като жк „Пролет”), кв. „Гарата” и кв. „Калтинец”), 2 производствени зони (Северна и 
Източна), Център (ядрото, наситено с публични функции) и жп ареал. Структурните 
единици са показани в Карто-схема №1 и Приложение №1.  

Следва да се уточни, че макар основната територия, заета от Северната промишлена 
зона да е разположена източно от кв. Калтинец, част от нея е разположена западно от него 
и тангира на север гаровия ареал. Тъй като ИПГВР не позволява пространствена 
разпокъсаност на зоните за въздействие, по-малката в площно отношение част е 
приобщена към гаровия ареал. Гаровият ареал не съдържа характеристиките на нито 
една от трите вида зони за въздействие, поради което той не подлежи на оценка.  

В Таблица №1 е поместена площта на всяка структурна единица и относителният дял на 
тази площ от територията, попадаща в регулационните граници на града. В ОУП на града 
са предвидени разширения на урбанизираната територия извън тази на посочените 
структурни единици, поради което сборът на площта на структурните единици е по-малък 
от площта на територията в строителни граници според приет ОУП. 
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Карто-схема 1. Структурни единици на гр. Горна Оряховица 
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Табл. 1. Площ на структурните единици на гр. Горна Оряховица 

Структурни единици Площ (кв. м) Площ (ха) % от територия в 
стр. граници 

Централна градска част 2383441,322 238,344 18,58% 
р-н Север 1046811,279 104,681 8,16% 
кв. Гарата 1005426,794 100,543 7,79% 
кв. Калтинец 635106,113 63,511 4,95% 
Северна промишлена зона 1610003,874 161,000 12,55% 
Източна промишлена зона 4143626,896 414,363 32,30% 
Център 161127,720 16,113 1,26% 
Гаров (жп) ареал 978179,998 97,818 7,62% 
Територия в стр. граници според приет ОУП 12829000,645 1282,900 100% 

1.2.  Втори етап 

Вторият етап от подбора на зони за въздействие включва оценката на селектираните 
структурни единици. Гр. Горна Оряховица има само една обществена зона (зона на 
публични функции с висока обществена значимост) и това е центърът на града. Поради 
това, зоната от този вид не подлежи на оценка, а само на проучване, аргументация и 
прецизиране на точния ѝ обхват, с оглед на това обектите, включени в нея да са с голяма 
обществена значимост.  

Горна Оряховица има 2 индустриални зони. Поради техният нехомогененен характер 
критериите за оценка няма да отразят потенциалът за развитие и същностните им 
характеристики в пълнота. Това налага 2-те потенциални икономически зони да бъдат 
подложени на задълбочено проучване и експертна оценка. В процеса на определяне на 
обхвата на икономическата зона, бяха интервюирани голяма част от представителите на 
бизнеса в гр. Горна Оряховица. Въз основа на експертното мнение и резултатите от тези 
срещи е определен точният обхват на зоната с потенциал за икономическо развитие.  

По отношение на социалната зона, 4-те структурни единици, съответстващи на 4-те 
жилищни квартала в града, са подложени на оценка. В зона за въздействие от социален 
тип може да се включи само структурна единица, която отговаря поне на един критерий 
във всяка от трите групи: състояние на техническата инфраструктура и околната среда, 
социално-икономическо състояние, състояние на жилищния фонд. Оценката се прави 
като диапазонът на стойностите от статистически данни се разделя на три сектора. Най-
позитивният сектор получава оценка „1” (относително най-добро състояние). Най-лошият 
получава оценка „3”, а средният сектор получава оценка „2”. Показателите, които не са 
обслужени от статистическа информация, са оценени от съответните експерти на база 
огледи и експертно мнение. Оценката на структурните единици не е абсолютна, а 
относителна, което означава, че е правена въз основа на сравнителен метод между 4-те 
структурни единици. Следва да се обърне внимание, че представената оценка е 
осреднена на оценката на различните експерти по посочените критерии, т.е. отразява 
техните съображения. 

1.3. Трети етап 

В този етап се прави окончателен избор на обхвата на предложените зони за въздействие 
от трите типа, като въз основа на обществените консултации и експертната преценка са 
включени и предложения за важни, необходими за града свързващи линейни елементи. 
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2. Представяне на зоната на публични функции с висока обществена 
значимост – обхват и аргументация  

В отдавна установената устройствена структура на гр. Горна Оряховица, понятието 
„център”  е идентифицирано в компактно пространство, ограничено от ул. „Хан Крум“ на 
запад и север, ул. Елена Грънчарова и ул. Янко Божанов на изток. На юг, зоната на градския 
център се простира до южната граница на пазара и автогарата – ул. Македония. Тази зона 
обхваща около 20 ха – само 1,6 % от територията в селищни граници по действащия ОУП 
на гр. Горна Оряховица.  

Около централния градски площад, изграден по класически „социалистически модел”, е 
създадена рамка от обществени сгради – общината, ГУМ, културен дом, кино, поща, 
бивш партиен дом. Сега повечето от тези сгради са загубили или модифицирали 
функциите си. Структурен елемент на центъра е и пешеходната зона, изтегляща движение 
и погледност на запад към ландшафтната забележителност „Камъка” (атрактивен скален 
венец). В южната част на централната зона са пространствата на автогарата и пазара. 
Останалата част от застрояването е с преобладаващи жилищни функции. 

В пространствено отношение, представената зона е ядро на подчертано радиална 
структура, прокарваща трафика през самия център поради отсъствието на изграден 
вътрешен ринг. 

Пространства и обекти с висока обществена значимост са се формирали както в 
линейни структури по основните входно-изходни комуникационни оси, така и в дисперсна 
мрежа от точкови обекти в цялата заобикаляща центъра селищна структура. Това е 
компактният град, наричан „Централна градска част” в официалното структурно деление. 
Независимо от наличието на значими публични пространства и обекти, силно 
доминиращата функция в компактния град е „обитаване”. По тази причина тази 
структурна единица е поставена за оценка сред другите жилищни единици, конкуриращи 
се за „Зона с преобладаващ социален характер”. 

Следвайки методическите насоки, върху описаната зона са наложени критериите за 
оценка на „Зони на публични функции с висока обществена значимост": 

- Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и 
обществени функции;  

- Наличие на пешеходни и публични пространства с висока обществена значимост; 
- Концентрация на обществено значимо културно историческо наследство, в това 

число публични пространства, ансамбли, сгради и места; 
- Наличие на характерна градска среда (сгради, пространства, елементи), 

определящи образа на града за граждани и посетители; 
- Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 
- Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии 

и свързаната с тях инфраструктура);  
- Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено ползване, зони 
за отдих, улично и алейно осветление);  

- Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 
функции;  

- Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 
- Среда с нарушени екологични параметри: 
- Влошено качество на атмосферния въздух и наличие на акустично замърсяване; 
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- Проблеми, свързани със замърсяване на повърхностни води, наводнения и високи 
нива на подпочвени води; 

- Проблеми, свързани с активни или потенциални свлачища, добив на инертни 
материали, сеизмични явления и замърсяване на почвите с тежки метали и 
металоиди; 

- Неблагоприятност на средата, свързана с микроклиматичен комфорт и степен на 
озелененост. 

Ролята на горните критерии в контекста на гр. Горна Оряховица беше не да приоритизират 
една от няколко възможни зони за въздействие (защото съществува само една), а да 
мотивират разширен обхват на градския център, покриващ всички обекти и пространства 
с висока обществена значимост и потребност от намеса за обновяване и развитие. 

Така се стигна до обхвата на зоната с публични функции с висока обществена значимост 
(Карто-схема №2): 

- Разширение на запад по оста на пешеходната зона до стадион «Локомотив» и 
прилежащата му територия. В това разширение попадат и: всички елементи на 
спортния комплекс с принадлежащата паркова територия, детския кът с 
прилежащия недостроен басейн, магазинът Кауфланд с остатъка от паркова 
среда в оста на пешеходната зона. Освен комплексни обновителни операции, в 
това разширение ще се търси: пространствена и функционална обвързаност 
между центъра, спортно-рекреационния комплекс и прилежащите в оста, но извън 
очертанията на града – манастир «Св. Илия», х. Божур и м. «Камъка». Основен 
елемент ще бъде продължена мрежа от пешеходни и велоалеи, както и леки 
спортни съоръжения. Територията има пространствен потенциал за ново 
строителство – както в сферата «спорт – рекреация», така и еднофамилно 
жилищно строителство (в северната част на това разширение). По-конкретно, 
територията обхваната от това разширение отговаря на следните критерии за 
избор на зона с публични функции:  

o Сграден фонд с преобладаващи публични функции, незадоволително 
състояние и ниска енергийна ефективност - НЧ „Братя Грънчарови“, Летен 
театър, спортна зала „Никола Петров“, Стадион „Локомотив“, хипермаркет, 
„Младежки дом“ и др.; 

o Наличие на пешеходни и публични пространства и на характерна градска 
среда, формираща автентичния градския облик - парк „Детски кът“, 
пешеходна ос – продължение на централния площад, визуален контакт с 
„Камъка“ – един от символите на града; 

o Лошо състояние на техническата инфраструктура и елементите на 
градската среда; 

o Проблеми, свързани с активни или потенциални свлачища (районът около 
стадион „Локомотив“); 

o Ниски микроклиматичен комфорт и степен на озелененост. 

- Разширение на югозапад по ул. „Патриарх Евтимий“ до изхода към Арбанаси. Това 
е един от престижните входове на града и целият уличен коридор създава първите 
впечатления за гостите. Освен това, в югозападното разширение попада и паркът 
„Градска градина“, който въпреки големия си рекреационен потенциал, към 
момента е занемарен и не е сред предпочитаните места за ежедневен отдих. 
Територията, която попада в това разширение, отговаря на следните критерии от 
Методическите насоки: 
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o Сграден фонд с преобладаващи публични функции, незадоволително 
състояние и ниска енергийна ефективност – 3 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
църква "Свети Никола", ЦДГ „Здравец“ 

o Наличие на пешеходни и публични пространства и на характерна градска 
среда, формираща автентичния градския облик - парк „Градска градина“, 
пазарът; 

o Наличие на обекти на културно-историческото наследство – църква „Св. 
Никола“; 

o Лошо състояние на техническата инфраструктура и елементите на 
градската среда; 

o Ниски микроклиматичен комфорт и степен на озелененост; 
o Влошено качество на атмосферния въздух и наличие на акустично 

замърсяване по протежение на ул. „Патриарх Евтимий“ (входно-изходна 
артерия към Арбанаси и Велико Търново). 

- Разширение на югоизток по ул. „Отец Паисий“ до болницата и изхода към 
Лясковец. Тази ос е важна не само заради комуникационните си функции, но и 
заради активния си обслужващ партер в прилежащото застрояване, както и 
болницата, която е с регионална значимост (и един от факторите за приобщаване 
на гр. Горна Оряховица към групата на областните градове – центрове). Освен 
цялостно обновяване на уличния коридор и теренът на общинската болница – МБАЛ 
«Св. Иван Рилски», друг потенциал за развитие в обхвата на това разширение е 
сградата на бившия Социален учебно-професионален център „Елена Грънчарова“. 
Необитаемата сграда представлява възможност за локализация на обект, 
предоставящ социални услуги. Критериите, на които югоизточното разширение 
отговаря са: 

o Сграден фонд с преобладаващи публични функции, незадоволително 
състояние и ниска енергийна ефективност – ДЯ „Еделвайс“, РПУ, СУПЦ 
„Елена Грънчарова“, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, ДКЦ; 

o Лошо състояние на техническата инфраструктура и елементите на 
градската среда; 

o Ниски микроклиматичен комфорт и степен на озелененост; 

o Влошено качество на атмосферния въздух и наличие на акустично 
замърсяване – ул. „Отец Паисий“ (входно-изходно артерия към Лясковец). 

В стремежа да се обхванат максимално много обществени пространства, в следващата 
стъпка по разширяване на зоната са приобщени граничещи с Центъра обекти като 
Районния съд, СОУ «Вичо Грънчаров», църквата „Св. Георги“, ЦДГ „Бодра смяна“, ОУ „Иван 
Вазов“ и др. Всички тези сгради освен, че са с публични функции, са във влошено 
състояние и имат необходимост от обновяване с оглед подобряване качеството на 
услугите, които предоставят и повишаване на енергийната им ефективност. Фактът, че 
повечето от тези обекти са с общоградско, а не само с локално значение, потвърждава 
необходимостта от включването им в зоната на публични функции с висока обществена 
значимост. 

Останалите дисперсни елементи на системата от обществени сгради (най-вече обекти на 
образованието) ще намерят място в бюджета на ИПГВР в квотата от 20 %. За 
инвестиционния приоритет «енергийна ефективност», останалите извън зони за въздействие 
административни сгради, ще се възползват от либералното правило: «Енергийна 
ефективност в жилищни сгради и административни сгради на държавната и общинска 
администрация ще се финансира на цялата територия за 67-те града, без териториално 
ограничение в рамките на зоните за въздействие за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво». 
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Карто-схема 2. Предложение за зона с публични функции 
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За постигането на синергичен ефект и функционална обвързаност на основни градски 
системи, освен предложения площен обхват на «Зона на публични функции с висока 
обществена значимост», се предлагат и няколко линейни обекта: 

- Главните комуникационни артерии към р-н Север (с над 9000 обитатели) – ул. „Вичо 
Грънчаров“ и ул. „Цар Освободител“ – за обновяване на цялото улично 
пространство, включително на зелените пространства и оптимизиране на 
паркирането; 

- Главната комуникационна артерия към Източна промишлена зона - ул. „Княз Борис 
I”; 

- Главната комуникационна артерия към с. Първомайци – ул. „Васил Априлов“; 
- «Мека» инфраструктура в направлението към «Камъка» - устройване и 

обзавеждане на пешеходни и велоалеи. 

3. Представяне на зоната с потенциал за икономическо развитие – обхват и 
аргументация 

Критериите за оценка на този вид зони включват следните показатели: 

- Концентрация на икономически дейности; 
- Наличие на инвестиционен интерес; 
- Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в зоната; 
- Техническа инфраструктура с нужда от обновяване, рехабилитация или 

реконструкция; 
- Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и 

техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната; 
- Предвидени терени в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 

функции - развитие на производства и предприятия; 
- Среда с нарушени екологични параметри: Влошено качество на атмосферния 

въздух и наличие на акустично замърсяване, проблеми, свързани със замърсяване 
на повърхностни води, наводнения и високи нива на подпочвени води, проблеми, 
свързани с активни или потенциални свлачища, добив на инертни материали, 
сеизмични явления и замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди, 
неблагоприятност на средата, свързана с микроклиматичен комфорт и степен на 
озелененост. 

Подобно на много други, гр. Горна Оряховица е със силно хипертрофирана промишлена 
зона. Тя заема един монолитен пространствен сектор на града, но е разгледана в две 
структурни единици заради наличието на категоричен делител – жп ареала. 

Макар и формално, съществуват две структурни единици с производствен профил. 
Съгласно Методиката, изборът на една от тях за зона за въздействие, става след експертни 
оценки по съответните критерии и сравнение на тези оценки. В първоначален вариант на 
обосновката, „проиграването” на тази оценка приоритизира Източната промишлена зона. 
Този резултат е формален и неизгоден за града, защото: 

- В Източната зона ще се удовлетворят някои от нуждите за обновяване на 
техническата инфраструктура, но няма да се реализират свободните терени 
поради раздробена частна собственост и липса на всякаква инфраструктура. 
Същевременно, именно тук е локализирана активната индустрия на града; 
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- В Северната зона остава новопридобитото „съкровище” за общината – бивш 
военен терен с контакт до летището, жп ареала и ключов пътен възел. Сега тук 
критерият „инвестиционен интерес” не работи по понятни причини. Но дори само с 
устройствена намеса (вече е изготвен проект за изменение на ОУП и нов ПУП – ПРЗ) 
и няколко маркетингови стъпки, оценката би се обърнала. Същевременно, освен 
потенциалът на описания имот, в тази зона няма нищо друго с видим потенциал или 
настоящ принос към местната икономика. 

И така, ако посочим „формалният” победител, градът губи най-реализуемият си 
потенциал. Затова е необходимо „Соломоновско” решение, каквото е и предложеното от 
екипа – включват се частите от двете зони с най-голяма и обоснована нужда от обновяване 
и с най-голям и реализуем потенциал. Получава се убедителна конфигурация на 
територия, отговаряща както на приетите критерии, така и на интересите на града (което е 
най-важното): 

- Концентрация на икономически дейности (в прилежащата до р-н Север част от 
Източната зона); 

- Наличие на инвестиционен интерес (в същата част на Източна зона, но потенциален 
много по-висок – в устроения в бъдеще бивш военен терен); 

- Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в зоната – в Източната зона 
– частни, раздробени, без инфраструктура, а в Северната – компактен общински 
имот с площ над 300 дка; 

- Техническа инфраструктура с нужда от обновяване, рехабилитация или 
реконструкция – потребност, приложима за всяка част на промишлените зони, но с 
различна степен на важност, ако се наложи и помощен критерий „ефективност”. 
Най-ефективно би било обновяването в активната част на Източната зона; 

- Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и 
техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната – доказани с ОУП 
потребности и решения има и за двете части на промишлената зона; 

- Предвидени терени в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 
функции - развитие на производства и предприятия – по заварения ОУП такива има 
и в двете части на промишлената зона, но с различна степен на реализуемост – 
несравнимо по-надеждно е новото отреждане за бившия военен терен (в 
процедура); 

- Среда с нарушени екологични параметри – екологичните проблеми в цялата 
промишлена зона са сравнително леки и отстраними с благоустройствени мерки – 
замърсяване на въздуха с фини прахови частици (предотвратимо с обновяване на 
уличните пространства и допълнително озеленяване), шумово замърсяване от 
прилежащия жп трафик (предотвратимо с акустични бариери). 

В заключение, предложената конфигурация на „Зоната за въздействие с икономически 
потенциал” отговаря напълно на наименованието си, на критериите и което е най-важно, 
на интересите на града. Тя е намерила одобрението и потвърждението както на 
общинската администрация, така и на активния местен бизнес . 

За целите на по-нататъшното планиране и идентифициране на проектни пакети за 
намеса, предложената Зона с потенциал за икономическо развитие (Карто-схема №3) 
може условно да бъде разделена на три части.  

Първата, източно разположена част, е най-активната в икономическо отношение зона от 
града. Тя включва предприятията по протежение на ул. „Иван Момчилов“ и граничи на запад 
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с р-н Север (ул. „Цар Освободител), на югозапад с ЦГЧ, а на изток с ж.п. линията Горна 
Оряховица – Лясковец - Елена. В тази зона е съсредоточена икономическата мощ на 
града, което определя нейното значение и важността там да бъде осигурена адекватна 
инфраструктура. Освен това, към тази част са приобщени неусвоени, бивши земеделски 
земи, отредени с ОУП на града за смесена многофункционална зона (СМФ). Но както 
беше отбелязано, те представляват дребни частни имоти без инфраструктура. Прогнозата 
за инвестиционно усвояване на тези теренни резерви е отвъд времевия хоризонт на 
настоящия планов период.  

Втората част на зоната включва производствените и складовите терени, разположени южно 
от ул. „ Св. Княз Борис I“. На запад тази част завършва до терена на ПГ по хранителни 
технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, на изток - до границата на землището на гр. Горна 
Оряховица, на север – до жп линията. От запад на североизток, частта включва терена на 
„Топливо“ АД, терена на Професионалната гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р 
Асен Златаров", терена на Средното сержантско железопътно училище - Горна Оряховица 
(част от който в ОУП на града е отреден за СМФ) и редица предприятия, които въпреки 
липсата на голям потенциал за развитие, са работещи. Частта отредена за СМФ е все 
още държавна собственост, но с очаквана трансформация в общинска (макар и в 
непредвидимо бъдеще).  

Третата условно обособена част на зоната обхваща територията между възел „Честово“ 
на изток, летище „Горна Оряховица“ на север и бившата керамична фабрика („Мизия-
2000“ АД) на запад. Това е коментираният вече бивш военен терен, който е общинска 
собственост и е поле за реализация на инвестиционни намерения в умозримо бъдеще – в 
близките 2-3 години. В заданието за вече изготвения проект на ПУП – ПРЗ  е включена 
устройствената възможност за създаване на класически индустриален парк с хомогенна 
собственост, единно управление и контролиран достъп. В стратегически план, това ще 
бъде основното инвестиционно поле на града в настоящия планов период и „плацдарм” 
за прилагане на активна икономическа политика от страна на общинската 
администрация в партньорство с останалите заинтересовани страни. Като доказателство, 
изграждането на индустриален парк в този имот е идея, защитена в действащия общински 
план за развитие. 
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Карто-схема 3. Предложение за зона с потенциал за икономическо развитие 
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4. Оценка на жилищните квартали (структурни единици) и представяне на 
зоната с преобладаващ социален характер 

Четирите структурни единици са подложени на оценка във всяка от трите групи критерии. 
Оценките са относителни и могат да приемат стойности от 1 до 3, като 1 е най-добрата, а 
3 е най-лошата оценка. Резултатите са поместени в Таблица №2. В нея са поместени 
осреднените оценки, които всяка структурна единица е получила по всеки един критерий. 
Тъй като методиката на оценка взема предвид само лошите оценки в таблици №3, №4 и 
№5 е изложен броят на лошите оценки, които всяка структурна единица получава във всяка 
група критерии. 

Табл. 2. Осреднена оценка на структурните единици 

Оценка - зони с преобладаващ социален характер 

 г р а  С е  Г а р К а л т

Осреднена експертна 
оценка 

I група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и околната среда 
Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура 
Водоснабдяване 2 1 2 2 
Канализация 2 1 2 2 
Осветление 1 2 2 2 
Електрозахранване 1 1 1 1 
Телефонизация 1 1 1 1 
Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на транспортната инфраструктура, 
улични, тротоарни и алейни настилки 
Тротоари 2 3 2 3 
Настилки 2 3 2 3 
Алейни настилки 2 3 2 3 
Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни 
маршрутни линии и свързаната с тях инфраструктура) 1 2 1 2 

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо 
състояние елементи на градската жизнена среда (озеленени 
площи за широко обществено ползване, междублокови 
пространства, детски площадки, улично и алейно осветление) 

1 2 3 2 

Среда с нарушени екологични параметри 
Влошено качество на атмосферния въздух и наличие на акустично 
замърсяване 2 1 3 1 

Проблеми, свързани със замърсяване на повърхностни води, 
наводнения и високи нива на подпочвени води 1 1 1 1 

Проблеми, свързани с активни или потенциални свлачища, 
сеизмични явления и замърсяване на почвите с тежки метали и 
металоиди 

2 2 2 2 

Неблагоприятност на средата, свързана с микроклиматичен 
комфорт, степен на озелененост и запрашеност 2 3 3 2 

II група критерии: Социално-икономически 
Високо ниво на бедност и изолация 1 2 3 3 
Високо ниво на продължителна безработица 1 1 2 3 
Незадоволителни демографски показатели (висока смъртност, по- 
ниска продължителност на живота, нарушена образователна 
структура, прекалено висок брой членове на едно домакинство и 
др.) 

2 3 3 3 

Ниско ниво на икономически дейности 1 3 1 2 
Значителна част от населението са етнически, малцинствени групи 
или имигранти, бегълци; 1 1 2 3 

Нисък стандарт на образование, голям брой ученици, които 
напускат преждевременно училище 1 1 2 3 
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Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд 2 3 1 1 
Високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред 1 2 2 2 
III група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд 
Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове 
многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален 
способ, с потребност от обновяване. 

2 3 1 1 

Други жилищни сгради построени преди повече от 20 години. 2 3 3 3 
Лошо състояние на сградния фонд 2 3 3 2 
Ниски цени на недвижимата собственост 1 3 2 2 
 

По отношение на техническата инфраструктура, централната градска част няма нито 
една лоша оценка, кв. „Калтинец“ и кв. „Гарата“ си поделят второто място, всеки с по 3 
лоши оценки. Район „Север“ е с най-влошени характеристики в тази група критерии, като 
получава общо 4 лоши оценки, 3, от които касаят транспортната инфраструктура. 

Табл. 3. Брой лоши оценки по структурни единици в първа група критерии 
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Общ брой 
лоши 

критерии за 
група 

Брой лоши оценки 
Централна 
градска част 0 0 0 0 0 

р-н Север 0 3 0 1 4 
кв. Гарата 0 0 1 2 3 
кв. Калтинец 0 3 0 0 3 
 

Що се отнася до втората група критерии, които отразяват социално-икономическото 
състояние на средата, „първенец“ в класирането по лоши оценки е кв. „Калтинец“. Това се 
дължи най-вече на преобладаващото ромско население и произлизащите от това 
влошени социално-икономически показатели. Централната градска част отново няма нито 
една лоша оценка, а р-н „Север“ и кв. „Гарата“ имат съответно по 3 и 2 лоши оценки в тази 
група. 
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Табл. 4. Брой лоши оценки по структурни единици във втора група критерии 
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Централна 
градска част 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

р-н Север 0 0 1 1 0 0 1 0 3 
кв. Гарата 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
кв. Калтинец 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

 

В третата група критерии, в която фокусът е поставен върху състоянието на жилищния 
фонд, най-голям брой лоши оценки получава р-н „Север“. Това не е изненадващо предвид 
концентрацията на жилищни сгради, строени по индустриален способ. Централната 
градска част не получава лоши оценки и в тази група, като това не се дължи на факта, че в 
нея не се срещат проблеми от такова естество, а на това, че отнесено към състоянието на 
другите жилищни квартали, нейното е по-добро. 

Табл. 5. Брой лоши оценки по структурни единици в трета група критерии 
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Централна 
градска част 0 0 0 0 0 

р-н Север 1 1 1 1 4 
кв. Гарата 0 1 1 0 2 
кв. Калтинец 0 1 0 0 1 
 

В обобщение, в Tаблица №6 са представени резултатите от оценката на структурните 
единици, които се „конкурират“ да влязат в обхвата на зоната за въздействие със социален 
характер. С най-много на брой лоши оценки е р-н Север – 11, следван от кв. „Калтинец“ (9 
лоши оценки) и кв. „Гарата“ със 7. Централната градска част не е легитимна за избор за 
зона със социален характер, защото няма нито една лоша оценка. Следва да се 
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отбележи, че р-н „Север“ се отличава не само с най-големия брой лоши оценки, но и с 
факта, че те са равномерно разпределени в трите групи критерии. Това говори за 
цялостното лошо състояние, с което комплексът се характеризира. 

Табл. 6.   Общ брой лоши критерии за структурна единица 
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градска част 0 0 0 0 

жк Пролет 4 3 4 11 

кв. Гарата 3 2 2 7 

кв. Калтинец 3 5 1 9 

При определяне на зоната със социален характер е взет предвид още един много важен 
фактор, който критериите за оценка не отчитат. Това е социалният ефект. За целта е 
сравнен броят жилища по квартали (фиг.1). Най-много жилища (55 %) са разположени в 
ЦГЧ, но представената оценка изключва тази структурна единица. В р-н „Север“ са 
съсредоточени 31 % от жилищата, а в основния конкурент – кв. „Калтинец“ – само 5 %. Това 
означава, че изборът на р-н „Север“ да бъде зона за въздействие със социален характер, 
ще окаже влияние върху много повече хора, отколкото включването на кв. „Калтинец“. 

Фиг. 1. Брой жилища по квартали 
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Вземайки предвид оценката и другите гореспоменати съображения, бе определен 
окончателният обхват на зоната с преобладаващ социален характер на ИПГВР на гр. 
Горна Оряховица. Тя отговаря териториално на структурната единица район „Север“ с 
изключение на предвиденото в ОУП на града западно разширение (Карто-схема №4). Към 
въпросния терен има инвестиционен интерес и е възможно да се процедира изменение 
на ОУП и той да се преотреди за СМФ. По-конкретно, предложението за зона с 
преобладаващ социален характер включва същинската част на комплекса с жилищните 
блокове, парк „Никола Панайотов“, източно разположените еднофамилни и 
многофамилни къщи, теренът, разположен източно от жилищния комплекс, предвиден в 
ОУП за жилищни нужди. Освен това, към зоната е приобщена територия, разположена 
източно от ул. „Цар Освободител“ и заключена между нея и ул. „Стоил Войвода“. В тази 
територия се включва терен общинска собственост, който е подходящ за изграждане на 
социални жилища. В нея попада също и сградата на Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението". 
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Карто-схема 4. Предложение за зона със социален характер 
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5. Предложение за линейни обекти 

Освен трите зони за въздействие, които имат площен характер, екипът предлага 
включването в ИПГВР на 7 линейни обекта, част от които имат не само общоградско, но и 
регионално значение.  

2 линейни обекти с регионално значение: 

- Изграждане на продължение на ул. „Васил Левски“ от кръстовище „Колдъс“ през кв. 
„Калтинец“ (направление север-юг) до пресечката с ул. „Антон Страшимиров“ – 
предвидено в ОУП на гр. Горна Оряховица; 

- Цялостна реконструкция на ул. „Антон Страшимиров“, изграждане на западно 
продължение до пресичането и с ул. „Панайот Цвикев“, която осигурява връзка със 
с. Първомайци (също предвидено в ОУП) и източно продължение през Северната 
промишлена зона и новопредвидения индустриален парк до входно-изходната 
артерия към Долна Оряховица; 

2 линейни обекта с общинско значение: 

- ул. „Княз Борис I” – от кръстовището с ул. „Елена Грънчарова“ до кръстовището с ул. 
„Иван Момчилов“ – линейна структура, естествено продължение на центъра – 
предвижда се рехабилитация; 

- ул. „Васил Априлов“ – от кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий“ до кръстовището с 
ул. „Мано Тодоров“ – предвижда се рехабилитация. 

3 линейни обекта с общоградско значение: 

- ул. „Вичо Грънчаров“ от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“ до кръстовището с 
ул. „Христо Смирненски - предвижда се рехабилитация; 

- ул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“ до 
кръстовището с ул. „19-ти февруари“ - предвижда се рехабилитация; 

- Изграждане на вело- и пешеходна връзка между р-н Север и кв. Гарата – през 
пустеещия терен, който се явява делител между двата жилищни квартала. 

Продълженията на ул. „Васил Левски“ и на ул. „Антон Страшимиров“ са връзки с 
регионално значение, които значително ще облекчат транспортно-комуникационната 
система. Тяхната важност е доказана още в действащия ОУП на града. Те ще изнесат 
транзитния трафик извън централната градска част – един от основните транспортно-
комуникационни проблеми на гр. Горна Оряховица. Източното продължение на ул. „Васил 
Левски“ има пряко отношение към зоната с потенциал за икономическо развитие и 
изграждането му е предпоставка за оползотворяването на този потенциал.  

Другите 2 линейни обекта – ул. „Васил Априлов“ и ул. „Княз Борис I” имат общинско 
значение. Ул. „Васил Априлов“ се явява западен обход и входно-изходна артерия за и от 
Арбанаси и Първомайци. Нейното лошо състояние увеличава транзитния трафик през 
централната градска част. През тази улица преминава не само транзитен трафик, тя 
също така осигурява достъп до спортно-рекреационната зона на града и р-н Север. Ул. 
„Княз Борис I”  е важна входно-изходна артерия и линейна структура, явяваща се 
естествено продължение на центъра. Освен това, по нея протича по-голямата част от 
ежедневния трудов трафик на града.  

Другите 2 линейни връзки – ул. „Вичо Грънчаров“ и ул. „Цар Освободител“ имат важно, 
макар и локално значение. Те осигуряват връзката между центъра на града и р-н Север – 2 
основни териториални структури на града. Чрез вело- и пешеходната връзка между р-н 
Север и кв. Гарата ще се преодолее влиянието на техния делител в лицето на пустеещия 
парк. Тези три линейни обекта ще подобрят пространствена обвързаност между 
дисперсно разположените териториални структури на града. 
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6. Предложение на зони за въздействие 

След като бе аргументиран и представен обхватът на всяка от трите зони за въздействие, в 
Таблица №6 е поместена площта на всяка от тях и относителният дял на тази площ от 
територията, заключена в регулационните граници на града. Конфигурацията на 
предложените за одобряване от Общински съвет Горна Оряховица зони е представена на 
Карто-схема №5.  

Зоната с публични функции заема 7,36 % от територията в строителни граници според 
приетия ОУП на града, зоната със социален характер малко под 8%, а най-голяма по 
площ е зоната с потенциал за икономическо развитие – почти 17 %. Общата площ на 
предложението за зони за въздействие е 32,16 % от територията в строителни граници по 
приет ОУП, което е значително по-малко от допустимите 60 %. Въпреки това, те формират 
достатъчно представителна извадка. Социалната зона обхваща близо 1/3 от жилищата в 
града, икономическата зона включва най-важните и развиващи се предприятия и терени с 
потенциал за икономическо развитие, а обще ствената зона приобщава обектите с най-
голяма обществена значимост. Освен трите зони, настоящето предложение включва и 7 
линейни обекта с важно значение за транспортно-комуникационната система на града и 
подобряването на вело- и пешеходната достъпност. 

Баланс на предложените зони за въздействие 

Зони за въздействие Площ (кв.м) Площ (ха) % от територия 
в стр. граници 

Зона с потенциал за икономическо
развитие 2175704,811 217, 570 16,96% 

Зона с преобладаващ социален характер 1005353,498 100, 535 7,84% 
Зона с публични функции 943559,555 94, 356 7,36% 
Линейни обекти  
Продължение на ул. «Васил Левски» до ул. 
«Антон Страшимиров» - 

Продължение на ул. «Антон Страшимиров» 
до ул. «Панайот Цвикев» на запад и до 
входно-изходната артерия към Долна 
Оряховица на изток 

- 

ул. „Княз Борис I” – от ул. „Елена 
Грънчарова“ до ул. „Иван Момчилов“ - 

ул. „Васил Априлов“ – от ул. „Патриарх 
Евтимий“ до ул. „Мано Тодоров“ - 

ул. „Вичо Грънчаров“ - от ул. „Георги 
Измирлиев“ до ул. „Христо Смирненски - 

ул. „Цар Освободител“ - от ул. „Георги 
Измирлиев“ до ул. „19-ти февруари - 

Вело- и пешеходна връзка между кв. 
Гарата и р-н Север - 

Територия в строителни граници по приет 
ОУП 12829000,645 1282,900 32,16% 
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Карто-схема 5. Предложение за зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 
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IV. Стратегия на плана – обосновка, общи и специфични цели 

Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица се базира на принципите на устойчивото 
развитие и възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през новия планов 
период. Устойчивостта се осигурява с комплекс от приоритети, цели и мерки в 
икономическата и социалната сфера, в опазването на околната среда, градската 
идентичност, архитектурата и културното наследство, в доброто управление на местно 
ниво и активното гражданско участие. Тези мерки са ориентирани към подобряване на 
състоянието и тенденциите в социално-икономическото и пространственото развитие на 
функционалните системи, които характеризират жизнената среда на гражданите на 
Горна Оряховица: - обитаване, труд, отдих, зелена система, транспорт и комуникации, 
инженерно-техническа инфраструктура и др.  

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от приоритети, цели и 
мерки, намират конкретно изражение в набор от проекти, предназначени да създадат 
реални условия за:  

- Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за 
повишаване на конкурентоспособността на градската икономика с 
концентрирано внимание към зоната за икономическо развитие; 

- Повишаване качеството на жизнената среда чрез обновяване и подобряване 
характеристиките на жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените 
пространства, инженерната инфраструктура, зелените площи и местата за спорт 
и развлечения на територията на града и по-конкретно в зоната със социален 
характер и тази с преобладаващи обществени функции. 

Широката рамка, характеризираща възприетия стратегически подход, се концентрира 
върху общоевропейските приоритети за икономически растеж. Този растеж се основава 
на знания, иновации, ефективно използване на ресурсите, високи равнища на заетост и 
социална справедливост, които се допълват от прилагане на интегриран подход, 
поставяне на акцент върху резултатите и съобразяване с реалните възможности. 

От друга страна, стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица се базира на общинския 
план за развитие, като по-висш и всеобхватен планов документ. 

Стратегията на плана има ясна йерархична структура, която преминава от обобщената 
представа за развитие на града (визията) през стратегическите цели, чрез които тя да се 
постигне, приоритетните области на въздействие и мерките за постигане на напредък в тях, 
до конкретните проекти, повечето, от които са локализирани в някоя от трите зони за 
въздействие (фиг. 2).   

Съществен принос в разработването на Стратегическата част на града имат проведените 
срещи и дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се 
през м. Септември, 2014 г. обществен форум в гр. Горна Оряховица. Голяма част от 
формулировките на приоритетните области на въздействие и стратегическите цели 
произтичат от обсъжданията с експерти от общинска администрация, представители на 
бизнеса, НПО, граждани и др. 
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Фиг. 2. Структура на стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

 

1. Визия 

Визията за развитието на града до 2020 г. отразява представата на гражданите и 
институциите на Горна Оряховица за желаното състояние на икономиката, физическата 
среда и обществените отношения. Тя описва потребностите на жителите на града за 
развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за 
промени в жизнената среда. Макар и в дискретна форма, визията съдържа и 
стратегическите цели и приоритети на ИПГВР.  

Следвайки принципа за приемственост, ИПГВР на гр. Горна Оряховица запазва смислово 
визията и стратегическата насоченост на общинския план за развитие, като го надстроява 
с цели и приоритети, гарантиращи съответен принос на гр. Горна Оряховица към 
националните ангажименти по „Европа 2020”, както и пълно покритие на финансируемите 
мерки по новия пакет оперативни програми (най-вече интегрираната ос 1 на Оперативна 
Програма „Региони в растеж“). 

Наследената консолидирана представа за развитие на общината е: 

Визия на ОПР Горна Оряховица 2014-2020 г. 

„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.“ 
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Тази визия е възприета наскоро във вече действащия общински план за развитие. 
Анализирайки съдържанието й, в нея могат да се обособят три дискретни цели: 

- Първата е «конкурентна и привлекателна европейска община» - тази фраза – цел е 
желаният краен резултат от реализация на стратегия за «сближаване», т.е. 
догонване на средни европейски стандарти във всички аспекти на развитието. 
Развитие, чиито основен двигател ще бъде една по-силна местна икономика; 

- Втората е «икономика на знанието и иновациите» - тази дискретна цел е 
непостигната и актуална, но следва да намери субектите, реални носители на това 
авангардно направление в развитието; 

- Третата е «висок жизнен стандарт в чиста и хармонична околна среда» - актуална 
цел, която следва да се преследва постоянно във времето, защото осигурява 
основите за повишаване качеството на живот в общината – икономика, бит, 
екология. 

Подобно на стратегическите цели и приоритети в новия план, визията също се гради чрез 
приемственост. Консолидираната, обобщена представа/желание на горнооряховци за 
стандарта на живот и качествата на средата, която те изграждат, поддържат и обитават, 
следва да остане почти непроменена и в новия планов документ - ИПГВР. 

Акцентите във визията на ИПГВР отразяват необходимите промени, които трябва да настъпят, 
за да се гарантира изпълнението на заложените приоритети в изготвените и приети 
стратегически документи от по-висок ранг (Общински план за развитие и Областна 
стратегия за развитие) – повишаване на стандарта на живот, подобряване на системата за 
управление на града и общината. 

Жителите на гр. Горна Оряховица искат да имат град с «интензивно и балансирано 
развитие», «с привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес», град, предоставящ богати 
възможности за пълноценна жизнена кариера. 

От тук се извежда следната визия за ИПГВР: 

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. 

Традиционно силните позиции на Горна Оряховица в хранително-вкусовата и текстилна 
промишленост, предоставят множество възможности за установяването на града като 
привлекателен и силен икономически център за областта. В тази връзка, създаването на 
благоприятна бизнес среда е от ключово значение за развитие на съществуващите 
производства и привличането на нови инвеститори. В рамките на настоящия ИПГВР е важно 
да се обърне внимание на целенасоченото стимулиране на икономиката чрез добра 
инфраструктура, облекчаване на административните процедури и подготовка на 
качествени кадри, съответстващи на търсените от сектора. Ценен и все още 
неоползотворен ресурс е наскоро придобитият от общината бивш военен терен, имащ 
отличен потенциал да се превърне в модерен индустриален парк. При създаването на 
подобна благоприятна среда, ще бъдат заложени необходимите предпоставки за 
осъвременяване на съществуващите производства и привличане на нови такива. 
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Високият жизнен стандарт е желан резултат, за чието постигане са необходими 
всеобхватни действия, насочени както към икономически растеж, така и към подобряване 
състоянието на физическата среда. Високият жизнен стандарт е свързан и със 
субективните качествени показатели „удовлетвореност“ и „пълноценност“. Не на последно 
място, за постигането на този желан резултат от значение са качествените услуги – 
социални, здравни, административни, търговски, делови и др.  

Третият елемент на визията („съхранен и развит човешки потенциал”) адресира най-
сериозния проблем на гр. Горна Оряховица и общината, а именно, неблагоприятните 
демографки тенденции, изразяващи се в застаряване на населението и напускане на 
младите хора. Към 2020 г. градът следва да предоставя на своите обитатели възможности 
за развитие, които да намалят трудовата и образователната миграция към други градове-
центрове и да стимулират раждаемостта. 

Приобщаващата среда е тази, в която представителите на различни социални групи и 
посетителите на града се чувстват комфортно, без значение от специфичните им 
потребности. Автентичният градски образ е свързан с правилно експониране на 
характерни градски елементи и подчертаване на специфичните градски и крайградски 
ландшафти. Този елемент на визията има силно пространствено изражение и се отнася 
до цялостно подобряване на градската среда, както по отношение на облик, така и по 
отношение на функции.  

Последният елемент на визията обхваща всички останали – здравословната екологична 
среда пряко касае качеството на живот в града и неговата привлекателност, а тук 
едновременно се явява следствие и крайна цел на горните четири елемента.  

По същество, смисълът на тази визия може да се адресира и към цялата община. За да е 
пълна, би следвало да се добави още един щрих – оползотворяване на туристическите 
ресурси. Този аспект не присъства във визията за самия град, защото туристическите 
ресурси (с малки изключения) са извън него и нямат необходимата тежест за включване 
във визията. Това означава, че туризмът е приоритет на общината, но не и приоритет в 
развитието на самия град. Тази постановка не изключва туризма от стратегията за развитие 
на града. 

Продължаващата вече 7 години икономическа криза усилва рисковете и необходимостта 
от преоценка на големите глобални предизвикателства: глобализация, демографски 
упадък, климатични промени, енергийна зависимост, възможна загуба на 
биоразнообразие, природно и културно наследство. Добавяйки колебливото си 
позициониране в национален план, гр. Горна Оряховица изпитва негативните ефекти както 
от кризата, така и от глобалните заплахи. Тяхното преодоляване е възможно и следва да се 
превърне във фокус и на настоящия планов документ - ИПГВР. 

2. Стратегически цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица до 2020 г. 

Стратегическите цели за постигане на визията на ИПВГР са реалистични. Те могат да бъдат 
осъществени в рамките на периода 2014 – 2020 г. чрез използване предимно на наличните 
местни ресурси и активно участие на общината в реализацията на Кохезионната политика 
на ЕС. За осигуряването на справедлива и точна оценка за степента на постигане на 
целите е предложен набор от количествено измерими индикатори, отнасящи се за всяка 
една от тях. 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ  
НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

  
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

държавния бюджет на Република България  
   

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна 
Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

40 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОНД  

ЗАРЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА  
ПРОГРАМА  

“РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ”  
2007-2013 

www.bgregio.eu  
Инвестираме във 
вашето бъдеще 

 

Стратегическите цели на ИПГВР са изведени в контекста на действащия ОПР Горна 
Оряховица 2014-2020, като са доразвити и модифицирани съобразно ограничения обхват и 
спецификата на обекта – 3 зони за въздействие. 

Сегашният стратегически пакет на ОПР Горна Оряховица включва 5 приоритетни сфери: 

- П 1: Постигане на икономически растеж основан на знание и заетост; 
- П 2: Инфраструктурно развитие; 
- П 3: Повишаване на качеството на живот; 
- П 4: Околна среда; 
- П 5: Добро управление и достъп до обществени услуги. 

Запазвайки структурата и предметната насоченост на стратегическия пакет от общинския 
план за развитие, към реализацията на визията на ИПГВР се насочват следните 
стратегически цели: 

- 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. 

Тези стратегически цели, освен че са обвързани с приоритетните сфери на ОПР Горна 
Оряховица, подпомагат постигането на визията за развитие на града до 2020 г. Тази 
взаимовръзка е показана на фиг. 3. 
Фиг. 3. Обвързаност между визията за развитие на гр. Горна Оряховица и стратегическите цели на ИПГВР 

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

Основните целеви стойности, заложени в Стратегията „Европа 2020” и националните 
ангажименти по тях, предполагат увеличаване на заетостта и инвестициите в научната-



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ  
НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

  
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

държавния бюджет на Република България  
   

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна 
Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

41 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОНД  

ЗАРЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА  
ПРОГРАМА  

“РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ”  
2007-2013 

www.bgregio.eu  
Инвестираме във 
вашето бъдеще 

 

изследователската и развойна дейност. Предвижда се общото „възстановяване на 
градската икономика” да бъде съобразено със специфичните местни условия, като 
икономическият напредък не е силно обвързан с потребление на ресурси, а преди всичко, 
с развитие на икономика на знанието, творчеството, отличното качество и новаторството. 
Повишаването на конкурентоспособността е свързано с разнообразяване на местния 
производствен спектър, оптимизиране на пазара на труда и осигуряване на 
висококвалифицирани кадри. 

С подобни насоки за развитие на икономиката се е ангажирал и ОПР Горна Оряховица 
2014 – 2020: 

- Инвестиции в човешки ресурси и преодоляване на социалното изключване; 
- Подобряване на свързаността на общината; 
- Развитие на бизнес инфраструктурата; 
- Създаване на условия за развитие на бизнеса; 

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

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване 
предполага предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната 
инфраструктура, стимулиране на енергийната ефективност, подобряване на 
управлението на целия воден цикъл, отпадъците и др. Целта е насочена и към насърчаване 
на добива и ползването на енергията от възобновяеми източници, повторно използване на 
изоставени, запустели или неизползвани градски територии, опазване на природните 
ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени пространства, „повторно 
озеленяване”, защита от природните бедствия и др. 

Тази цел на ИПГВР кореспондира с две от приоритетните сфери на ОПР – техническа 
инфраструктура и екология. Това, което ИПГВР детайлизира за града, вече е приет пакет от 
специфични цели и за общината: 

- Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради и жилищен сектор; 
- Подобряване на достъпа на хора с увреждания; 
- Подобряване на свързаността и облика на населените места; 
- Развитие на ВиК инфраструктурата; 
- Планова осигуреност;  
- Подобряване на жизнените и екологични условия в населените места; 
- Подобряване управлението на отпадъците. 

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

Насърчаването на заетостта, намаляването на броя на рано напусналите обучението 
ученици и намаляването на риска от бедност са основните социални цели на стратегията 
„Европа 2020”. Те очертават и националната политика на България в социалната сфера. 
Активните мерки за социално включване улесняват осигуряването на устойчива заетост на 
тези, които могат да работят и подпомагат онези, които имат нужда от подкрепа. Тези 
инструменти, заедно със стремежа към интеграция на малцинствата, осигуряване на 
равни възможности в образованието и здравеопазването, са важни мерки за борба с 
пространствената сегрегация и социалната маргинализация. Укрепването на услугите в 
областта на социалните грижи и социалното подпомагане, от своя страна, допринася не 
само за подобряване на качеството на живота на гражданите, но също и за 
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икономическото развитие на града. Към този обхват е насочена социалната цел на ИПГВР 
Горна Оряховица. 

И тази стратегическа цел на ИПГВР има основа в действащия ОПР. В общинския план са 
заложени следните специфични цели, за да се подобри качеството на живот: 

- Създаване на привлекателна образователна среда; 
- Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на населението; 
- Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство; 
- Създаване на условия за повишаване на спортната активност.  

СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие  

Доброто управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, 
ефективността, съгласуваността и субсидиарността, е необходимо, за да се гарантира 
успешно изпълнение на публичните политики. То е фактор за повишаване на 
удовлетвореността и благосъстоянието на гражданите, което от своя страна допринася за 
постигане на максимална оптимизация на ресурсите, сътрудничество на много нива и 
прилагане на интегрирания подход в планирането.  

Четирите цели са свързани и взаимозависими. Постигането на икономически растеж е 
свързано с подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за 
всички. Качеството на човешкия ресурс е в пряка зависимост от качеството на жизнената 
среда, която от своя страна зависи от доброто управление на ресурсите, изграждането на 
инфраструктурите и ефективното използване на средствата. По-доброто образователно 
ниво на младите хора осигурява предпоставките за реализация на пазара на труда, а 
постигнатият напредък в повишаване на нивата на заетост спомага за намаляване на 
бедността. Възможностите за осъществяване на научно-развойна дейност и за прилагане 
на иновации във всички икономически сектори, в съчетание с повишена ефективност на 
ресурсите, ще подобрят конкурентоспособността и ще стимулират създаването на 
работни места. Инвестициите в по-чисти, нисковъглеродни технологии ще осигурят по-
добро качество на околната среда, ще спомогнат в борбата с изменението на климата и 
ще създадат нови стопански възможности и заетост.  

Стратегическите цели на ИПГВР са скелета на стратегията, чрез която ще се постигне 
формулираната на по-ранен етап визия. Те са съобразени с документа за стратегическо 
планиране на регионалното развитие на ниво община  - Общинският план за развитие 
Горна Оряховица, като пакетът от цели на ИПГВР всъщност конкретизира стратегическия 
пакет на ОПР на ниво „общински център” (фиг.5). Това от своя страна гарантира 
подчиненост на ИПГВР на документите от по-високо йерархично ниво за стратегическо 
планиране на пространственото и регионалното развитие, с които ОПР се намира в 
йерархична зависимост (фиг. 4).  
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Фиг. 4. Йерархична зависимост между документите за стратегическо планиране по ЗРР, устройствените 
документи по ЗУТ и ИПГВР 
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Фиг. 5. Връзка между приоритети на ОПР и стратегическите цели на ИПГВР 

 
 

3. Приоритетни области на въздействие 

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). Тези мерки съдържат комплексни или 
единични проекти, схеми за финансиране, използване на инвестиционни фондове или 
комбинация от тях, които служат за постигане на целите на ИПВГР Горна Оряховица до 2020 
г. Приоритетните области се очертават от резултатите и изводите, направени от целевия и 
проблемен анализ, както и от действащия вече план за развитие на общината. Община 
Горна Оряховица успешно планира и реализира участието си в Политиката на 
сближаване на ЕС чрез успешни проекти като бенефициент по националните оперативни 
програми. Този опит, заедно с продуктивния диалог с местния бизнес и представителите на 
гражданските организации са ценен ресурс за прилагане на интегрирания подход в 
планирането на следващия програмен период. Приоритетните области на въздействие 
кореспондират със стратегическите цели на ИПВГР, като предвидените в тях мерки 
допринасят за реализация на целите. Например, четвъртата стратегическа цел за 
подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията, за по-
ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и за засилване на 
гражданското участие, следва да бъде осъществена с предприемане на конкретни мерки 
и действия във всяка една от приоритетните области. 

Инвестиционните програми в зоните за въздействие, които ще бъдат съставени на базата 
на интегриране на мерките от тези ключови за града приоритетни области, ще допринесат 
за практическо осъществяване на стратегическите цели на плана.  
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По-конкретно, приоритетните области на въздействие са 4 и касаят състоянието на 
градската среда и социалната инфраструктура, подобряването на градската мобилност, 
инженерната инфраструктура, енергийната ефективност и екологията, използването на 
потенциалите за икономическо развитие. Към всяка приоритетна област са формулирани 
по няколко конкретни мерки /намеси/ (фиг. 6). 
Фиг. 6. Приоритетни области на въздействие и мерки на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

 

П 1. ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планираните мерки в тази приоритетна област са предпоставка за осигуряване на 
устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности 
за икономическо и социално развитие. Тя кореспондира на Стратегическа цел 2: „Зелено” 
развитие на градската инфраструктура и среда” и Стратегическа цел 3 „Подобряване 
на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички“ и  
Стратегическа цел 4: „Добро управление и засилено гражданско участие“1. 

М 1.1. Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и спорт и организиране 
на събития в тях 

                                                      
1 Цел 4 има хоризонтален характер и се подкрепя и от мерките по всички останали приоритетни области. 
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Мярката предвижда реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, 
възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, 
детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на 
чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции, скулптури и 
пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи, изграждане на 
поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското 
обзавеждане, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис 
на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за 
свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място, осветление на паркови 
площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места. Мярката съдържа 
проекти в съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, група дейности „Градска среда“ на Инвестиционен 
приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, 
ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. 
зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и 
насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“, както и „меки 
дейности” за финансиране от общински бюджет. Идентифицираните на този етап 
проекти по тази мярка са: реконструкция на площад „Георги Измирлиев“, реконструкция 
или изграждане на паркове, намиращи се предимно в зоната на публични функции с 
висока обществена значимост, реконструкция на спортни съоръжения, стадиони и 
игрища, изграждане на спортен комплекс и площадки за игра и организация и 
провеждане на мероприятия в обновените и новоизградени обекти (предимно спортни 
турнири). Част от формулираните проекти са пренесени от ОПР Горна Оряховица, а друга 
част са идентифицирани от екипите по проекта и общинска администрация. 

М 1.2. Обновяване на обекти на образованието 

Мярката предвижда реализацията на проекти, включващи: 

- Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции – 
детски ясли и градини, основни и средни училища (включително учебни зали, 
библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки, 
столове); 

- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти 
(включващи топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към 
системите за газоснабдяване или алтернативни възобновяеми енергийни 
източници); 

- Подобряване достъпа на хора с увреждания до обектите, предмет на включените 
проекти. 

Изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.5 „Инвестиции в 
образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на 
умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна 
инфраструктура и на инфраструктура за обучение“ и Приоритетна ос „Регионална 
образователна инфраструктура”. 

Идентифицираните проекти по тази мярка в обхвата на гр. Горна Оряховица касаят ЦДГ 
"Първи юни", ОДЗ "Божур", Детска ясла "Зорница", ОДЗ "Елена Грънчарова",  ОУ „Кирил и 
Методий”, ЦДГ "Бодра смяна", ЦДГ "Щастливо детство", СДГ "Детски свят", ОУ „Паисий 
Хилендарски“, ЦДГ "Ален мак". 
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Съгласно условията на ОПРР и обективните нужди на общината, по тази мярка се включват 
и проекти за обновяване на образователни институции по общинските села. Обектите с 
необходимост от обновяване по тази мярка, находящи се извън общинския център са ЦДГ 
"Детска радост" (гр. Долна Оряховица), ЦДГ „Димитър Генков" (с. Поликраище), ЦДГ 
"Здравец" (село Първомайци), ЦДГ "Асен Разцветников" (село Драганово), ЦДГ "Слънчице" 
(село Върбица), ОУ „Кирил и Методий” (гр. Долна Оряховица), ОУ „Климент Охридски” (с. 
Драганово), ОУ „Елин Пелин” (с. Първомайци), ОУ „Отец Паисий” (с. Писарево), ОУ „Кирил 
и Методий” (с. Поликраище), ПГЕЕ "М. В. Ломоносов",  ПГЖПТ "Н. Й. Вапцаров", ПГХТ "Асен 
Златаров", ПГЛПИ "Атанас Буров", ПТГ "Васил Левски”.  

Приоритетните обекти и конкретните дейности, които ще се извършват за всеки обект ще 
се определят на следващ етап. 

М 1.3. Развитие на инфраструктурата и услугите в сферата на културата 

Мярката предвижда реализацията на проекти за развитие на инфраструктурата в 
сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни 
центрове, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот. Към тези 
проекти се включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност 
(топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, газоснабдяване, осигуряване на 
алтернативни възобновяеми енергийни източници). Ще се подобри и достъпа на хора с 
увреждания до споменатите по-горе публични институции. Така изброените дейности са 
допустими за финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ на Инвестиционен приоритет 1.4. 
„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 
регионалното и местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение 
на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на 
достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, 
предоставяне в институции към услуги, предоставяни в общността“ на ОПРР 2014 – 2020 г. 

Идентифицираните до момента обекти с необходимост от обновяване и ремонт по тази 
мярка в рамките на гр. Горна Оряховица са: НЧ "Братя Грънчарови - 2002", НЧ "Напредък 
1869", Младежки дом, Исторически музей, Художествена галерия, храм "Свети Никола", 
църква "Свети Иван Рилски" (кв. „Калтинец“). Предвидени са също така и проекти за 
регулярни културни събития и форуми, които да се провеждат в обновените обекти. 

Съгласно условията на ОПРР и обективните нужди на общината, по тази мярка се включват 
и проекти за обновяване на културни институции по общинските села, като 
идентифицираните до този момент обекти включват част от читалищата, находящи се в тях. 

М 1.4. Обновяване на социални и здравни обекти и повишаване качеството на 
предлаганите услуги 

Мярката предвижда реализацията на проекти за реконструкция, ремонт и оборудване на 
общински лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), 
първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените 
Националната здравна стратегия и Националната здравна карта. По мярката са легитимни 
и дейности по реконструкция, ремонт и оборудване на общински институции, 
предоставящи социални услуги, както и такива, свързани с предлагането на разкриването 
на нови и подобряване качеството на съществуващи социални услуги. Посочените проекти 
включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, 
смяна на дограма, локални инсталации, газоснабдяване, осигуряване на алтернативни 
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възобновяеми енергийни източници). Паралелно ще се включат мерки за подобряване 
достъпа на хора с увреждания до обектите. Така изброените дейности са допустими за 
финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група 
дейности „Социална инфраструктура“ на Инвестиционен приоритет 1.4. „Инвестиране в 
здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и 
местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния 
статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до 
социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяне в 
институции към услуги, предоставяни в общността“ на ОПРР 2014 – 2020 г.  

На този етап, идентифицираните проекти по „здравно-социалната” мярка са за 
обновяване и оборудване на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и ДКЦ, изграждане на социални 
жилища, кризисен център и приют и ремонт на някои от сградите, в които към настоящия 
момент се предоставят социални услуги (ДЗИ). 

М 1.5. Обновяване и доизграждане на уличната мрежа2 и прилежащата ѝ ВиК мрежа 

По тази мярка се предвижда изграждане и рехабилитация на улици, както и прилежащи 
пространства. Улиците на масовия градски транспорт са включени в отделен пакет, заедно 
с комплексни дейности по реализиране на проект за интегриран градски транспорт. В 
обхвата на гр. Горна Оряховица са идентифицирани проектни идеи, свързани с 
изграждане на ул. ”Юрий Гагарин” от „Объщалото” до „Колдъс”, както и с 
реконструкция/рехабилитация на улици, довеждащи или обслужващи предвидените за 
обновяване сгради на социалната инфраструктура. Освен рехабилитацията на уличните 
настилки, неразделна част от проектите ще бъде и подмяната на прилежащата ВиК 
инфраструктура.  

П 2. УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 

Приоритетна област 2 „Устойчива градска мобилност“ съдържа мерки за постигане на 
Стратегическа цел 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда” и 
Стратегическа цел 4: „Добро управление и засилено гражданско участие“. Тази 
приоритетна област е от първостепенно значение за развитието на Горна Оряховица. Тя е 
свързана с приемствеността в планирането и логическа последователност в реализацията 
на значими инвестиционни проекти. Естествена необходимост, напълно в духа на 
интегрирания подход е като следващ голям проект за общината да се заложи 
реконструкция и рехабилитация на уличните пространства по трасета на МГТ. 
Специализираната програма в тази приоритетна област съдържа мерки, които отговарят 
на изводите от целевия и проблемен анализ на ИПВГР и са подкрепени от обсъжданията 
със заинтересованите страни. Тези мерки могат да бъдат реализирани с дейности, 
допустими за финансиране от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, група дейности „Градска среда“ на Инвестиционен приоритет 1.3. 
„Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на 
градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на 
преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шумовото замърсяване“ и Инвестиционен приоритет 1.2. „Насърчаване на 
стратегии за ниски въглеродни емисии за всички видове територии, по-специално в 

                                                      
2 Извън обхвата на масовия градски транспорт (МГТ). Улиците – трасета на МГТ, ще се рехабилитират в контекста 
на проект за интегриран градски транспорт. 
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градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска 
мобилност и съответните мерки за адаптиране“ на ОПРР 2014 – 2020. 

М 2.1. Рехабилитация и поддържане на уличните пространства  

Мярката съдържа набор от комплексни проекти за рехабилитация и реконструкция на 
амортизирани улици. Допустимите дейности по тази мярка са – рехабилитация на улични 
и тротоарни настилки, въвеждане на енергоефективно улично осветление и мерки за 
повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността (напр. видео 
наблюдение), улично озеленяване, прилежащи места за паркиране, маркировки, 
указателни знаци и др. С оглед прилагане на интегриран подход, към тази мярка се 
предвижда рехабилитацията/реконструкцията на прилежащите на обновените обекти 
улици, както и на улици по маршрути на МГТ („Св. Княз Борис I",  „Иван Момчилов", ул. "Цар 
Освободител", ул. „Васил Априлов"). 

М 2.2. Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване 

Тази мярка може да бъде реализирана с дейности, допустими за финансиране от 
Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Градска 
среда“ на Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на 
градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на 
промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването 
на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“. Мярката 
предвижда реализацията на проекти за изграждане (реконструкция, рехабилитация) на 
пешеходни алеи, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане 
на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, 
включително и поставяне на указателни знаци. 

М 2.3. Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички 

Мярката съдържа дейности, допустими по Инвестиционен приоритет 1.2. „Насърчаване на 
стратегии за ниски въглеродни емисии за всички видове територии, по-специално в 
градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска 
мобилност и съответните мерки за адаптиране“ на ОПРР 2014 – 2020. В нея се включват: 
подобряване на системите за управление и информационно обслужване, подобряване 
достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки – платформи 
за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и 
звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, четими 
и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др. Мярката включва и 
инвестиционни намеси в транспортната инфраструктура - обновяване на контактната 
мрежа; развитие на инфраструктура и маршрутна мрежа с нови дестинации до по-
отдалечени жилищни райони, използване на превозни средства, които отговарят на 
европейската нормативна уредба за вредни емисии и др. 

В гр. Горна Оряховица идентифицираните потребности и съответните проектни идеи 
касаят организацията на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски 
транспорт, подобряване достъпността и обновяване на спирките на МГТ, закупуване на 
подвижен състав, поставяне на електронни информационни табла и др. Тези проектни 
идеи ще бъдат прецизирани в предпроектните проучвания за интегриран градски 
транспорт.  
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П 3. ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Тази приоритетна област съответства на Стратегическа цел 1: „Оптимизиране на градския 
потенциал за постигане на икономически растеж с показатели над националните”. 
Основните насоки за икономическото развитие на град Горна Оряховица включват: 
създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на 
бизнеса в града; разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост; 
преструктуриране на съществуващата материална среда на промишлеността и услугите 
и определяне на потребностите за нейното модернизиране. Потенциалите на град Горна 
Оряховица определят успешното му включване в клъстер “Хранително-вкусова 
промишленост”. Мерките по тази приоритетна област могат да бъдат реализирани с 
дейности, допустими за финансиране от различни оперативни програми – преди всичко 
от ОПРР и ОПРКБИ, но също така и от ОПРЧР. Общината, като бенефициент, ще се 
възползва от финансирането на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за 
подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и 
обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване 
на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото 
замърсяване“, група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на ОПРР 
2014 – 2020. 

М 3.1. Реконструкция и изграждане на нова техническа инфраструктура свързана с 
бизнеса 

Мярката е насочена към улесняване интегрирането на инфраструктурни мрежи и 
съоръжения в територии за стимулиране развитието на бизнеса и привличане на нови 
инвестиции. Дейностите за подобряване и реконструкция на съществуващата или развитие 
на нова техническа инфраструктура, обслужваща бизнеса (комуникационни връзки, 
строителство, реконструкция, рехабилитация на улици или малки участъци от местни 
пътища, осигуряващи достъп до и в индустриалните зони, публично осветление, 
водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и табели в 
рамките на бизнес зоните. Дейностите са допустими по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на 
действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране 
и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), 
намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на 
шумовото замърсяване“, група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на 
ОПРР 2014 – 2020. Тези допустими дейности следва да бъдат допълнени от подобряване и 
разширяване на електроснабдителната и газоснабдителната мрежи за нуждите на 
предприятията. Това може да бъде постигнато чрез взаимно координиране на посочените 
по-горе възможности за проекти и инвестиционните програми на експлоатационните 
дружества. 

Основен потенциал за привличане на така желаните свежи инвестиции в града е наскоро 
отстъпеният на общината бивш военен терен. ИПГВР лансира идеята за обособяване на 
индустриален парк (със запазена цялост на собствеността на земята и единно 
управление), както и на бизнес център. 

В контекста на тази ключова мярка се предвижда инфраструктурно осигуряване на 
индустриален парк „Горна Оряховица“, реконструкция на Общински пазар, 
рехабилитация и реконструкция на улици в зоната с потенциал за икономическо развитие, 
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изграждане на надлези над жп линии (от ул. "Антон Страшимиров" с кръстовището на ул. 
"Васил Левски" и ул. "Иван Момчилов" и от ул. "Антон Страшимиров" до ул. "Крайбрежна"), 
осигуряване на условия за паркиране на работещите. 

М 3.2. Нисковъглеродна икономика 

Важен приоритет, застъпен както на европейско, така и на национално ниво, е 
намаляването на зависимостта между икономическия растеж и изразходването на 
ресурси, увеличаване приложението на възобновяеми енергийни източници и 
стимулирането на енергийната ефективност. Тази мярка, използвайки възможностите, 
които бъдещата ОПРКБИ предлага, се стреми към понижаване на енергоемкостта на 
икономиката на гр. Горна Оряховица. Очаква се инициатори на проекти по тази мярка да 
станат частните субекти, опериращи в производствения сектор на местната икономика, 
като към настоящия момент има предложение за обновяване на сградния фонд на "Янтра 
Транспорт" АД. 

М 3.3. Подобряване на бизнес средата с фокус върху МСП 

Мярката предлага различни дейности за осигуряване на по-добри възможности за 
развитие на бизнеса на територията на града, включително стимули и облекчения за 
стартиращи малки предприятия и подпомагане на инициативата на млади предприемачи. 
Обект на дейностите ще бъде и разширяване на спектъра на административните услуги, 
предлагани на бизнеса и общо подобряване на капацитета на общинската 
администрация. В рамките на тази мярка се предвижда разработване на програма за 
привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия и на 
маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица. 

П 4. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ 

Тази приоритетна област има хоризонтален характер и допринася за осъществяването на 
стратегическите цели на плана, с особен принос към Стратегическа цел 3: „Подобряване 
на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички”. Предложените 
мерки кореспондират на Приоритетна ос 1, Инвестиционен приоритет 1.1 Подкрепа за 
енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на 
възобновяеми източници на енергия в публичната инфраструктура, включително в 
обществените сгради, и в жилищния сектор от ОПРР за периода 2014 – 2020 г. Мерките и 
дейностите са насочени към обновяване на общински административни и многофамилни 
жилищни сгради: ремонт на основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, 
фасада, дограма, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и 
площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдяване, канализация, 
електричество, телекомуникации, противопожарни кранове). В допълнение, намесите 
включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, 
смяна на дограма, локални инсталации, връзки към газоснабдителната мрежа или 
алтернативни възобновяеми енергийни източници).  

М 4.1. Енергийна ефективност в административни сгради 

Дейностите са насочени към обновяване на административни сгради - ремонт на покрив, 
топлоизолация, дограма, стълбищни клетки, площадки, асансьори и др.. Обект на са и 
вертикалните технически инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, 
топлофикация, телекомуникации, противопожарни кранове). Могат да се включат локални 
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инсталации, газоснабдителни връзки или алтернативни възобновяеми енергийни източници. 
Освен това, предвижда се обследване за енергийна ефективност, което има за цел да 
установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата 
и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително 
намаляване на енергопотреблението. Идентифицираните проекти в гр. Горна Оряховица 
предвиждат да се извърши основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 
оборудване, на сградите на РС ПБЗН, РУП на МВР, общинска администрация, дирекция за 
социално подпомагане (ДСП), ДБТ Горна Оряховица (бюро по труда). 

М 4.2. Енергийна ефективност в жилищни сгради 

Тази мярка цели осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в 
многофамилни жилищни сгради. Допустимите дейности са преди всичко в областта на 
енергийната ефективност: топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и 
връзки към мрежата за газоснабдяване и др. Основните изисквания за легитимност на 
обекта са: 

- Сградата да е строена по индустриален способ – ЕПЖС, ППП, ЕПК; 
- Сградата да има минимум 36 жилища; 
- Сградата може да е във всяка от 264-те български общини. 

Обявената в началото на 2015 г. правителствена програма изисква регистрация на 
сдружение на собствениците (по Закона за управление на етажната собственост) и взето 
решение за обновяване на сградата с минимум 67% мнозинство. Позовавайки се на 100-
процентовата обявена субсидия за регламентираните мерки по обновяване, ИПГВР залага 
всички жилищни сгради – потенциални бенефициери, като ги обособява в два пакета по 
зони за въздействие – социална и обществена. 

Потенциалните жилищни сгради в зоната с преобладаващ социален характер са: сграда 
в кв. 65, УПИ XIII по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 43, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 27, 
УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 28, УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 64, 
УПИ II по ПУП на Район Север, сгради в кв. 35, УПИ II и УПИ XXIII по ПУП на Район Север, 
сгради в кв. 30, УПИ VIII и УПИ III по ПУП на Район Север, сграда в кв. 70, УПИ III по ПУП на 
Район Север, сграда в кв. 72, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 2, УПИ II по ПУП на 
Район Север, сграда в кв. 69, УПИ I по ПУП на Район Север, сгради в кв. 63, УПИ V, УПИ IV и 
УПИ III по ПУП на Район Север, сграда в кв. 56, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 7, 
УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 8, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 59, 
УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 60, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 13, 
УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 23, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 45, 
УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 26, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 22, 
УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 61, УПИ I по ПУП на Район Север, сгради в кв. 19, 
УПИ III и УПИ VI и сгради в кв. 16, УПИ I, III и V по ПУП на Район Север. 

Потенциалните жилищните сгради в зоната на публични функции с висока обществена 
значимост са: сграда в кв. 252, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сгради в кв. 253, УПИ I и УПИ IV по ПУП 
на ЦГЧ, сграда в кв. 783, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 250, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сграда в 
кв. 255, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сгради в кв. 203, УПИ III, УПИ II и УПИ XIV по ПУП на ЦГЧ, сграда в 
кв. 130, УПИ VII по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 240, УПИ III по ПУП на ЦГЧ. 

Дейностите, които би следвало да се извършват за всяка жилищна сграда – бенефициер 
по програмата са обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. 
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саниране на сградата, обновяване на дворното пространство, обособяване на 
паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. 

Многофамилните жилищни сгради в града ще са потенциални бенефициенти и по ОПРР, 
Инвестиционен приоритет 1.1 Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното 
енергийно управление и за използването на възобновяеми източници на енергия в 
публичната инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор. 
Пакетът от легитимни намеси ще бъде аналогичен с този по Националната програма за 
енергийна ефективност. Принципната разлика ще бъде в по-ниското ниво на субсидиране 
и допълване с финансови инструменти. За сметка на това, няма да има ограничения за 
строителна технология и големина на жилищния блок – бенефициенти за енергийна 
ефективност по ОПРР. 

М 4.3. Управление на отпадъците 

Тази мярка съдържа дейности за намаляване на общото количество битови отпадъци, 
които се изхвърлят в околната среда, повишаване на процента на рециклиране и 
минимизиране изхвърлянето на отпадъци от всеки човек, разделно събиране, рециклиране 
за производството на нови продукти, третиране на отпадъците – изгаряне и компостиране. 
Необходимо е да се проучат възможностите за изграждане на площадка за преработване 
на отпадъци на принципа на ПЧП и евентуалното изграждане на мощности за 
производство на енергия от отпадъци. 

По тази мярка са идентифицирани проектни идеи, свързани с разработване или 
актуализация на стратегически документи за управление на отпадъците, закупуване на 
контейнери за компостиране, биоразградими отпадъци и разделно събиране, 
повишаване на обществената информираност относно ползите от разделното събиране 
на отпадъци. 

4. Допълнителни проекти извън зоните за въздействие 

Освен доказаната в национален мащаб необходимост, материализирана в „допустимо 
финансиране” според Указанията на МРРБ3, настоящото допълнение към Интегрирания 
план за развитие на гр. Горна Оряховица има поне още две принципни основания: 

- Обективна потребност на подкрепените с допълнителни проекти системи – 
образование, спорт, култура, социални услуги. Системи, които имат 
пространствено покритие в цялата община и налагат включване на проекти и извън 
определените зони за въздействие; 

- Общинската политика (която е и национална) за балансирано пространствено 
развитие. 

Горна Оряховица е сред бенефициентите по схемата за интегрирани планове, на които 
се дава възможност да включат допълнителни проекти в сферата на обществените услуги 
(образование, спорт, култура, социални услуги) на стойност до 20% от бюджета на ИПГВР 
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г.  

                                                      
3 Указания във връзка с изпълнението на схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161РО001/1.4-
07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” 
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С тази нова предоставена възможност се коригира едно от силно ограничаващите условия 
на стария регламент на ИПГВР – да се инвестира единствено в рамките на определени 
зони за въздействие. Така не се създаваха предпоставки за нормално функциониране на 
обслужващите системи, чиито пространствен обхват надхвърля определените зони. Сега 
бариерата е премахната и се позволяват необходими интервенции както в частта на гр. 
Горна Оряховица извън зоните за въздействие, така и в територията на цялата община. 

С новата възможност се постигат и значителна част от целите за балансирано 
пространствено развитие на общината. Чрез подобреното качество и достъпност на 
първичните обществени услуги в цялата община ще се постигне желания синергиен ефект 
от концентрираните инвестиции в зоните за въздействие.  

Независимо от допуснатото разширение на пространствения обхват на заложените 
проекти, основните принципи и роля на интегрирания план се запазват - тематична 
концентрация и интегрираност на подкрепените инвестиции.  

Допустимият тематичен диапазон на допълнителните проекти е ограничен до 
инвестиционен приоритет 5 „Инвестиции в образованието, обучението, включително 
професионалното обучение, за придобиване на умения и ученето през целия живот 
посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за 
обучение“ на приоритетна ос 1 на ОПРР и приоритетна ос 3 „Регионална образователна 
инфраструктура“ 

В представения контекст, ИПГВР на гр. Горна Оряховица предлага пакет от 10 проекта, 
локализирани извън строителните граници на града и 7 проекта в границите на града, но 
извън зоните за въздействие. Следвайки общинската политика за „устойчиво и 
балансирано развитие на територията”, с проектите извън зоните се създават 
предпоставки както за хармонично развитие на системата на образованието и за 
задържане на население в общинските периферии.  

Аргументацията за разширен пространствен обхват на проектите е категорична. Освен в 
зоната на активно влияние на общинския център (гр. Долна Оряховица, с. Първомайци и с. 
Поликраище), проектите обхващат и по-отдалечените от него населени места. На 
практика са обхванати всички основни оси на урбанизация, пресичащи общината.  

Подробният списък на идентифицираните проекти4 включва: 

- Образование – детски градини и ясли - основен ремонт/обновяване/въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна 
среда, обзавеждане и оборудване, на: ЦДГ "Детска радост", гр. Долна Оряховица, 
ЦДГ "Димитър Генков", с. Поликраище, ЦДГ "Асен Разцветников", с. Драганово, ЦДГ 
"Слънчице", с. Върбица и ОДЗ "Божур", СДГ "Детски свят", ЦДГ "Първи юни", Детска 
ясла "Зорница" в гр. Горна Оряховица; 

- Образование – училища - основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на: ОУ „Кирил и Методий”, гр. Долна Оряховица, ОУ 
„Климент Охридски”, с. Драганово, ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци, ОУ „Отец 
Паисий”, с. Писарево, ОУ „Кирил и Методий”, с. Поликраище, ОУ „Васил Левски”, 
с. Върбица и ОУ „Паисий Хилендарски“, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", ПГЖПТ "Н. Й. 
Вапцаров", гр. Горна Оряховица. 

                                                      
4 Проектите са идентифицирани чрез допитване до кметовете и кметските наместници в общината в контекста 
на изработване на ОПР Горна Оряховица 2014-2020  
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По-конкретно, мотивите за включване на 10-те проекта извън общинския център са: 
- ЦДГ "Детска радост", гр. Долна Оряховица – от обновяването на детската градина 

ще бъдат облагодетелствани 110 деца, колкото е капацитетът ѝ и 18 души персонал. 
Освен преките ползи за децата, които посещават детската градина, косвеният 
ефект се изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената 
енергийна ефективност. Допълнителен аргумент за включването на проекта е 
фактът, че детската градина обслужва и намиращо се на 4,3 км с. Писарево, 
където такава няма.  

- ОУ „Кирил и Методий”, гр. Долна Оряховица - от обновяването на училището ще 
бъдат облагодетелствани 117 ученици, колкото е капацитетът му и 17 души 
персонал. Освен преките ползи за учениците, свързани с повишен комфорт на 
образователния процес, косвеният ефект се изразява в намалените разходи за 
отопление в резултат на повишената енергийна ефективност. Бидейки център, 
допълващ функциите на гр. Горна Оряховица, подобрената образователна 
инфраструктура в Долна Оряховица ще има благоприятно влияние върху 
балансираното общинско териториално развитие. Освен това, съгласно чл. 26 на 
Закона за народната просвета „на учениците до 16-годишна възраст в населено 
място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт и/или общежитие в 
средищно училище в най-близкото населено място…“, което означава, че 
осигурявайки безпрепятствено функциониране на училището ще се спестят 
транспортни разходи за извозване на учениците до Горна Оряховица или Писарево.   

- ОУ „Отец Паисий”, с. Писарево – училището е с капацитет 85 ученици, а 
обслужващият персонал е 12 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за 
отопление. Освен това, осигурявайки безпрепятствено функциониране на 
училището ще се спестят транспортни разходи за извозване на учениците до 
съседни населени места.   

- ЦДГ "Слънчице", с. Върбица – от обновяването на детската градина ще бъдат 
облагодетелствани 84 деца, колкото е капацитетът ѝ и 17 души персонал. Освен 
преките ползи за децата, които посещават детската градина, косвеният ефект се 
изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна 
ефективност. Подобреното състояние на детската градина ще има положителен 
ефект и върху деца от намиращите се в съседство села Писарево, Горски Горен 
Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, отстоящи съответно на 4, 4,7 и 10, 3 км от 
Върбица, тъй като в тях няма детски градини. Това е допълнителен аргумент за 
включването на проекта за обновяване на детската градина в ИПГВР.  

- ОУ „Васил Левски”, с. Върбица - училището е с капацитет 117 ученици, а 
обслужващият персонал е 13 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за 
отопление. Подобреното състояние на училището ще има положителен ефект и 
върху деца от намиращите се в съседство села Горски Горен Тръмбеш и Горски 
Долен Тръмбеш, отстоящи съответно на 4,7 и 10, 3 км от Върбица, тъй като в тях няма 
училища. Нормалното функциониране на училището, което ще се постигне чрез 
изпълнението на проекта, ще спести транспортни разходи за извозване на 
учениците от Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш до по-далечни 
населени места.  

- ЦДГ "Асен Разцветников", с. Драганово - от обновяването на детската градина ще 
бъдат облагодетелствани 71 деца и 12 души персонал. Освен преките ползи за 
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децата, които посещават детската градина, косвеният ефект се изразява в 
намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна 
ефективност. С. Драганово има особено важна роля за балансираното 
териториално развитие на община Горна Оряховица. То се намира в централната 
част на общината и през него минава единственият път, чрез който се осъществява 
връзка с разположените на север села Стрелец и Паисий. Необходимостта от 
включване на проекта за обновяване на детска градина „Асен Разцветников“ се 
потвърждава и от факта, че в тези две села няма детски градини и следователно те 
се обслужват от тази в Драганово. Селото има и удобна връзка с източно 
разположените Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, където също няма 
детски градини.  

- ОУ „Климент Охридски”, с. Драганово - училището е с капацитет 155 ученици, а 
обслужващият персонал е 23 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за 
отопление. Подобреното състояние на училището ще има положителен ефект и 
върху децата от намиращите се в съседство села Паисий, Стрелец, Горски Горен 
Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, тъй като в тях няма училища. Осигурявайки 
безпрепятствено функциониране на училището ще се спестят транспортни разходи 
за извозване на учениците от Паисий и Стрелец до по-далечни населени места.  

- ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци – училището е с капацитет 82 ученици, а 
обслужващият персонал е 18 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за 
отопление. Училището обслужва и с. Правда, където такова липсва и следователно 
осигурявайки безпрепятственото му функциониране ще се спестят транспортни 
разходи за извозване на учениците от Правда и Първомайци до по-далечни 
населени места като Горна Оряховица и Поликраище. Първомайци има и удобна 
връзка със с. Янтра и в този смисъл е възможно от подобрените условия в ОУ „Елин 
Пелин“ да се възползват и неговите жители.  

- ЦДГ "Димитър Генков", с. Поликраище – от проекта ще се облагодетелстват 90 деца 
и 19 души персонал, които след изпълнението му ще живеят и работят в по-добри 
условия. Удобните връзки с Крушето, Янтра, Правда и Първомайци превръщат 
Поликраище във важен обслужващ център в източната част на общината и 
позволяват детската градина да обслужва и тяхното население, тъй като в тези села 
няма функциониращи детски заведения. Докато Първомайци и Правда могат да 
ползват услугите и на детските заведения в общинския център, то Янтра и Крушето 
са доста отдалечени от него и това би било доста скъпо. Още повече, че 
единствената връзка с Крушето преминава през Поликраище.  

- ОУ „Кирил и Методий”, с. Поликраище - 113 ученици и 13 души персонал ще се 
възползват от подобрената образователна инфраструктура след обновяване на 
училището. Мотив за включването на проекта в ИПГВР са и връзките със селата Янтра 
и Крушето, които превръщат Поликраище в най-близкото до тях населено място с 
училище. Ако училището не функционира нормално, биха се увеличили разходите 
за превоз на учениците от двете села до по-далечни населени места.  
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Карто-схема 6. Проекти в ИПГВР, локализирани извън строителните граници на гр. Горна Оряховица 
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Мотивите за включване на 5-те проекти извън зоните за въздействие, но в строителните 
граници на гр. Горна Оряховица са: 

- ОДЗ "Божур", кв. "Гарата" – детската градина е единствената в Гарата, което заедно 
с пространствената отдалеченост на квартала предопределят необходимостта от 
обновяването ѝ. Освен повишения комфорт за децата, които я посещават и 
намалените разходи за отопление, допълнителен аргумент за включването на 
проекта в ИПГВР е големият относителен дял на ромско население, живеещо в 
квартала. Първата специфична цел на инвестиционен приоритет 4, по който ще се 
финансира проектът е „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани 
групи от населението, включително ромите“ и в този смисъл, проектът пряко 
подпомага постигането на тази цел.  

- ОУ „Паисий Хилендарски”, кв. „Гарата” – това е единственото училище в „Гарата“, 
което означава, че нормалното му функциониране е важно не само от гледна 
точка на удобство за учениците, които в противен случай трябва да пътуват, но и по 
отношение на спестяване на разходи за превоз. Разходи ще се спестят и за 
отопление предвид повишената енергийна ефективност. И тук важи аргументът за 
големия дял ромско население, което като маргинализирана група е сред 
целевите групи на инвестиционен приоритет 4, приоритетна ос 1 на ОПРР.   

- СДГ "Детски свят", кв. "Калтинец“ – „Калтинец“ е още по-изолиран в 
пространствено отношение от Гарата поради факта, че се намира източно от жп 
ареала, който се явява своеобразен делител. Това повишава необходимостта от 
осигуряване на адекватни условия в единствената детска градина в квартала. В 
Калтинец ромското население също е преобладаващо, т.е. чрез изпълнението на 
проекта отново ще се подкрепя цел 1 на инвестиционния приоритет за подобряване 
условията на живот на маргинализираните групи.   

- ЦДГ "Първи юни" – детската градина се намира в ЦГЧ, но извън зоната на публични 
функции с висока обществена значимост. Капацитетът ѝ е 119 души, което 
предопределя големия брой деца, които ще се облагодетелстват от обновяването ѝ. 
Готовата проектна документация е допълнителен аргумент за включване в ИПГВР. 
Наличен е работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
както и Разрешение за строеж (№ 6 / 29.01.2014 г.). 

- Детска ясла "Зорница" – яслата е с капацитет 87 деца, но по-силният аргумент за 
включване в ИПГВР е общоградското ѝ значение предвид факта, че в Горна 
Оряховица функционират само 2 детски ясли. Яслата се намира в северната част 
на централната част на града и обслужва и населението на район „Север“, който 
представлява социална зона по ИПГВР. Преките ползи от обновяването ѝ са 
свързани с подобрените условия за възпитание на децата и за работа на 
персонала, а косвеният ефект са намалените разходи за отопление.  

5. Обвързаност на стратегията на ИПГВР със зоните за въздействие 

Стратегията на ИПГВР, адресирана по зони на въздействие, може да се артикулира в 
специфични за всяка от зоните приоритетни намеси. Осъществяването на тези намеси ще 
подпомогне постигането на напредък в някоя от 4-те приоритетни области, което, от своя 
страна, ще насърчи реализацията на стратегическите цели на ИПГВР. Тази обвързаност е 
показана на фиг. 7, 8 и 9. 
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Фиг. 7. Връзка между приоритетните намеси в зоната на публични функции с висока обществена значимост и 
приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

 
Фиг. 8. Връзка между приоритетните намеси в зоната с преобладаващ социален характер и приоритетни 

области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 

 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ  
НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

  
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

държавния бюджет на Република България  
   

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна 
Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

60 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОНД  

ЗАРЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА  
ПРОГРАМА  

“РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ”  
2007-2013 

www.bgregio.eu  
Инвестираме във 
вашето бъдеще 

 

Фиг. 9. Връзка между приоритетните намеси в зоната с потенциал за икономическо развитие и приоритетни 
области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 
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V. Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, 
проекти и действия 

Като логично продължение на стратегията на ИПГВР, в тази част на документа е развит и 
конкретизиран индикативният списък с проекти. За всеки проект са посочени мярката и 
тематичните и приоритетните области, към които принадлежи, както и постигането на коя 
цел подпомага (табл.7). Тази обвързаност на проектите с целите на плана позволява да се 
проследи зависимостта между формулираната в предходния етап визия за развитие на 
града и конкретните мероприятия, чрез които тя ще бъде осъществена. Заинтересованите 
страни, взели участие в работата по разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са 
отчетени към конкретните етапи на проекта и описани в раздела, касаещ процедурите за 
обществено участие и партньорство.  

Проектите по ИПГВР на гр. Горна Оряховица са групирани в 5 обособени пакета (групи) и 1 
отделен проект: 

- По 1 пакет в зоните за въздействие. За разлика от големи обекти като София, тук 
няма основания за обособяване на под-групи от зонови пакети от проекти, 
мотивирани от важни обекти – „генератори”. Затова всички инвестиционни проекти, 
адресирани в зона за въздействие (с изключение на проекта за интегриран градски 
транспорт), представляват самостоятелен пакет; 

- Четвъртата обособена група съдържа проектите извън зоните за въздействие. След 
отсяване и приоритизиране на първоначалните предложения се стигна до 
монопрофилен пакет от проекти, подкрепящи целостта и нормалното 
функциониране на общинската система „образование”. Сам по себе си, този 
факт мотивира единството на групата.  

- Последната, пета група съдържа само меки мерки в подкрепа на социалните 
услуги, образованието, заетостта, културата, маркетинга. Мотив за единство на 
групата е отсъствието на пространствена адресираност на проектите (за разлика 
от всички останали). 

- Общоградски проект „Интегриран градски транспорт” – обособяването му отделно 
има 3 основни мотива:  

1. Идентифицирането на проекта е резултат от предпроектно проучване;  

2. Шансът за финансиране е в отделен приоритет (1.2) на ос 1 от ОПРР;  

3. Проектът решават ключови проблеми на обособена функционална система – 
градски транспорт и транспортно-комуникационният му носител. 
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Табл. 7. Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица – по зони, тематични и приоритетни области, мерки и цели 

КОД ПРОЕКТИ В ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

С-1-1 Изграждане на паркинг към улица „Христо Смирненски” от о.т. 9 до о.т. 201” гр. Горна Оряховица Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 
С-1-2 Изграждане на ул. ”Юрий Гагарин” от „Объщалото” до „Колдъс”, гр. Горна Оряховица  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-3 Рехабилитация на ул. "Стоил Войвода" (1). (о.т.17-о.т.18-о.т.19-о.т.20-о.т.21-о.т.22-о.т.23-о.т.24-о.т.39); и улица (2). (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-
о.т.25-о.т.24)  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-4 Рехабилитация на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.6-о.т.7-о.т.8-о.т.9-о.т.10-о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.15-о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-
о.т.26-о.т.27-о.т.28)  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-5 
Рехабилитация на ул. "Славянска" (1) (о.т.167-о.т.151-о.т.149-о.т.148-о.т.147-о.т.116-о.т.115) ; улица (2) (о.т.149-о.т.173-о.т.175-о.т.17); улица 
(3). (о.т.173-о.т.174-о.т.176-о.т.177-о.т.179);  улица (4). (о.т.174-о.т.178-о.т.177);  улица (5). (о.т.180-о.т.179-о.т.188); ул. "Раховец" (6). (о.т.148-
о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188-о.т.184-о.т.183); и ул. "Априлско въстание" (7). (о.т.189-о.т.187-о.т.186 и о.т.187-о.т.192-о.т.193) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-6 Рехабилитация на ул. "Цар Освободител" (о.т.15-о.т.270-о.т.29-о.т.251-о.т.30-о.т.31-о.т.32-о.т.33-о.т.263-о.т.36-о.т.864-о.т.863-о.т.252-о.т.862-
о.т.861-о.т.860-о.т.858);  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-7 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Пенчо Славейков" (о.т.8-о.т.185-о.т.186-о.т.193-о.т.115-о.т.114-о.т.117-о.т.118-о.т.119-о.т.102-о.т.101-
о.т.16 и о.т.101-о.т.103-о.т.104-о.т.105-о.т.106-о.т.117) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-8 
Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Левски" (1).  (о.т.114-о.т.113-о.т.112-о.т.111-о.т.110-о.т.97-о.т.95-о.т.56-о.т.279-о.т.55-о.т.54-о.т.53-
о.т.315-о.т.52-о.т.51-о.т.50-о.т.49-о.т.48-о.т.47-о.т.46-о.т.37-о.т.38-о.т.859-о.т.858); ул. "Христо Смирненски" (2). (о.т.6-о.т.183-о.т.7-о.т.8-о.т.9-
о.т.201-о.т.10-о.т.11-о.т.12); и ул. "Младост" (3). (о.т.12-о.т.14-о.т.15) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

С-1-9 Рехабилитация на ул. "Акация" (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 3 

С-2-1 Изграждане на детска площадка в района до пожарната, гр. Горна Оряховица. Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

С-2-2 Изграждане на детска площадка в района ул.Борима, гр. Горна Оряховица. Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

С-2-3 
Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИI, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане 
на площадка за игра / уличен фитнес и места за паркиране - УПИI за ЖС и УПИII - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. 
Горна Оряховица. 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

С-3-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване  на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица. 

Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-2 Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Ален мак" гр. Горна Оряховица. Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване  на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-4 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица. Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-5 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица. Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване, на сграда РС ПБЗН, гр. Горна Оряховица. 

Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 4, Мярка 4.1. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-3-7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ПТГ "Васил Левски", гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-4-1 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 20, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-2 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 43, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-3 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради в кв. 27, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградите, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-4 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 28, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-5 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 64, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-6 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 35, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 
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С-4-7 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 35, УПИ XXIII по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-8 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 30, УПИ VIII по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-9 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 30, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-10 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 72, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-11 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 72, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-12 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 2, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. саниране 
на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-4-13 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 69, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-14 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 63, УПИ V по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-15 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 63, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-16 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 63, УПИ IV по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-17 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 56, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-18 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 7, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. саниране 
на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-4-19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 8, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. саниране 
на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

С-4-20 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 59, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-21 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 60, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-22 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 13, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-23 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 23, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-24 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 45, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-25 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 26, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-26 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 22, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-27 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 61, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 
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С-4-28 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 19, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-29 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 19, УПИ VI по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-30 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ V по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-31 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-32 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. 
саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна 
среда. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

С-4-33 
Кастрационен ветеринарен пункт за безстопанствени животни и осиновителски център, провеждащ събития и кампании за 
популяризиране осиновяването на безстопанствени животни в имот на МВР- Горна Оряховица, на север от ул. "Юрий Гагарин", район 
Север. 

Обитаване и жилищна среда Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

КОД ПРОЕКТИ В ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

О-1-1 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев", включително подмяна на колектори по ВИК мрежата и електропреносната мрежа, гр. 
Горна Оряховица. Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-1-2 Изграждане на улична мрежа в кв. 601 - 608 вкл. и улично осветление, по плана на гр. Горна Оряховица. Изграждане на улична ВиК 
мрежа в кв.601 – 608. Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-3 Реконструкция на кръстовище (до Районен съд) на улиците "Вичо Грънчаров", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Г. Измерлиев", ул. "Хан Крум",  
гр.Горна Оряховица.  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-4 Рехабилитация/реконструкция на ул. „Вихрен (о.т.500-о.т.486) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-5 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) (о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) (о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-
о.т.347-о.т.501)  Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-6 
Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) (о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609), ул. "Хан 
Крум (2) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262 и улица с о.т.566-о.т.565-о.т.564-о.т.563-
о.т.562-о.т.742-о.т.741 (3) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-7 

Рехабилитация/реконструкция на ул. "Елена Грънчарова" (1) (о.т.539-о.т.738-о.т.620), ул. "Васил Левски" (2) (о.т.618-о.т.615), улица с о.т.612-
о.т.733-о.т.614 и о.т.733-о.т.734 (3), ул. "Иван Вазов" (4) (о.т.613-о.т.735-о.т.614-о.т.615-о.т.616-о.т.617-о.т.743-о.т.744-о.т.651), ул. "Георги 
Измирлиев" (5) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Родопи" (6) (о.т.653-о.т.249-о.т.623-о.т.622-о.т.652), ул. "Бунар 
Хисар" (7) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и  ул. "Въстаническа" (8) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-8 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-
о.т.409-о.т.408-о.т.407) и ул. "Димитър Дюлгеров" (2) (о.т.237-о.т.248) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-9 
Рехабилитация/реконструкция на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-
о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-
о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Климент" (4) (о.т.264-о.т.272-о.т.271-о.т.273) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-10 

Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395), ул. "Пирот" (2) (о.т.238-о.т.286-
о.т.287-о.т.288-о.т.289-о.т.395-о.т.330-о.т.329), ул. "Хаджи Димитър" (3) (о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.394-о.т.393-о.т.392), ул. "Клокотница" (4) 
(о.т.392-о.т.697), улица с о.т.305-о.т.307-о.т.308а-о.т.308 (5), ул. "Македония" (6) (о.т.287-о.т.290-о.т.291-о.т.292-о.т.293-о.т.292-о.т.308-о.т.309-
о.т.310-о.т.311-о.т.312-о.т.313 и о.т.286-о.т.285-о.т.299-о.т.298-о.т.297-о.т.299-о.т.295), ул. "Радецки" (7) (о.т.747-о.т.285) и ул. "Чумерна" (8) 
(о.т.277-о.т.297) 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-11 Изграждане на кръгово кръстовище на улиците "Княз Борис I" и "Цар Освободител" (о.т. 541, о.т. 542 и о.т. 543) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-12 

Рехабилитация/реконструкция на ул. "Патриарх Евтимий" (1). (о.т.233-о.т.236-о.т.237-о.т.238-о.т.239-о.т.240-о.т.747-о.т.284-о.т.283-о.т.282-
о.т.279-о.т.278-о.т.276-о.т.273-о.т.275); ул. "Янко Боянов" (2). (о.т.275-о.т.302-о.т.303-о.т.305-о.т.306-о.т.320-о.т.321-о.т.313);  и ул. "Отец Паисий" 
(3). (о.т.314-о.т.316-о.т.343-о.т.341-о.т.342-о.т.348-о.т.349-о.т.350-о.т.414-о.т.415-о.т.505-о.т.506-о.т.435-о.т.436-о.т.437-о.т.442-о.т.441-о.т.444-
о.т.451-о.т.452-о.т.453-о.т.477-о.т.476); 

Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-1-13 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Отец Паисий" (1). (о.т.543-о.т.545-о.т.549-о.т.552-о.т.319-о.т.318-о.т.317-о.т.314); и ул. "Гурко" (2). 
(о.т.549-о.т.550-о.т.551-о.т.703-о.т.517) Техническа инфраструктура Приоритет 1, Мярка 1.5. Стратегическа цел 2 

О-2-1 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс 
"Никола Петров", гр. Горна Оряховица 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-2 Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс 
"Никола Петров", гр. Горна Оряховица 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-3 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-4 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България  
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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О-2-5 Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-6 Изграждане на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-7 Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на 
гр. Горна Оряховица 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-2-8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на Автогара гр. Горна Оряховица 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1, 

Стратегическа цел 2 

О-2-9 Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1, 

Стратегическа цел 2 

О-2--10 Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ І, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2 

О-3-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица.  

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-3 
Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна 
Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-5 Укрепване на основи и ремонтно – възстановителни работи на храм "Свети Никола", УПИ I – за църква, кв.172, гр. Горна Оряховица.  Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на Исторически музей, гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на Художествена галерия, гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица. (проектиране и СМР) 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ДКЦ (проектиране и СМР), (386, 191, 95), гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-11 Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на трети етаж на 
сграда ДЗИ (общинска собственост) използван за предоставяне на социални услуги. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-12 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на сграда РУП на МВР, гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 4, Мярка 4.1. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-13 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване, на сградана сграда общинска администрация, гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 4, Мярка 4.1. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-14 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 4, Мярка 4.1. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-15 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на сграда ДБТ Горна Оряховица (бюро по труда), гр. Горна Оряховица. 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 4, Мярка 4.1. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-16 
Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на 
„Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VII - за кризисен център, кв. 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна 
Оряховица 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.4. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-17 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 65, УПИ XIII по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-18 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 252, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-3-19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 253, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 253, УПИ IV по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 783, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 250, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 255, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България  
 

 
о 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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О-4-5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ III по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ II по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ XIV по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 130, УПИ VII по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

О-4-9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 240, УПИ III по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на 
сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда. Обитаване и жилищна среда Приоритет 4, Мярка 4.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

КОД ПРОЕКТИ В ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

И-1-1 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив.Момчилов", ул. "Св.Княз Борис І" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица. Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-2 Реконструкция и разширение на ул. "Македония" (от складова база до пресечка с ул. "Св.Княз Борис І" (о.т.314 - о.т.955; о.т.961-о.т.948;о.т. 
1024-о.т.820), гр. Горна Оряховица  Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-3 Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (бивш военен терен), гр. Горна Оряховица Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-4 Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 -о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 209 - о.т. 823  (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до 
пресечката с ул. "Княз Борис I") Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-5 Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 
66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69 Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-6 Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69 Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-7 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-
о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП)  Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-8 Изграждане на улица с о.т. 886 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИПЗ Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-1-9 Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - 
о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 835 - о.т. 834 Техническа инфраструктура Приоритет 3, Мярка 3.1. Стратегическа цел 1 

И-2-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на сградния фонд на "Янтра Транспорт" АД. 

Зелена система, спорт и други 
публични пространства Приоритет 3, Мярка 3.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

И-3-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Асен Златаров", гр. Горна Оряховица 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

И-3-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ПГЛПИ "Атанас Буров", гр. Горна Оряховица 

 Социална инфраструктура и 
административни сгради Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

КОД ПРОЕКТИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРИНОС ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА И 
ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

ДП-3-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на СДГ "Детски свят", гр. Горна Оряховица, кв. "Калтинец". 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Божур", кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на Детска ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на ОУ „Паисий Хилендарски”, кв. „Гарата”,  гр. Горна Оряховица 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ "Детска радост", Долна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ "Димитър Генков", село Поликраище. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ "Асен Разцветников", село Драганово. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

ДП-3-9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ "Слънчице", село Върбица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 
ДП-3-
10 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Кирил и Методий”, гр. Долна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 
ДП-3-
11 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Климент Охридски”, село Драганово. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 
ДП-3-
12 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Елин Пелин”, село Първомайци. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България  
 

 
о 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ДП-3-
13 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Отец Паисий”, село Писарево. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 
ДП-3-
14 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Васил Левски”, село Върбица. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 
ДП-3-
15 

Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване,  на ОУ „Кирил и Методий”, село Поликраище. 

Функционални връзки с 
общинската територия Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 3 

КОД МЕКИ МЕРКИ /НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ/ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

М-1-1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 
15 места. Социални услуги Приоритет 1, Мярка 1.4.  Стратегическа цел 3 

М-1-2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места. Социални услуги Приоритет 1, Мярка 1.4.  Стратегическа цел 3 
М-1-3 Въвеждане на комплексно административно обслужване на община Горна Оряховица. Социални услуги Приоритет 3, Мярка 3.3.  Стратегическа цел 3 

М-1-4 Осигуряване на възможности за заетост, в. т. ч. стажуване и чиракуване и в училищата и детските заведения, с цел подобряване на 
образователната система. Социални услуги Приоритет 3, Мярка 3.3.  Стратегическа цел 3 

М-1-5 
Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) 
подобряване достъпа до образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и 
преодоляване на негативните стереотипи. 

Социални услуги Приоритет 3, Мярка 3.3.  Стратегическа цел 3 

М-2-1 Обучения на служителите от администрацията на община Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 3, Мярка 3.3. Стратегическа цел 3, 
Стратегическа цел 4 

М-2-2 Информационна кампания за насърчаване на колоезденето. Събития и кампании Приоритет 2, Мярка 2.2. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 4 

М-2-3 Турнир по ръгби, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.1. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 3 

М-2-4 Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.3.  Стратегическа цел 3 
М-2-5 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.3.  Стратегическа цел 3 
М-2-6 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.3.  Стратегическа цел 3 
М-2-7 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.3.  Стратегическа цел 3 
М-2-8 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица. Събития и кампании Приоритет 1, Мярка 1.3.  Стратегическа цел 3 

М-2-9 Провеждане на публични срещи, изготвяне на брошури за разясняване на ползите от разделното събиране и рециклиране на 
отпадъците, повторно използване и намаляване на ползваните опаковки. Събития и кампании Приоритет 4, Мярка 4.3. Стратегическа цел 2, 

Стратегическа цел 4 

М-3-1 Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия. Стратегии и програми Приоритет 3, Мярка 3.3. Стратегическа цел 1, 
Стратегическа цел 4 

М-3-2 Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица. Стратегии и програми Приоритет 3, Мярка 3.3. Стратегическа цел 1, 
Стратегическа цел 4 

М-3-3 Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за управление на отпадъците Стратегии и програми Приоритет 4, Мярка 4.3. Стратегическа цел 4 

М-3-4 Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната 
система Стратегии и програми Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 3 

М-3-5 Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи  и насърчаване на гъвкави начини за 
учене Стратегии и програми Приоритет 1, Мярка 1.2. Стратегическа цел 3 

М-3-6 Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността  за заетост Стратегии и програми Приоритет 3, Мярка 3.3. Стратегическа цел 1, 
Стратегическа цел 3 

М-4-1 Закупуване на контейнери за компостиране Материални активи Приоритет 4, Мярка 4.3. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 4 

М-4-2 Закупуване на контейнери за биоразградими отпадъци Материални активи Приоритет 4, Мярка 4.3. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 4 

М-4-3 Закупуване на контейнери за разделно събиране отпадъци Материални активи Приоритет 4, Мярка 4.3. Стратегическа цел 2, 
Стратегическа цел 4 

КОД ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ  ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 
НАСОЧЕНОСТ КЪМ 

ЦЕЛ 

ИГТ-1-1 Проект за интегриран градски транспорт (в т.ч. рехабилитация или реконструкция на основни улични трасета, изграждане на жп 
надлези, подмяна и изграждане на светофарни уредби и подобряване на достъпността на елементите на градския транспорт) Устойчива градска мобилност Приоритет 2, Мярка 2.1. Стратегическа цел 2 
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VI. Бюджет на плана 

В Tаблица 7 (Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица – 
по зони, тематични и приоритетни области, мерки и цели) са поместени всички проекти, 
включени в ИПГВР. Те бяха подложени на приоритизация, извършена в тясно сътрудничество 
с общинската администрация. Бяха взети предвид финансовите ресурси, с които 
общината ще разполага в периода до 2020 г., приносът на проектите към оползотворяване 
на конкурентните предимства и решаване на специфичните проблеми на града и тяхната 
готовност. В резултат на тази оптимизация се стигна до окончателния списък с проекти, 
разпределени в 5 групи и 1 отделен проект– 3 групи, съответстващи на зоните за 
въздействие, група „Функционални връзки“ и група „Меки мерки“, общоградски проект 
„Интегриран градски транспорт“. За всяка от петте групи, с изключение на проекта за ИГТ, 
се изработи отделна програма за реализация (раздел XI). В проектите за обновяване и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се 
съдържат компоненти, допустими за финансиране по различни програми - Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и ОП „Региони в 
растеж“. Поради това, в програмите за реализация на зоната на публични функции с 
висока обществена значимост и на зоната с преобладаващ социален характер, тези 
проекти са разделени в два отделни.  
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Табл. 8. Приоритизирани проекти по групи 

ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Проект O 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ 
„Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ 
"Бодра смяна", гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда РУП на МВР, гр. Горна Оряховица Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително  достъпна среда на сграда на общинска администрация, гр. Горна Оряховица Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително  достъпна среда на сграда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и 
изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица. 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект О 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на НЧ 
"Напредък 1869", гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект О 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 
Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект О 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 
Исторически музей, гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 
Художествена галерия, гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на МБАЛ 
"Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата Техническа инфраструктура 

Проект O 13 Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 14 Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица. Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 17 Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 18 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 19 Изграждане на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 20 Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 21 Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ І, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект O 22 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 24 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ IV 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 26 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 783, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 250, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 28 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 255, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България  
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Проект O 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 30 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ XIV 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 32 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 130, УПИ VII 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
 на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 240, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект O 34 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център" за жертви на насилие 
с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект O 35 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501) Техническа инфраструктура 
Проект O 36 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609) Техническа инфраструктура 

Проект O 37 Рехабилитация на ул. "Георги Измирлиев" (1) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Бунар Хисар" (2) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и ул. "Въстаническа" (3) 
(о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677) 

Техническа инфраструктура 

Проект O 38 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407) Техническа инфраструктура 

Проект O 39 
Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-
о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-
о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262) 

Техническа инфраструктура 

Проект O 40 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395) Техническа инфраструктура 
ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Проект С 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ОДЗ 
"Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект С 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ПТГ 
"Васил Левски", гр. Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект С 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ЦДГ 
"Щастливо детство", Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект С 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица. Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект С 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица. Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект С 6 Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИI, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес 
и места за паркиране - УПИI за ЖС и УПИII - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица 

Зелена система, спорт и 
други публични пространства 

Проект С 7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 20, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 2, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 23, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 45, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 26, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 12 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 22, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 61, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 14 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 19, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 15 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 19, УПИ VI 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 16 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 43, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 17 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 27, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 18 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Обитаване и жилищна среда 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 

71 

 

 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО  

РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА 

“РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ” 
2007-2013 

www.bgregio.eu 
Инвестираме 
във вашето 
бъдеще 

Квартал 28, УПИ II 

Проект С 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 64, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 20 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 35, УПИ II 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 35, УПИ XXIII 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 22 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 30, УПИ VIII 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 30, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 24 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 70, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 72, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 26 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 69, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 63, УПИ V 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 28 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 63, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 63, УПИ IV 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 30 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 56, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 7, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 32 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 8, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 59, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 34 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 60, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 13, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 36 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 16, УПИ V 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 16, УПИ III 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 38 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг 
Квартал 16, УПИ I 

Обитаване и жилищна среда 

Проект С 39 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19) Техническа инфраструктура 
Проект С 40 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Акация" (1) (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25) Техническа инфраструктура 
Проект С 41 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Дружба" (о.т.136-о.т.156) Техническа инфраструктура 
ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
Проект И 1 Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (ВиК, улици, ограда) Техническа инфраструктура 

Проект И 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ПГХТ 
"Асен Златаров", Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект И 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване  на ПГЛПИ 
"Атанас Буров", Горна Оряховица 

Социална инфраструктура и 
административни сгради 

Проект И 4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. "Св.Княз Борис І" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица. Техническа инфраструктура 
Проект И 5 Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 -о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 209 - о.т. 823  (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресечката с ул. "Княз Борис I") Техническа инфраструктура 

Проект И 6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар 
Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП) 

Техническа инфраструктура 

Проект И 7 Изграждане на улица с о.т. 886 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИПЗ Техническа инфраструктура 
Проект И 8 Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 835 - о.т. 834 Техническа инфраструктура 
Проект И 9 Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 Техническа инфраструктура 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 

72 

 

 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО  

РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА 

“РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ” 
2007-2013 

www.bgregio.eu 
Инвестираме 
във вашето 
бъдеще 

и 69 
Проект И 10 Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69 Техническа инфраструктура 
ГРУПА ПРОЕКТИ: „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ“ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Проект ДП 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ 
"Първи юни", гр. Горна Оряховица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Детска 
ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ 
"Детска радост", Долна Оряховица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ 
"Димитър Генков", село Поликраище 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ 
"Асен Разцветников", село Драганово 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ЦДГ 
"Слънчице", село Върбица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Кирил и Методий", гр. Долна Оряховица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Климент Охридски", с. Драганово 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Елин Пелин", село Първомайци 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Отец Паисий", село Писарево 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Васил Левски", село Върбица 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 12 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване,  на ОУ 
"Кирил и Методий", село Поликраище 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 13 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ 
"Божур", кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 14 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ 
„Паисий Хилендарски”, кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия 

Проект ДП 15 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на СДГ 
"Детски свят", кв. "Калтинец", гр. Горна Оряховица. 

Функционални връзки с 
общинската територия 

ГРУПА ПРОЕКТИ „МЕКИ МЕРКИ“ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
Проект ММ 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места. Социални услуги 
Проект ММ 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места. Социални услуги 
Проект ММ 3 Обучения на служителите от администрацията на община Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 4 Въвеждане на комплексно административно обслужване на община Горна Оряховица. Социални услуги 
Проект ММ 5 Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица. Събития и кампании 
Проект ММ 10 Информационна кампания за насърчаване на колоезденето. Събития и кампании 
Проект ММ 11 Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица. Стратегии и програми 
Проект ММ 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване. Социални услуги 
Проект ММ 13 Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия. Стратегии и програми 

Проект ММ 14 Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до образование; 3) 
подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и преодоляване на негативните стереотипи. 

Социални услуги 

Проект ММ 15 Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система. Стратегии и програми 
Проект ММ 16 Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи  и насърчаване на гъвкави начини за учене Стратегии и програми 
Проект ММ 17 Програма за активно приобщаване иподобряване пригодността  за заетост. Стратегии и програми 

КОД ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ  ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И 

МЯРКА 

НАСОЧЕНОСТ КЪМ 
ЦЕЛ 

ИГТ-1-1 Проект за интегриран градски транспорт (в т.ч. рехабилитация или реконструкция на основни улични трасета, изграждане на жп 
надлези, подмяна и изграждане на светофарни уредби и подобряване на достъпността на елементите на градския транспорт) Устойчива градска мобилност Приоритет 2, Мярка 2.1. Стратегическа цел 2 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна 
Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
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регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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1. Основни допускания 

За определяне на общата стойност на отделните проекти, включително съпътстващите 
дейности, които са задължителни за проектите, финансирани от европейските структурни 
инвестиционни фондове и определяне на стойността на съфинансиране от страна на 
бенефициента, както и от националния бюджет, са използвани основни допускания, които 
са валидни за всички проекти, включени в ИПГВР Горна Оряховица. 

За определяне на общата стойност на отделния проект, включително подготвителни и 
съпътстващи дейности, са използвани следните допускания за дяла на дейностите от 
строителната стойност на проекта: 

- Подготовка на проекта, включваща изготвяне на формуляр за кандидатстване, 
анализ разходи-ползи (където е необходимо), както и разходи за извършване на 
процедури по ЗОП – 0.5% от строителната стойност на проекта;  

- Проектиране, включващо изготвяне на предпроектни проучвания, идейни и работни 
проекти– от 3% до 5% от строителната стойност на проекта в зависимост от 
конкретния проект, като делът при големите инфраструктурни проекти е 3%, а при 
по-малките 5% от стойността им;  

- Строителен надзор – от 1% до 2% от строителната стойност на проекта; 

- Техническа помощ, включваща дейностите по управление, одит и публичност на 
проекта, които са задължителни за проектите, финансирани от европейските 
структурни инвестиционни фондове – от 0.5% до 1% от строителната стойност на 
проектите в зависимост от мащаба на конкретния проект. 

За определяне на процента на съфинансиране от страна на бенефициента (община 
Горна Оряховица или частен партньор) и републиканския бюджет по различните програми 
са използвани пропорции на база на действащите схеми по оперативни програми в 
миналия програмен период 2007 – 2013 г. и предположения за нововъзникналите, които са 
поместени в таблица №9.  

Табл. 9. Разпределение на финансирането на проектите при различните програми и финансови инструменти 

 ОПРР 
(%) 

ОПОС 
(%) 

ФИН. ИНСТРУМЕНТ НА 
ОПРР ЗА ПРОЕКТИ - 
КУЛТУРА И СПОРТ(%) 

ОПРЧР 
(%) 

ФИНАНСОВ 
ИНСТРУМЕНТ 
НА ОПРР 

ОПДУ 
(%) 

ЕСИФ 85 76 80 85 50 100 
Община 5 5 20  50  
Национален 
бюджет 10 19 20 15   

Частно   20  50  

Проектите за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
ще се финансират по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради чрез 100% финансиране по програмата. Дейностите по 
обновяване на дворното пространство и местата за паркиране около сградите ще се 
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финансират по Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1 Подобряване на 
качеството на градската среда. 

Според Одобрен проект на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е изпратен 
официално за одобрение в Европейската комисия на 17.11.2014 г., инвестициите от ОПРР 
2014-2020 г. в спортна и културна инфраструктура ще се осъществяват изцяло чрез 
финансови инструменти. 

Относно разпределението на проектите и тяхното финансиране във времето 2015-2020 г. 
са използвани критериите за приоритетност и проектна готовност на проектите.  

Отделните проекти са обобщени в групи проекти в рамките на интегрирания план и 
според зоните на въздействие. Бюджетът на ниво проект е посочен по дейности, 
включително съпътстващите дейности на проекта. На ниво група проекти, проектите са 
обобщени в матрица-бюджет на интегрирания план съобразно образеца, представен в 
Методическите насоки и са дадени в Приложения. 

2. Разпределение на средствата по групи проекти и източници на 
финансиране 

Общият бюджет на индикативния списък с проектите на ИПГВР Горна Оряховица  възлиза на 
188.881 млн. лв. без ДДС. Най-голям дял от средствата представляват проектът за 
интегриран градски транспорт - 57.7 млн. лв. (30.54% от плана) и Група проекти 
„Обществена зона” – 52.5 млн. лв. или 27.8% от предвидените средства за ИПГВР. Голямата 
част от средствата за ГП „Обществена зона“ – 7.8 млн. лв., предвидени да финансират 
проектите в тази група е насочена към обновяване и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради, 6.5 млн. лв. са предвидени за 
обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МБАЛ "Св. Иван Рилски", 
гр. Горна Оряховица, 11.5 млн. лв. са инвестициите в спортни и рекреационни обекти, 2.2 
млн. лв. за реконструкция на зеленчуков пазар, а 5.2 млн. лв. са предвидени за 
реконструкция на площад „Георги Измирлиев“.  

Трето място с 21% дял в ИПГВР заема Групата проекти „Социална зона” като 30.7 млн. лв. от 
общо 39.7 млн. лв. за групата са предвидени за саниране на многофамилни жилищни 
сгради. Група проекти „Зона за икономическо развитие“ представлява 16.2% от средствата 
за плана или 30.65 млн. лв., от които 5.3 млн. лв. за изграждане на базова инфраструктура в 
предвидения в плана индустриален парк „Горна Оряховица“ и почти 17 млн. лв. за 
изграждане или рехабилитация на улици и паркинги на територията на зоната. 

Разпределението на средствата по групи проекти и по източници на финансиране са 
показани в (Таблица 10) и (фиг. 10). 

Табл. 10. Бюджет по групи проекти и източници на финансиране (в хил. лв) 

Група 
проекти 

Общо 
за 

групата 
ЕСИФ 

Собств.
средств
а за 

съфина
нсиране 

Изцяло 
собств. 
средства 

Републ. 
бюджет 

Национ
ални 

програ
ми 

Други 
инвест. 
фондове 
(Jessica) 

Частни 
инвести
тори 
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ОБЩО ИПГВР 
Горна 

Оряховица 
188 881 112 259 8 355 1 795 13 657 42 228 6 796 3 791 

Група 
проекти: 

Обществена 
зона 

52 469 20 933 3 214 1 500 2 595 13 641 6 796 3 791 

Група 
проекти: 
Социална 

зона 

39 690 9 334 537 - 1 232 28 588 - - 

Група проекти: 
Зона за 

икономическо 
развитие 

30 647 26 050 1 357 - 3 240 - - - 

Група 
проекти: 

Образовател
на 

инфраструкт
ура 

7 271 6 180 364 - 727 - - - 

Група 
проекти: 

Меки мерки 
1 126 735 - 295 96 - - - 

Проект 
Интегриран 
градски 

транспорт 

57 678 49 026 2 884 - 5 768 - - - 

Фиг. 10. Разпределение на бюджета на ИПГВР Горна Оряховица по източници на финансиране (в хил. лв) 
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Най-висок дял в източниците на финансиране имат средствата от европейските 
структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), следвани от средствата по национални 
програми, финансиращи санирането на многофамилни жилищни сгради. Най-малък дял 
е финансирането с частни средства и с изцяло собствени средства на община Горна 
Оряховица.  

Разпределението средствата по оперативни програми е показано на (фиг. 11). 

Фиг. 11. Разпределение на средства по оперативни програми (в хил. лв) 

 
Финансирането от ОП „Региони в растеж” заема основния дял – 98.3% от финансирането 
по всичките ОП. Останалите до 100% представляват средствата по Оперативна програма 
„Околна среда“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”. 

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и 
инвестиционни приоритети е показано на (фиг. 12). 

Фиг. 12. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв) 
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Най-голям дял (40.5%) от проектите ще се финансират по Инвестиционен приоритет 2 на 
Приоритетна ос 1 за насърчаване на градската мобилност, следвани от проектите по 
Инвестиционен приоритет 3 за подобряване на градската околна среда, които 
представляват 35.3% от всички, които ще се финансират по ОПРР, 8.1% представляват 
проектите по Инвестиционен приоритет 5 за подобряване на общинската образователна 
инфраструктура. Останалите проекти, които ще се финансират по другите 
инвестиционни приоритети представляват около 16% от всички, които ще се финансират 
по ОПРР. 

Разпределението на бюджета за ИПГВР през периода 2015-2020 е дадено в (таблица 11). 

Табл. 11. Разпределение на бюджет на ИПГВР 2015-2020 (в хил. лв.) 

ИПГВР Общо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
0,01% 4% 25% 18% 26% 27% 

ОБЩО ИПГВР 188 881 20 6 717 46 306 33 729 50 510 51 600 
ГП: Обществена 

зона 52 469 20 4 788 11 334 6 842 12 399 17 086 

ГП: Социална зона 39 690 - 1 086 30 782 4 692 1 818 1 312 
ГП: Зона за 

икономическо 
развитие 

30 647 - 60 3 060 13 828 11 271 2 427 

ГП: Образователна 
инфраструктура 7 271 - 16 910 27 913 5 404 

ГП: Меки мерки 1 126 - 566 220 - 70 271 
Проект Интегриран 
градски транспорт 57 678 - 200 - 8 340 24 039 25 100 

През първите години от програмния период се усвояват най-малка част от бюджета на 
плана, поради стартирането главно на дейности по проектиране и подготовка на 
проектите. През останалите години се усвояват между 18% и 27% годишно от средствата за 
целия програмен период. 

VII. Описание на звеното за реализация на плана  

Съобразно действащите Методически указания за изработване на ИПГВР и близо 50 
годишния опит на редица европейски страни в изработването и прилагането на 
Интегрирани планове, един от важните моменти е този за определяне на статута, 
функциите и организацията на звената, които имат ангажименти по цялостната 
реализация на ИПГВР. 

Логично е управлението на реализацията на ИПГВР да се свързва с управлението на 
изработването му, т.е. работната група от страна на община Горна Оряховица, взела 
участие в разработването му, да прерасне в управленско звено (УЗ) за реализацията му. 

Това звено трябва да има достатъчен капацитет, за да реализира всички функции, 
присъщи за управление на такъв сложен процес, какъвто е прилагането на ИПГВР – 
администриране, координация, мониторинг, контакти.  
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Кметът на общината определя персонални отговорници от съответните звена на 
общинската администрация и разпределя необходимите действия по обезпечаване на 
проектите със законови процедури, съгласно програмата за реализация (бизнес плана) 
на ИПГВР. 

Основните функции на Управленското звено, натоварено с реализацията на ИПГВР са 
свързани с: 

- Реализация на заложените в ИПГВР инвестиционни проекти, меки мерки и 
хоризонтални проекти;  

- Определяне на приоритетните проекти, които следва да стартират в първата година 
на базата на проектната готовност и одобрено финансиране ; 

- Определяне на технологичната последователност в реализацията на дейностите по 
отделните проекти, гарантираща преодоляване на възможни рискове; 

- Подготвяне на  апликационните форми, подавани в съответния управляващ орган на 
Оперативна програма – основен източник на финансиране на съответните проекти; 

- Подготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на отделните проекти; 
- Подготвяне на  предложения до Кмета на общината за екипа  за управление на 

отделните проекти в трите зони за целево въздействие; 
- Провеждане на мониторинг върху приложението на плана и при необходимост, 

обосновава предложение за преразглеждане на приоритетите и възможностите; 
- Осъществява връзките с партньорите (заинтересованите страни) по прилагането на 

ИПГВР; 
- Други дейности, които имат отношение към управлението и 

реализацията/прилагането на ИПГВР. 

ИПГВР не е план само на общинската администрация. В неговото изработване и 
прилагане са ангажирани много заинтересовани страни – представители на бизнеса, 
НПО, граждани, институции извън общинска администрация.  

Трябва да се създаде и звено/група/ за контролна дейност, което да осъществява 
координация между Управленското звено, Кмета и Общинския съвет. В същото време то: 

- Осъществява координация с Управляващите органи на Оперативните програми, по 
които се финансират проекти, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица; 

- Упражнява контрол за дейността на Управленското  звено; 
- Упражнява цялостен контрол по реализацията/прилагането на ИПГВР на гр. Горна 

Оряховица. 
- Ключова функция на УЗ е и мониторингът на изпълнението. Наблюдението се 

реализира по одобрените със самия план индикатори. Те, както и самият план, 
подлежат на актуализация. Задължение на УЗ е набирането на актуална 
информация за мониторинговите показатели, както и изработването на 
мониторинговите доклади. 

Мониторингът е непрекъснат процес, а докладите за напредъка по изпълнението на ИПГВР 
са годишни. 
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VIII. Използвани процедури на обществено участие и партньорство при 
разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при 
изпълнението му 

Принципът за партньорство и публичност е основно изискване на ЕС към всички равнища 
на стратегическото планиране. Това е основен принцип на демокрацията, който 
гарантира доброто управление и устойчивото развитие, водещ в Кохезионната политика на 
ЕС.  

Основен принцип, който е приложен и съблюдаван при разработването на ИПГВР на гр. 
Горна Оряховица е именно принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

ИПГВР, с който се осигурява пространствена, времева и функционална координация и 
интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинирани цели с 
използване на специфични финансови инструменти, се разработва на широка 
обществена основа с непосредствено участие и ангажиране на икономическите субекти, 
професионалните сдружения, на всички заинтересовани структури на гражданското 
общество, специфични обществени групи и на населението като цяло. 

Техните първоначални нужди, очаквания и мнения са отчетени, анализирани и интегрирани 
в аналитичния компонент на плана, допринасяйки по този начин за една от ключовите цели 
за разработването на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, а именно постигане на адекватно 
информационно осигуряване на цялостния процес на планиране чрез целево събиране и 
обработка на данни за проблемите и очакванията на местните общности и 
заинтерeсовани страни относно развитието на града. 

1. Основни цели и задачи 

Основна цел в прилагането на принципа на партньорство, публичност и прозрачност в 
стратегическото планиране е подпомагане процеса на вземане на правилни решения и 
повишаване на ефективността от приложението на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. 

По отношение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица принципът партньорство следва да се 
разбира като активно участие на всички заинтересовани целеви групи в процеса на 
разработване и изпълнение на плана. Очакваният ефект от приложения подход е 
повишаване на комуникацията между участващите страни, което е условие за създаване 
на един действащ ИПГВР.  

Принципът на партньорство, публичност и прозрачност цели да постигне: 

- Повишаване на информираността относно целите и задачите на интегрирания 
план, потенциала и перспективите за развитие на град Горна Оряховица, както и 
очакваните предизвикателства; 

- Тясно сътрудничество с формациите на гражданското общество, със социалните и 
икономически партньори. Активизиране на участието на всички заинтересовани 
страни в изпълнението на заложените цели с цел постигне на по-голяма 
ефективност; 
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- Подобряване на цялостната координация и взаимодействие между и в самите 
институции на национално, регионално, областно и общинско равнище и 
насочване на усилията на всички участници към постигането на заложените 
стратегически цели;  

- Подобряване на отчетността и осигуряване на общодостъпна информация относно 
планираните, получените и изразходваните средства за изпълнение на проектите в 
определените зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица; 

-  Координация с други планове и програми, изпълнявани от община Горна 
Оряховица, имащи отношение към разработвания план;  

- Изграждане на единен информационен стандарт в диалога между разработващия 
ИПГВР екип и местната администрация, структурите на гражданското общество и 
медиите; 

- Формиране на реалистични обществени представи за ефективността, дейността и 
възможностите за създаване на устойчива жизнена среда в избраните зони за 
въздействие. 

Основните задачи в процеса на изпълнение, разработване и приложение на ИПГВР на гр. 
Горна Оряховица са: 

- Идентифициране на заинтересованите целеви групи, които участваха в 
разработването и обсъждането на ИПГВР на гр. Горна Оряховица и които са 
заинтересовани страни от неговото изпълнение; 

- Определяне на основните методи и подходи за осигуряване на партньорство, 
публичност и прозрачност; 

- Прецизиране на отговорностите на участниците в процеса на изпълнение на ИПГВР 
на гр. Горна Оряховица, правилата и процедурите за комуникация и формите на 
отчетност.  

2. Заинтересовани страни/целеви групи  

Общинската администрация на гр. Горна Оряховица предвижда тясно сътрудничество с 
формациите на гражданското общество, със социалните и икономически партньори. В 
процеса на работа по плана те дават нови идеи на база на техния практически опит и 
подпомагат утвърждаването на решения с по-голям обществен консенсус, участват в 
реализирането на партньорства на местно ниво, допринасят със собствени средства за 
реализиране на дейности по целите и приоритетите на ИПГВР. 

Основните заинтересовани страни в процеса на разработване, обсъждане, съгласуване, 
приемане, наблюдение и изпълнение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица могат да се 
систематизират в следните групи: 

- Общински власти и структури, пряко ангажирани с управлението на територията - 
общинска администрация на гр. Горна Оряховица; постоянни комисии към 
Общински съвет на Горна Оряховица; общински предприятия; експлоатационни 
дружества; доставчици на социални услуги и др. 

- Жителите на територията на гр. Горна Оряховица – вкл. представители на етажната 
собственост, домоуправители, активисти в НПО;  
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- Работещите на територията на гр. Горна Оряховица – ежедневно пребиваващи, на 
които голяма част от времето е свързано с конкретната територия – в системата на 
производството, здравеопазването, образованието, културата, религията, 
обществения ред и др. ;  

- Представители на бизнеса – субекти с интереси и инвестиционни намерения на 
територията на гр. Горна Оряховица; представители на големи, малки и средни 
предприятия, развиващи дейността си на територията на града; представители на 
работодателски организации; 

- Представители на неправителствени организации (НПО) – На територията на гр. 
Горна Оряховица извършват дейност следните организации: Сдружение „Център 
Мария“ (Подкрепа на жертви на домашно насилие); Сдружение „Младежка 
толерантност“ (Младежки инициативи, свързани с провокиране на постоянен 
обществен дебат по въпросите за развитието на индивидуалния потенциал, 
себеизявяването и подпомагане на личностни, групови изяви и разработки, и др.); 
Сдружение „Надежда -2002 (предоставяне на 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.); Те имат функцията на полезни 
партньори по отношение подготовката на интегрирания план и на реални участници 
в неговото изпълнение.  

- Участници във форуми и социални мрежи. 

Списъците с потенциалните заинтересовани страни, както и необходимата информация 
за контакти с тях са изготвяни в зависимост от формата на обсъждане и консултации и 
темата на съответното събитие (обществено обсъждане, фокус групи, 
консултативни/работни срещи и др.). Списъците с конкретните представители в срещите 
са представени към конкретните етапи на отчитане на проекта и са отчетени в 
съответствие с Комуникационната стратегия на интегрирания план.  

3. Методи и подходи за осигуряване на партньорство, публичност и 
прозрачност 

Методите, прилагани за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност в 
процеса на изготвяне, съгласуване, приемане и изпълнение на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица съответстват на основните фази на публично участие и обхващат методи за 
комуникации, методи за информиране, методи за постигане на консенсус и вземане на 
решение. Екипът на плана положи усилия за постигане на постепенно преминаване от 
фазата на еднопосочната информираност към активно участие в процеса на вземане на 
решения с представителите на основните участници. 

Методите за комуникации са насочени към „вътрешни” и към „външни” публики. В първата 
група са включени преките участници в изпълнението на ИПГВР на гр. Горна Оряховица –
представителите на УО на ОПРР, на общинската администрация на гр. Горна Оряховица, 
ключовите и допълнителни експерти на екипа разработващ плана и консултанти. Втората 
група обхваща широката общественост, социално-икономическите партньори, НПО, 
потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни от реализацията на заложените 
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стратегически цели и проектите от индикативния списък на проектите и дейностите, 
включени в ИПГВР, и др. 

Проведени бяха анкетни проучвания за събиране на информация за нуждите и 
очакванията от ИПГВР на гр. Горна Оряховица на заинтересованите страни. Методът на 
регистрация на респондентите използва следните комуникационни канали: 

- електронният сайт на общината (за улеснение на гражданите и заинтересованите 
страни), в който бе създаден раздел „ИПГВР“, намиращ се на интернет адрес: 
http://g-oryahovica.org/ipgvr/, в който са публикувани периодично материали и 
покани, свързани с предстоящи и отминали срещи по ИПГВР; 

- официална и електронна кореспонденция между ДЗЗД „Обединение Горна 
Оряховица 2020“ и респондентите. 

Публичните срещи, консултации и обществените обсъждания са прилагане на модела на 
планиране „отдолу-нагоре”, което активизира потенциала на повече участници. В процеса 
на разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица  са проведени обществени събития, 
които могат да бъдат систематизирани в: 

- Обществени обсъждания – 5 броя /1 за приемане на Зоните за въздействие на 
ИПГВР на гр. Горна Оряховица, проведено на 26.09.2014 г.; 1 за запознаване и 
събиране на мнения на гражданите с идентифицираните проектни идеи, свързани 
с обновяването на район "Север" - социална зона по ИПГВР, проведено на 
12.03.2015 г.; 3 броя обществени обсъждания, проведени на 01.09.2015 г. на тема: 
„Проекти извън зони за въздействие“ по ИПГВР; „Проекти в зона на публични функции 
с висока обществена значимост“ по ИПГВР; „Проекти в зона с потенциал за 
икономическо развитие“ по ИПГВР/; 

- Фокус групи – проведени 5 фокус групи. Две фокус групи /проведени на 25.07.2014 
г./ за запознаване на заинтересованите групи със същността на проекта – едната с 
представители на дирекции на общинска администрация Горна Оряховица и 
представители на бизнеса, развиващ дейността си на територията на гр. Горна 
Оряховица. Три фокус групи със заинтересовани страни от „Местната 
администрация“, „НПО сектор“ и „Бизнес“ /проведени на 10.09.2014 г./ на тема: 
„Град Горна Оряховица – Проблеми и Възможности. Очаквания, Визия и Приоритети 
за развитие 2014 – 2020”. 

- Анкетиране – проведени 3 анкетни проучвания:  
o Едното е проведено под формата на проектен фиш за събиране на 

проектни идеи, които да бъдат включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица. 
Анкетата-проектен фиш бе разпространена на територията на целия град. 
Качена е на сайта на общината, включително е раздавана на всички 
проведени прояви на обществени обсъждания. За обратна връзка с екипа, 
разработващ ИПГВР са използвани и-мейлът на ДЗЗД Обединение „Горна 
Оряховица 2020“ – ipgvr_go@mail.bg, поставена беше урна на партера на 
общината за улеснение на гражданите и формата за обратна връзка в 
сайта на общинска администрация Горна Оряховица. Събраните проектни 
идеи бяха разгледани на работни срещи на екипа на Изпълнителя и 
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отразени в индикативния списък с предложените проекти, които ще се 
включат в ИПГВР на гр. Горна Оряховица 2014-2020 г.;  

o Втората анкета е проведена сред кметовете на населените места на 
територията на община Горна Оряховица във връзка с проектните идеи, 
попадащи в допустимо финансиране в размер до 20% от определените по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-
2020 индикативни бюджети за всеки град за реализиране на проекти за 
общинска образователна, социална инфраструктура и зони с потенциал за 
икономическо развитие, извън зоните за въздействие, но в рамките на 
общинската територия. Целта на анкетата е да бъдат потвърдени заявените 
проекти в Общинския план за развитие на община Горна Оряховица за 
периода 2014-2020 г. 

o Третото анкетиране е проведено във връзка със събиране на мненията 
относно Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. Проучването бе 
направено под формата на анкета, изпратена сред заинтересованите 
страни от „НПО сектор“ и „Бизнеса“ по електронните пощи. Получените 
анкетни форми бяха обработени от екипа на Изпълнителя и мненията взети в 
предвид при предаването на Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица 
на Възложителя. 

Обществено обсъждане за приемане на Зоните за въздействие на гр. Горна Оряховица се 
проведе на 26.09.2014 г. в Зала №1 на общинска администрация - Горна Оряховица. На 
обсъждането взеха активно участие няколко граждани. 

Обществено обсъждане се проведе на 12.03.2015 г. и в Социалната зона за въздействие на 
тема: Обновяването на район "Север" - социална зона по ИПГВР. Обсъждането се проведе 
в Клуб на пенсионера, гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" №1. Активно участие взеха 
повечето от присъстващите граждани. 

Три обществени обсъждания на тема: „Проекти извън зони за въздействие“ по ИПГВР; 
„Проекти в зона на публични функции с висока обществена значимост“ по ИПГВР; 
„Проекти в зона с потенциал за икономическо развитие“ по ИПГВР се проведоха на 
01.09.2015 г. в Зала №1 на общинска администрация - Горна Оряховица съответно от 17.00, 
18.00 и 19.00 часа. На обсъждането взеха участие няколко граждани. 

Екипът, разработващ ИПГВР, използва разнообразни канали за активно и изпреварващо 
информиране – секцията на сайта на общината, чрез която се публикува регулярно 
информация за изготвянето на плана, визуализират се пространствено отделните 
резултати и продукти, включително изготвяните тематични карти. 

Формите за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода на 
разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица бяха: 

- обществени обсъждания;  
- фокус групи с участие на отделни заинтересовани страни; 
- анкетни проучвания /анкети и проектни фишове/. 
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Тяхното организиране бе осъществено в съответствие с основните изисквания за 
представителност, яснота на поставените цели и теми за обсъждане, своевременно 
осигуряване на достъп до информацията и публикуване на резултатите от проведеното 
събитие.  

4. Координация и отговорности 

Прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качеството на ИПГВР 
и ефективността на неговото изпълнение. Освен това въвеждането и спазването на този 
принцип създава обективни предпоставки и условия за привличане на капитали и 
ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на града. 

Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на територията на общината 
има кмета на града и ръководената от него общинска администрация. Координацията по 
разработването, обсъждането, съгласуването, приемането, контрола и изпълнението на 
ИПГВР на гр. Горна Оряховица се ръководи от главния архитект. Той е ръководител на 
проекта от страна на общинската администрация и се подпомага в дейността си от 
служители на общинската администрация. 

Общинският съвет също трябва да гарантира прилагането на принципа на партньорство, 
публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на плана и да съдейства за  
мобилизиране и ефективна координация на усилията на местно ниво. 

IX. Очаквани резултати от прилагането на плана 

1. Очакван синергичен ефект и положително въздействие в по-широкия 
обхват на общината и  района от ниво 2 

Прилагането на ИПГВР цели да постигне синергичен ефект от координираното изпълнение 
на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че 
цялостното решение да надхвърли добавената стойност, ако тези политики и инвестиции 
биха били изпълнени поотделно. Независимо, че проектът на ИПГВР  на гр. Горна 
Оряховица концентрира въздействието си върху определените три зони за въздействие (със 
социални функции, с потенциал за икономическо развитие и с публични функции), всички 
предвидени интервенции оказват пряко и косвено положително въздействие върху всички 
компоненти и аспекти на града – жителите, гостите, бизнеса, екологията, сигурността, 
привлекателността. Комбинират се инвестиции в общинска образователна и социална 
инфраструктура, енергийна ефективност и градски транспорт, както и културна и спортна 
инфраструктура. Така се постига видимо и трайно повишено качество на средата – 
ефект, който не би се проявил при отделно и безразборно реализиране на заложените в 
ИПГВР проекти. По същество, това е очакваният синергичен ефект от прилагането на 
интегрирания подход в планирането и реализацията на проектните пакети – както за всяка 
от зоните, така и за целия град и общината. Макар, че проектите извън зоните за 
въздействие са ограничени до няколко предметни сфери (образование, култура, 
транспорт), с прилагането на ИПГВР ще се осигури ключов фактор на желаното 
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регионално развитие – подобрена достъпност. Подобрена физическа достъпност до 
всички съставни селища на общината, равен достъп до качествено начално образование, 
равен достъп до културна инфраструктура. 

Резюмирано, прилагането на ИПГВР ще окаже трайно въздействие върху развитието на гр. 
Горна Оряховица и прилежащата територия, тъй като с изпълнението на проектните 
дейности: 

- Ще се създадат предпоставки за привличане на инвестиции чрез повишаване на 
общата атрактивност на града и неговата индустриална зона. Тласък в развитието 
на града би дала реализацията на възможността за устройване на нов 
индустриален парк в конверсирания военен терен. В регионален план, градът се 
очертава като добро място за развитие на бизнес и притегателна територия за 
преки чуждестранни инвестиции.  

- Ще се подобри способността на съществуващият център на града да поеме 
необходимите функции на едно представително пространство и да удовлетвори 
потребностите на града като място за социални контакти и дейности; 

- Ще се създадат предпоставки за балансирано функционално, естетическо, 
социално и представително развитие на пространствата с изявени публични 
функции; 

- Ще се подобри енергийната ефективност и естетическия вид на многофамилните 
жилищни сгради, в контекста на цялостно подобрена жилищна среда; 

- Ще се стимулира социалната интеграция на необлагодетелствани социални групи;  
- Ще се повиши привлекателността на региона за посетители и външни инвеститори; 
- Ще се разшири положителното влияние на гр. Горна Оряховица в рамките на 

територията на общината, областта и целия Северен Централен район от ниво 2. 
Заедно с градовете Велико Търново и Свищов, Горна Оряховица ще акумулира 
още повече икономически и социални дейности, ще увеличи 
„центростремителните си сили”, реализирайки един балансиран полицентричен 
модел на развитие в рамките на областта. Реализирайки подобни планове в 
съставните области на Северен Централен район от ниво 2 (Габрово, Русе, Разград 
и Силистра), може да се очаква подобен ефект и в това териториално ниво. 

Положителните въздействия от прилагането на плана ще се усетят най-силно в рамките на 
общината, тъй като град Горна Оряховица е мобилизиращият икономически и социален 
център. Около 90 % от икономическия резултат в общината се реализира в гр. Горна 
Оряховица и стимулирането на икономическия растеж пряко ще се отрази върху 
динамиката на развитието на общината, доходите на населението и качеството на 
услугите. 

2. Принос на ИПГВР за постигане на хоризонталните политики на Общността 

2.1. Равни възможности  

ИПГВР гарантира равни възможности за всички целеви групи, насърчава намаляване на 
изолираността на хората, живеещи в по-слабо развити квартали. ИПГВР има силна 
насоченост към социалното включване - заложените приоритети и мерки ще допринесат 
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за постигане на целта за намаляване на бедността и стимулиране на социалното 
включване. ИПГВР предвижда проекти за осигуряване на физически достъп до обществени 
сгради, жилища, открити пространства и др.  

2.2. Опазване и въздействие на околната среда 

Всички дейности по ИПГВР са насочени към оказване на положително въздействие върху 
околната среда. Разпространението на резултатите от ИПГВР ще окажат трайно влияние 
върху мисленето на широката общественост относно екологичните и икономически ползи. 
Основно предизвикателство пред икономиката на страната и районите е ниската 
енергийна ефективност, която влияе негативно върху конкурентоспособността. 
Прилагането на нисковъглеродни стратегии и мерки за града, включително чрез 
насърчаване на мерки за енергийна ефективност и чрез насърчаване на устойчива 
градска мобилност, ще има конкретен принос в намаляване емисиите на парникови 
газове и подобряване на ресурсната ефективност. А всичко това е фактор за желания 
устойчив и приобщаващ растеж. 

2.3. Устойчиво развитие 

Проектът допринася за повишаване на конкурентоспособността и свързаното с това 
насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност. ИПГВР оказва влияние върху 
устойчивото развитие на гр. Горна Оряховица като цяло. С реализирането на заложените 
проекти ще се допринесе за повишаването на  конкурентоспособността на града – 
търсено и добро място за живот. ИПГВР ще насочи ресурсите си за подобряване 
привлекателността на града чрез инвестиране в основната инфраструктура, в осигуряване 
на адекватни комунални услуги, в подобряване на екологичния баланс и на жизнената 
среда като цяло. 

2.4. Иновации и правене на политики 

Администрацията на Община Горна Оряховица вече е натрупала опит в печеленето и 
изпълнението на проекти в конкурентна среда. При изпълнението на настоящия проект ще 
бъдат прилагани вече изградени добри практики. Ще бъдат спазвани принципите на 
добрия финансов мениджмънт. При изпълнението на проекта ще се залага изключително 
на работата в екип, който е сформиран така, че да бъдат посрещнати всички нужди от 
административна и техническа експертиза. 

X. Екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР – преценка на 
необходимостта и резултати 

Проектът за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица 
определя средносрочните цели за устойчиво интегрирано местно развитие на територията 
на града, свързани с подобряване на жизнената среда и икономическо развитие на града 
и е с териториален обхват в строителните граници на гр. Горна Оряховица. 

Етапите, включени в Обособена позиция 2 „Подготовка на документи за преценка за 
необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР 
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и/или ПУП и извършване на екологични оценки и оценки за съвместимост съгласно ЗООС 
и ЗБР”, съгласно техническата спецификация, са: 

- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на 
Община Горна Оряховица на документи за преценка необходимостта от 
екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 8 от Наредба за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми;  

- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган - изготвяне на 
екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 14 от Наредба за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми;  

- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на 
Община Горна Оряховица на документи за преценка за ОС на ПУП и ИПГВР по 
реда на чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони;  

- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган – изготвяне на ОС 
на ПУП и ИПГВР по реда на чл. 20 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Екипът от експерти на „Еко Енергопроект” ООД, който извършва дейностите по обособена  
позиция 2 се състоя в: 

- Инвентаризация, анализ и оценка на документи, материали, проучвания  и проекти, 
свързани с изпълнение на задачите по отношение на извършване на  екологична 
оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. 

- Участие в обсъждането на целите, свързани с изготвяне на ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица, и представяне на задачите на екипа относно изготвяне на екологичната 
оценка на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. 

- Провеждане на срещи с проектантския екип, изготвящ ИПГВР на гр. Горна 
Оряховица, и обсъждане на предвидените цели и мерки, включени в 
предварителния проект.  

- Провеждане на срещи с представители на Община Горна Оряховица и обсъждане 
на предвидените цели и мерки, включени в предварителния проект.  

- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на 
Община Горна Оряховица на документи за преценка необходимостта от 
екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 8 от Наредба за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Дейността е свързана с преценяване необходимостта от екологична оценка на ИПГВР. 
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми, ЗООС и ЗБР.  

- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган - изготвяне на 
екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 14 от Наредба за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
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Дейността е свързана с екологична оценка на ПУП и ИПГВР съгласно изискванията на 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми. 

След обстоен анализ на действащото българско законодателство и предвид съкратените 
срокове за завършване на проекта е приет подход по провеждане на поцедурите 
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на ИПГВР/ПУП, който да предостави на 
общината и компетентните органи възможност да издадат становище в предвидения 
кратък срок.  

За целта е изготвено ИСКАНЕ за издаване на решение за преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми и УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 10, ал. 1 и 
ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, в обхват и съдържание, отговарящи на изискванията 
на чл.8 от Наредбата и съдържащи информациятаз а обем и съдържание на Докладите 
по ЕО,  изискваща се по чл.85, ал.5 от ЗООС. 

Информацията за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за 
съвместимост е неразделна част от проекта за Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град Горна Оряховица и цели да допринесе за интегриране 
на въпросите на околната среда в реализацията на ИПГВР/ПУП на гр. Горна Оряховица и  
се разработва едновременно с него.  

Основната й цел е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в 
реализацията на ИПГВР/ПУП на гр. Горна Оряховица, с което да се осигури по-високо ниво 
на защита на околната среда и устойчиво развитие на района, да отчете екологичните 
проблеми на най-ранен етап на вземане на решение в Предварителен проект и да 
направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложения план с по- 
голяма прозрачност посредством консултации и участие на широката общественост. На 
база на резултатите ще се направят съответните препоръки, които е необходимо да се 
вземат предвид при следващите действия и стъпки при последващо реализиране на 
плана. 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и 
целите на ИПГВР/ПУП са изведени приоритетите за развитие на територията. Анализът на 
приоритетите на развитие, залегнали в ИПГВР/ПУП от гледна точка на отношението им към 
околната среда, са поставени в проекта на ИПГВР/ПУП на град Горна Оряховица. 

ИПГВР оказва категорично положително въздействие върху параметрите на околната среда 
и здравето на хората в района. По този начин ще се постигне осигуряване на високо 
качество на живот за населението в района, предотвратяване на всякакъв здравен риск, 
повишаване на трудовата заетост, както и развитие към постигане принципите на 
устойчиво развитие на градската среда по трите компонента – социални, икономически и 
екологични. 
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За осъществяването на всички инвестиционни предложения в плана ще се предвиждат 
всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране 
на отрицателни въздействия върху околната среда.  

XI. Програма за реализация на ИПГВР и на включените в него зони за 
въздействие 

1. Програма за реализация на зона на публични функции с висока 
обществена значимост 

Предмет на програмата 

Зоната на публични функции с висока обществена значимост обхваща компактния център 
(ограничен от ул. „Хан Крум“ на запад и север, ул. Елена Грънчарова и ул. Янко Божанов на 
изток и ул. Македония на юг) и негови разширения: на запад по оста на пешеходната зона 
до стадион «Локомотив» и прилежащата му територия, на югозапад по ул. „Патриарх 
Евтимий“ до изхода към Арбанаси, на югоизток по ул. „Отец Паисий“ до болницата и 
изхода към Лясковец. В стремежа да се обхванат максимално много обществени 
пространства, към зоната са приобщени обекти като Районния съд, СОУ «Вичо Грънчаров», 
църквата „Св. Георги“, ЦДГ „Бодра смяна“, ОУ „Иван Вазов“ и др.  

Обхвата на зоната е с площ от 94,356 ха – 7,36% от територията в селищни граници по 
действащия ОУП на гр. Горна Оряховица.  

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която 
да бъде атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се 
съчетават конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – 
изразена с лесен достъп до зелени пространства. 

За постигането на специфичната цел са включени петдесет проекта, които се стремят към 
цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната 
мрежа; обновяване с внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на 
образователната, културната и здравна инфраструктура, и административни и 
многофамилни жилищни сгради; възстановяване и оптимизиране на вътрешно-
кварталните пространства; реконструкция и модернизация на паркове, стадиони и 
площадки за игра със спортни и рекреационни функции, както и изграждане на нови 
такава; цялостна реконструкция на централния площад на града. 

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на проектите са, както следва: 

- Реконструирано и обновено 1 училище, с прилежащата площ към него; 
- Реконструирана и обновена 1 детска градина, с прилежащата площ към нея; 
- Подобрена енергийна ефективност на общо 2 обекта на образователната 

инфраструктура; 
- Подобрена енергийна ефективност на 3 административни сгради; 
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- Преустроено и променено предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. 
обзавеждане и оборудване и създаден „Кризисен център" за жертви на насилие с 
капацитет 15 места; 

- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, 
достъпна среда, обзавеждане и оборудване на две читалища, и изградена 
преместваема покривна конструкция на едно читалище; 

- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, 
достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Младежки дом; 

- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, 
достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Исторически музей; 

- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, 
достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Художествена галерия; 

- Реконструиран и благоустроен на един централен градски площад; 
- Реконструиран и модернизиран парцел за озеленяване, включително изградена 

площадка за игра; 
- Цялостно изграден един парк; 
- Реконструирани и модернизирани 2 съществуващи парка; 
- Изградено 1 футболно игрище и 1 тренировъчен стадион и облагороден прилежащ 

към тях терен; 
- Обновен един градски стадион и облагороден прилежащ към него терен; 
- Изградена 1 многофункционална сграда към спортен комплекс; 
- Изградени 4 тенис корта и прилежащата им инфраструктура; 
- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, 

достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 общинска болница – МБАЛ „Св. 
Иван Рилски“; 

- Обновени и внедрени мерки за енергийна ефективност в 12 многофамилни 
жилищни сгради; 

- Обновени дворни пространства и паркинги на 12 многофамилни жилищни сгради; 
- Рехабилитирани/Реконструирани 12 улици, включително, привеждане на градската 

среда към изискванията за достъпност; 
- Реконструиран 1 пазар. 

Обобщение 

В тази зона стойността на проектите заемат второ място по дял - 27.8% от цялостния бюджет 
на ИПГВР, а именно 52.5 млн. лв. Разпределени по източници на финансиране са именно: 
20.9 млн. лв.  от ЕСИФ, 3.2 млн. лв. средства от общинския бюджет за съфинансиране, 1.5 
млн. лв. изцяло собствени средства от бюджета на общината, 2.6 млн. лв. от 
Републиканския бюджет, 13.6 млн. лв. от Национални програми, 6.8 млн. лв. от други 
инвестиционни фондове (Jessica) и 3.1 млн. лв. от частни инвеститори. Разпределението по 
източници на финансиране на проектите в зоната е показано на следващата фигура. 
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Фиг. 13. Разпределение на бюджета на обществена зона по източници на финансиране (в хил. лв) 

 
Финансирането по националните програми е предвидено за обновяване и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", 
гр. Горна Оряховица за 6.5 млн. лв. и саниране на многофамилни жилищни сгради с 
обща стойност на проектите 7.8 млн. лв., като в тях се включват и дейностите по обновяване 
на дворното пространство и местата за паркиране около сградите, които ще се 
финансират по Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1 Подобряване на 
качеството на градската среда. Общият брой на жилищата за саниране по програмата в 
зоната е 754 жилища в 12 жилищни сгради с РЗП - 56 565 кв. м. и дворно пространство 29 
195 кв. м.  

Друго голямо перо в бюджета на зоната са и реконструкцията/рехабилитацията на улици  - 
11.17 млн. лв. с обща дължина 4 980.72 м. 

Изцяло собствените средства в източниците на финансиране в зоната са предвидени за 
подмяна на главен колектор при реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и 
организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата. 

Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително  достъпна среда на три административни сгради с обща РЗП – 
12 394.92 кв. м., чиято стойност възлиза на 1.6 млн. лв. 

В тази зона попадат два обекта на образователната инфраструктура: 1 основно училище и 
1 целодневна детска градина. Проектите за обновяването и въвеждането на мерки за 
енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, 
обзавеждане и оборудване на тези два обекта възлизат на стойност 1.833 млн. лв. 
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Проектите за обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност, 
включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 
културната инфраструктура са пет /2 читалища, Младежки дом, Исторически музей, 
Художествена галерия/. Тяхната стойност възлиза на 2.830 млн. лв. 

Цялостната реконструкция и благоустрояване на централния градски площад с площ 
25 000 кв. м. е на обща стойност 5.15 млн. лв. 

Проектите за реконструкция и модернизация на 2 съществуващи парка възлизат на 
стойност 3.04 млн. лв., а общата площ на парковете е 109 100 кв. м. 

Заложен е основния ремонт и реконструкцията на градския стадион „Локомотив“ на гр. 
Горна Оряховица на стойност 3.075 млн. лв. 

Други проекти към спортната инфраструктура в тази зона са: Изграждането на Футболно 
игрище и Тренировъчен стадион и облагородяването на прилежащ терен в Спортен 
комплект „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица на стойност 1.810 млн. лв.; изграждане на 4 
броя тенис корта и прилежащата инфраструктура – 1.398 млн. лв. и изграждането на 
обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в  УПИ I кв. 199 на 
стойност 1.3 млн. лв. 

Що се отнася до финансирането на проектите по оперативните програми, 
разпределението е както следва: 95% по ОПРР и 5% по ОПОС, като последните са 
предвидени за проектите по рехабилитацията/изграждането на уличната мрежа и по-точно 
при подмяната/изграждането на ВиК инсталациите. 

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и 
инвестиционни приоритети е показано на следващата фигура. 

Фиг. 14. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” в обществена зона (в хил. лв) 
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2. Програма за реализация на зона с преобладаващ социален характер 

Предмет на програмата 

Предмет на програмата за реализация е реконструкция и облагородяване включва 
същинската част на комплекса ж.к. Пролет с жилищните блокове, парк „Никола 
Панайотов“, източно разположените еднофамилни и многофамилни къщи, теренът, 
разположен източно от жилищния комплекс, предвиден в ОУП за жилищни нужди. Освен 
това, към зоната е приобщена територия, разположена източно от ул. „Цар Освободител“ и 
заключена между нея и ул. „Стоил Войвода“. В тази територия се включва терен общинска 
собственост, който е подходящ за изграждане на социални жилища. В нея попада също и 
сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Площта на зоната обхваща – 100.535 ха – 7,84% от територията в селищни граници по 
действащия ОУП на гр. Горна Оряховица. Социалната зона обхваща близо 1/3 от 
жилищата в града, представляващи еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. 

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е постигане на качествена жилищна среда, 
както вътре в жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване 
на екологичния отпечатък на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на 
жилищните и обществени сгради и развитието на зелени площи за широко обществено 
ползване. 

За постигането на специфичните цели са представени седемдесет и три проекта. Те 
включват проекти насочени към образователната, социалната инфраструктура, градската 
среда и зелената система, благоустрояването на уличната мрежа в зоната за въздействие. 
Основен дял от проектите /64 проекта/ заемат тези за обновяване на сградния фонд и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и 
тези за обновяването на прилежащите им дворни пространства и паркинги. 

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на тези проекти са, както следва: 

- Реконструирани, обновени и подобрена енергийна ефективност 2 детски 
заведения, с прилежащите площи към тях – 1 ОДЗ и 1 ЦДГ; 

- Реконструирано, обновено и подобрена енергийна ефективност на 1 училище, с 
прилежащата площ към него – 1 професионална гимназия; 

- Цялостно изградени 2 нови площадки за игра/уличен фитнес; 
- Обновен сграден фонд и внедрени мерки за енергийна ефективност в 33 

многофамилни жилищни сгради; 
- Обновени дворни пространства и паркинги на 33 многофамилни жилищни сгради; 
- Изграден „Приют“ за бездомни лица с капацитет 15 места; 
- Изградени 28 броя социални жилища с капацитет 70 обитатели; 
- Рехабилитирани/Реконструирани 4 улици, включително, привеждане на градската 

среда към изискванията за достъпност. 
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Обобщение 

В тази зона стойността на проектите заемат трето място по дял - 21% от цялостния бюджет 
на ИПГВР, а именно 39.7 млн. лв. Разпределени по източници на финансиране са именно: 
9.3 млн. лв. от ЕСИФ, 0.5 млн. лв. средства от общинския бюджет за съфинансиране, 1.2 
млн. лв. от Републиканския бюджет, 28.6 млн. лв. от Национални програми. 
Разпределението по източници на финансиране на проектите в зоната е показано на 
следващата фигура. 
Фиг. 15. Разпределение бюджета на социална зона по източници на финансиране (в хил. лв) 

 
В тази зона са предвидени проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради и 
обновяване на прилежащите им дворни пространства и паркинги на стойност 32.6 млн. лв. 
Проектите включват за саниране 2 984 жилища в 33 жилищни сгради с РЗП – 224 239 кв. м. и 
дворно пространство 100 061 кв. м.  

Финансирането на проектите по оперативните програми е както следва: 97% по ОПРР и 2% 
по ОПОС, като последните са предвидени за проектите по рехабилитацията/изграждането 
на уличната мрежа и по-точно при подмяната/изграждането на ВиК инсталациите. 

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и 
инвестиционни приоритети е показано на следващата фигура. 
Фиг. 16. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв) 
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Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително прилежащо дворно място,  създаване на достъпна среда, 
включително обзавеждане и оборудване на три сгради на образователната 
инфраструктура /2 детски градини – 1 ОДЗ и 1 ЦДГ; 1 училище – ПТГ/ с обща РЗП – 12 756 
кв. м. и прилежащ двор – 23 016 кв. м., чиято стойност възлиза на 3.4 млн. лв. 

Предвидените проекти за социална инфраструктура в зоната на въздействие с 
преобладаващ социален характер са два: 

- Изграждане на „Приют“ за бездомни лица с капацитет 15 места, включително 
обзавеждане и оборудване, възлизащ на стойност - 1.14 млн. лв.; 

- Изграждане на 28 броя социални жилища с капацитет 70 обитатели -  на стойност 
1.9 млн. лв. 

Друго перо в бюджета на зоната е: реконструкцията/рехабилитацията на улици - 2.4 млн. 
лв. с обща дължина 992 м. 

Проектите за изграждане на две площадки за игра/уличен фитнес са на стойност 0.188 
млн. лв. с обща площ на площадките за игра 4 525 кв. м. 

3. Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие 

Предмет на програмата  

Зона с потенциал за икономическо развитие условно разделена на три части. Първата, 
източно разположена част, включва предприятията по протежение на ул. „Иван Момчилов“ 
и граничи на запад с р-н Север (ул. „Цар Освободител), на югозапад с ЦГЧ, а на изток с 
ж.п. линията Горна Оряховица – Лясковец - Елена. Втората част на зоната включва 
производствените и складовите терени, разположени южно от ул. „ Св. Княз Борис I“. На 
запад тази част завършва до терена на ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р Асен 
Златаров”, на изток - до границата на землището на гр. Горна Оряховица, на север – до жп 
линията. Третата условно обособена част на зоната обхваща територията между възел 
„Честово“ на изток, летище „Горна Оряховица“ на север и бившата керамична фабрика 
(„Мизия-2000“ АД) на запад. В определената зона са включени най-важните и развиващи 
се предприятия, както и терени с потенциал за икономическо развитие. Най-голяма по 
площ зона – 217.57 кв. м. или 16.96%. от територията в селищни граници по действащия ОУП 
на гр. Горна Оряховица. 

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на атрактивна икономическа зона, 
чрез изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" 
(бивш военен терен), рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, 
както и изграждане на обществено достъпни паркинги. В подкрепа на тази цел се 
акцентира и върху обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 
професионалните гимназии, намиращи се на територията на зоната. 



ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ  
НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

  
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

държавния бюджет на Република България  
   

о 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна 
Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

96 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОНД  

ЗАРЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА  
ПРОГРАМА  

“РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ”  
2007-2013 

www.bgregio.eu  
Инвестираме във 
вашето бъдеще 

 

За постигането на специфичните цели са заложени десет проекта. Три от проектите имат 
за цел да създадат условия за привличане на нови инвеститори, чрез цялостно изграждане 
на индустриален парк, включително и инфраструктурата "Горна Оряховица" (бивш военен 
терен) и изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш 
военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и 
квартали 63 и 69, включително изграждане на надземни паркинги в кв. 68. Три проекта за 
изграждане на улици, целта на които е свързаността на новия индустриален парк с града и 
летището. Един проект за рехабилитация/реконструкция на две улици и един проект за 
създаване на обществено достъпни паркинги. Тези два проекта имат за цел да подобрят 
достъпа до икономически най-активната част на града. Два проекта за обновяването и 
въвеждането на мерки за енергийна ефективност в професионалните гимназии, 
намиращи се на територията на зоната. 

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на проектите са: 

- Изграден индустриален парк включително и инфраструктурата /улици/ "Горна 
Оряховица" (бивш военен терен); 

- Реконструирани 2 улици; 
- Изградена 1 нова улица; 
- Създадени обществено достъпни паркинги по две от основните улици в зоната; 
- Реконструирани, обновени и подобрена енергийна ефективност на 2 училища, с 

прилежащата площ към тях – 2 професионални гимназии; 

Обобщение  

Общата стойност на проектите в зоната възлиза на 30.65 млн. лв., което е 16.2% от общия 
бюджет на ИПГВР. 

Основно перо в бюджета на зоната е изграждането на индустриалния парк, включително 
инфраструктурата в него -  5.34 млн.  лв.  Изграждането на базова инфраструктура в кв. 63 
и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 
67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69, включително изграждане на надземни паркинги 
в кв. 68.  - възлиза на стойност  - 5.658 млн. лв.  

Изграждането на трите улици е на стойност - 12.882 млн. лв. или 42% от бюджета на зоната 
с обща дължина 4 175 м. Рехабилитацията/реконструкцията на две улици в зоната е на 
стойност 3.13 млн. лв. – с дължина 1430 м. Създадени обществено достъпни паркинги по 
две от основните улици в зоната възлиза на 0.136 млн. лв. 

Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително прилежащо дворно място,  създаване на достъпна среда, 
включително обзавеждане и оборудване на две сгради на образователната 
инфраструктура /2 професионални гимназии/ с обща РЗП – 14 489 кв. м. и прилежащ 
двор – 63 451 кв. м. , чиято стойност възлиза на 3.5 млн. лв. 

Разпределението по източници на финансиране на проектите в зоната е показано на 
следващата фигура. 
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Фиг. 17. Разпределение на финансирането в икономическа зона по източници на финансиране (в хил. лв) 

 
Проектите в тази зона ще се финансират изцяло по ОПРР, като разпределението им оси 
на финансиране е както следва: 89% по Инвестиционен приоритет 1.3 Градска среда на 
Ос 1 и 11% по Ос 3 Държавна образователна инфраструктура. 

4. Програма за реализация на проектите извън зоните за въздействие, 
засилващи функционалните връзки 

Предвидените проекти, включени в ИПГВР, извън зоните за въздействие, но в рамките на 
общинската територия, са свързани с обновяването и въвеждането на мерки за енергийна 
ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и 
оборудване на образователна инфраструктура. Целта на осъществяването на проектите е 
да се осигури качествена образователна среда. 

Проектите в тази група са петнадесет. Пет /1 детска ясла, 1 ОДЗ, 1 ЦДГ, 1 СДГ, 1 ОУ/ от тях 
са на територията на града, но попадат извън зоните за въздействие. Останалите десет /4 
ЦДГ, 6 ОУ/ в населените места на територията на общината.  

Стойността на проектите е 7.271 млн. лв., които ще бъдат осигурени, както следва: ЕСИФ – 
6.180 млн. лв., Собствени средства за съфинансиране 0.364 млн. лв. и Републикански 
бюджет – 0.727 млн. лв. Стойността на проектите възлиза на 3.9% от общия бюджет на 
ИПГВР. 

5. Програма за реализация на меките мерки (неинвестиционните проекти) 

В тази група се включени 17 проекта на стойност 1.126 млн. лв. или 0.6% от общия бюджет 
на ИПГВР. 

Осем от мерките се финансират от общинския бюджет: 
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- Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица; 
- Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ 

"Напредък"; 
- Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови"; 
- Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина"; 
- Културно-образователен форум; 
- Информационна кампания за насърчаване на колоезденето; 
- Маркетингова стратегия на индустриален парк; 
- Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта 

на хранителната индустрия. 

Стойността на тези мерки е 0.295 млн. лв.  

Мерките, които ще се финансират от ОПРЧР, са 4 и възлизат на обща стойност  0.337 млн. 
лв. Те са: 

- Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип 
„Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места; 

- Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с 
капацитет 15 места; 

- Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. стажуване и чиракуване и в училищата 
и детските заведения, с цел подобряване на образователната система; 

- Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните 
направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до 
образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на 
местната общност и преодоляване на негативните стереотипи. 

Две меки мерки са свързани с подобряване на квалификацията на служителите в 
общинската администрация и подобряване административното обслужване на 
общината. Мерките са с източник на финансиране ОПДУ и са на стойност – 0.190 млн. лв.   

Останалите три мерки са: 

- Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и 
устойчиво задържане на учениците в образователната система; 

- Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички 
възрастови групи  и насърчаване на гъвкави начини за учене; 

- Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността  за заетост. 

Те са с източник на финансиране ОПНОИР и са на обща стойност 0.306 млн. лв. 

XII. Предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт 

Част от този етап са също предпроектните проучвания за проектите за интегриран градски 
транспорт. Те обхващат цялата система на градския транспорт и са съобразени с 
изискванията на този инвестиционен приоритет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тези 
проучвания са разработени в 2 части: Част І-ва “Анализ на състоянието на транспортните 
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процеси и на МОПТ - Горна Оряховица - 2014” и част 2-ра “Идеен проект за “ЕСУ-МОПТ и 
GPS” – Горна Оряховица”. 

1. Част І-ва “Анализ на състоянието на транспортните процеси и на МОПТ - 
Горна Оряховица - 2014” 

Част І-ва обхваща изясняването на транспортната ситуация в града и общината към 2015 г.  

Изведени са и са анализирани в контекста на европейските тенденции, основните 
проблеми на транспортната проблематика, които стоят за решаване в града. 

В Горна Оряховица жизненоважният въпрос за градската мобилност, изисква 
предприемането на редица мерки, които да предотвратят по-нататъшното влошаване, за 
да се постигне запазване, а в средносрочна перспектива - и подобряване на качеството 
на живот на населението.  

В случая с гр. Горна Оряховица нуждата от максимално интегриран подход, както по 
отношение на възможните решения, така и в чисто териториално-административен аспект, 
е още по-силна, поради спецификата на своеобразната градска агломерация, 
формирана от Велика Търново, Горна Оряховица и Лясковец, с общо население от над 
115 500 жители, което я нарежда на 8-мо място в страната. Отчетени са редица тенденции 
като влошено състояние на транспортната инфраструктура; негативни демографски 
показатели, застой в икономическото развитие; повишаваща се безработица; 
замърсяване на околната среда и др. За периода 2014-2020, решението на тези проблеми 
е търсено в Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица 2014-2020 г. 

Формирането на конкретна програма за преодоляване на тези проблеми и 
предизвикателства е предложено в два времеви периода: дългосрочен и средносрочен. 

По отношение на транспортната инфраструктура и мобилността, са включени два 
основни аспекта, касаещи териториалния обхват на анализа и тенденциите за тяхното 
развитие: анализ в териториалния обхват на градската структура, по отношение на 
избраните „Зони за въздействие” в ИПГВР и анализ на териториалния обхат на общината, 
по отношение на раздела „Интегриран градски транспорт” за Община Горна Оряховица.  

Конспективно са  представени,  необходимите планови и проектни разработки, които 
трябва да изготви общината за да реши транспортните си проблеми (пет броя основни 
планови документа-проекти, дефинирани в ЗУТ и Наредба №01/8 ):  

- ПС-КТС – План схема на транспортно-комуникационната система към Общия 
устройствен план на града;  

- ГПОД - Генерален план за организация на движението – тактически планов документ 
със срок на действие 5 години;  

- МОПТ – (Системата на Масовия обществен пътнически транспорт) Оптимизация на 
линиите и маршрутите, с въвеждане на електронно таксуване и система за 
информация;   

- ИТС- (Интелигентна транспортна система) за  управление и контрол на трафика по 
ПУМ-Първостепенната улична мрежа на града;  
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- Система за гариране и паркиране в централната зона на града, свързана с 
Пешеходството, Вело-движението и МОПТ.  

Посочени са организационните граници, които препяствят и влияят негативно върху 
ефикасността на транспортното планиране. 

1.1.  Транспортна инфраструктура – свързаност и  достъпност на територията на 
общината 

Община Горна Оряховица е транспортен център с наднационално значение. Общината 
се явява пресечна точка на няколко важни международни и местни транспортни артерии и 
на видове транспорт: автомобилен, жп и въздушен.  

Град Горна Оряховица е стратегически ЖП възел с пресичането на две главни железопътни 
трасета Русе - Кърджали и София – Варна.  

Летище Г. Оряховица е петото международно летище в страната  

Третокласните и четвъртокласните общински пътища, обаче имат меродавна роля за 
транспортното обслужване и осигуряване на достъп до населените места.  

Анализът показва, че на територията на Област Велико Търново и на Община Горна 
Оряховица нуждата от качествени пътища (автомагистрали и първокласни пътища) е много 
голяма.  

През предходния праграмен период 2007-2013 г. е извършена цялостна реконструкция на 
улици: „Патриарх Евтимий”, „Отец Паисий”, „Иван Вазов” и част от „Св. Княз Борис I” в гр. 
Горна Оряховица, които са в добро състояние. 

Останалата част от пътната мрежа с нейните елементи – габарити, настилки, отводнителни 
съоръжения, маркировки, сигнализация е амортизирана и не отговаря на европейските 
стандарти за сигурност и комфорт на пътуване. 

Автобусен транспорт и таксиметрови услуги  

Транспортната дейност чрез автобусен транспорт се осъществява от частни фирми, 
осъществяващи разписания в Общинската, Областната и Републиканската транспортни 
схеми.  

В Общинската транспортна схема са утвърдени три градски линии и осем 
междуселищни връзки на центъра с населените места от общината. Таксиметровата 
дейност се осъществява от 26 фирми със 100 коли. 

Железопътен транспорт  

На територията на Община Горна Оряховица са разположени центрове на двете държавни 
железопътни компании – Държавно предприятие „Национална компания железопътна 
инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) и „Холдинг БДЖ” ЕАД.  

Двете гари са пресечни точки на две главни ЖП направления:  

- II главна линия София – Плевен - Г. Оряховица - Варна;  
- IV главна линия Русе – Ст. Загора – Подкова – съставен елемент на ОЕТК №9  
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Въздушен транспорт  

Летище Горна Оряховица е създадено през 1925 г. От 1995 е петото международно летище 
в страната, оборудвано с нова, модерна техника. Летището е специализирано за карго 
полети и има потенциални възможности за увеличаване обема на своята дейност чрез 
привличане и осигуряване вноса и износа на суровини и готова продукция. Интермодален 
транспорт  

Потенциал за развитие на интермодален транспорт в общината представляват наличието 
на третия по големина ЖП възел в страната – гара Горна Оряховица, Летище Горна 
Оряховица, международен път I-5 Русе/Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Кърджали – 
Маказа/Гърция (Е-85). 

След направения анализ могат да се изведат следните важни проблеми, чието решение 
ще дадат възможности за нейното  положително развитие в перспектива.  

- Нереконструираната част от четвъртокласната общинска пътна мрежа с пътища: 
VTR 1013 Никюп – Боруш – Крушето, VTR 2050 Г. Д. Тръмбеш – Върбица, VTR 2053 
Драганово – Стрелец, VTR 1292 Паисий – Стрелец – Петко Каравелово с обща 
дължина 24,23 км. Това създава неудобство на придвижването от населените места, 
които зависят от нея, до общинския център и обратно. 

- Непълно изградена улична мрежа има в с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, с. 
Янтра, с. Паисий, с. Стрелец и с. Г. Долен Тръмбеш.  

- Голяма част от уличната мрежа в населените места на общината е в много лошо 
състояние. 

- Открит остава проблемът с паркирането в централната градска част на Горна 
Оряховица. За по–големите обекти за обществено обслужване, са организирани 
паркинги, но капацитетът им е недостатъчен. 

- Проблемите, които съпътстват железопътния транспорт на национално ниво, се 
отразяват и на Община Горна Оряховица. Най-видно е освобождаването на 
персонал от закрити предприятия, структури и звена.  

- Тенденцията е този процес да спре, като последва оздравителна структурна 
реформа, която да оптимизира дейностите в жп транспорта и да се разкриват 
работни места за лица с висока професионална квалификация. 

- Други проблеми са: остаряла инфраструктура, морално остарели влакове, ЖП 
транспорта не се ползва с пълния си потенциал. 

- Летището не работи с пълния си потенциал. Много дълго време остава нерешен 
въпроса за отдаване на Летище Горна Оряховица на концесия 

- Проблем за един бъдещ Интермодален транспорт е неразвития потенциал на 
Летище Горна Оряховица. Проблем за интермодалния транспорт е и състоянието 
на инфраструктурата на българската железопътна мрежа, която не отговаря на 
съвременните изисквания за комбиниран транспорт.  

В рамките на първата част на предпроектните проучвания е анализирана градската 
транспортна инфраструктура и предлаганите транспортни услуги. Общата дължина на 
уличната мрежа е 78 км, от които 13 % са без трайна настилка (асфалтобетон или паваж). 
Първостепенната улична мрежа се състои от улици, които са естествено продължение на 
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входящо-изходящите направления на града в посоки с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, 
гр. Велико  Търново (през  Арбанаси)  и  гр.   Лясковец. Техническото състояние и 
геометричните характеристики на ПУМ-Първостепенната улична мрежа на града, не 
винаги отговарят на изискванията за съответния клас улици, който им се преписва за 
включването им в ПУМ,   

За гр. Горна Оряховица-2014 г. „Плътността на ПУМ” е 2,99 км/км2, при норматив от 3,0 до 
5,0 км/км2, което показва, че по този показател града се намира в дъното на норматива. 

От проведените изследвания се вижда, че интензивността на движението е относително 
висока по ул. "Св. Княз Борис I", в посока от центъра към Долна Оряховица, по ул. "Цар 
Освободител" от ул. "Янко Боянов" до ул. "Г. Измирлиев" и по ул. "В. Левски" до гарата, по 
улиците- "Отец Паисий", "Ангел Кънчев", "Мано Тодоров" "Родопи" и "19-ти февруари".  

Въпреки че към 2014 г. трудно може да се говори за нетърпимо задръстване, недоброто 
състояние на пътната настилка, пиковото натоварване, а често и паркираните по платното 
МПС, намаляват пропускателната способност на отделни отсечки и кръстовища по ПУМ, и 
водят до забавяне и задръжки на трафика. Крайно наложително е (в скоро време до 2015 
г.) да се изработи ГПОД – „Генерален план за организация на движението” в гр. Горна 
Оряховица1 с възможност за въвеждане на режим „Кратковременно платено паркиране”, 
т.е. така наречената „Синя зона”.  

Закономерности на автомобилния трафик – Горна Оряховица, 2014 г. 

Информационна база за закономерностите на трафика в гр. Горна Оряховица не 
съществува в общината. Частични изследвания за закономерностите на трафика в гр. 
Г.Оряховица, в по- разширен обем,  са проведени 2010-2012 г., във връзка със задачата 
„Устойчиво градско транспортно планиране – Г. Оряховица”.  

Доколкото позволява диференцирането на информацията от „Масива кореспонденции”, 
на изследването са изяснени голям брой от закономерностите на трафика в града. 

Интензивността на транспортните потоци по ПУМ на града е изследвана само по 
отношение на сутрешния „час пик”. Дневната неравномерност и състава на 
транспортните потоци не е изследвана. От проведените изследвания на интензивността на 
транспортните потоци по ПУМ -2012 г. в „час пик” е изготвена картограма, която показва, че 
са налице капацитетни проблеми, т.е. на изчерпана пропускателна способност на ПУМ. 
Налице са и всички предпоставки в бъдеще тези проблеми да се проявяват в все по-остра 
форма, ако не се предприемат съответните мерки.  

Резултатите от проведените изследвания на неравномерността на автомобилното 
движение (транспортните потоци) показват : 

- Средната интензивност за време-интервала 7:00 - 19:00 часа е около 560 МПС/час 
през работните дни; 

- В почивните дни интензивността е с около 25% по-ниска -около 420 МПС/час 

При всички изследвани пунктове интензивността на трафика е значително нараснала – към 
2014 г. - от 13% до 165% по-висока от средната интензивност за 2003 г.  
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Силно неравномерен е и пътникопотокът на масовия обществен пътнически транспорт 
(МОПТ): 

- около 850 пътника/час - средно в интервала, в който има автобусни превози от 5 до 
22 ч.,  

- около 4 000 пътници/час (броят на превозваните пътници) - в сутрешния върхов 
времеинтервал, между 7 ч. и 8 ч.,   

- около 3 000 пътници/час (броят на превозваните пътници) - след обяд между 17 ч. и 
18 ч - съответно.  

Сходна неравномерност на трафика, е регистрирана и при изследването на общия 
транспортен поток по ПУМ на града. Тази силно изразена неравномерност е 
предпоставка за забавяне, а на места и за задръстване на движението, което води до 
удължено времепътуване и повишени вредни емисии, тъй като МПС не работят в 
оптимален режим. 

Характер на транспортните потоци върху ПУМ –Товарно, Входящо, Изходящо и Транзитни 
движения 

Средно на ден в град Горна Оряховица влизат и излизат с автомобилен транспорт по 
около 1 000 т товари. Среднодневната интензивност на товарното движение в периода 
между 7 ч. и 19 ч. е около 510 МПС, или средно 42 товарни МПС/час. При изследването, 40% 
от анкетираните фирми планират да разширят дейността си в краткосрочна до 
средносрочна перспектива (1-3 год.), т.е. може да се очаква бъдещо нарастване на 
товарните превози и съответно на товарния трафик в града с 5 до 10%.  

Липсата на обходни трасета от север, запад и юг, натоварват уличната мрежа, 
разположена в типично градските територии, с нехарактерно (транзитно) движение, което 
въз основа на проведената кордонна анкета, е оценено на около 110-115 товарни 
МПС/ден.  

Средни величини, характеризиращи кореспонденциите в  град Горна Оряховица 2014 г. 

Средните величини и параметрите се извеждат на база „Стохастичната извадка” от 
Генералната съвкупност на изследваните елементи, в случая - населението на града – 34 
000 обитатели. 

Коефициентът на мобилност/подвижност за града е относително висок, но все пак е от 
порядъка на характерните за малки и средно големи градове. 

По отношение на разпределението на кореспонденциите по цели на пътуването, 
изведени са следните резултати: 

- 57% от пътуванията-трудови кореспонденции - отиване или връщане от работа; 
- 27%  от кореспонденциите  са с цел пазаруване; 
- 10% от кореспонденциите са културно-битови (със социална цел – гостуване; 
- 6% от кореспонденциите/пътуванията са с цел обучение. 

Поради засилване процесите на интеграция в триградието – (Търново-Лясковец-Горна 
Оряховица), може да се очаква значителен ръст на всички видове пътувания (с цел работа, 
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обучение, пазаруване, социални) до и от съседните градове - Велико Търново и Лясковец, 
което неминуемо ще увеличи средното транспортно разстояние на кореспонденциите. 

Що се отнася до разпределението на пътуванията по вид транспорт, най-голямата част от 
придвижванията в Горна Оряховица се извършват пеша, което заедно с велосипедните 
пътувания, формират дял от 61% от всички пътувания през делничен ден. Тревога буди и 
много ниския дял на пътуванията с обществен транспорт (градски, междуградски автобус 
и маршрутно такси) от едва 9%, особено при сравнение с дела на пътуванията с леки 
автомобили (лични и такси) - 30%. Гражданите на Г. Оряховица избират да ходят пеша 
само на много къси разстояния - средно около 580 м.  

Средното транспортно разстояние за леките автомобили е 3.740 км, вкл. пътуванията извън 
града. В рамките на града колите се ползват за придвижване на средно разстояние от 2.1 
км. Парадоксално за града е, че градският обществен транспорт се ползва за по-дълги 
разстояния от тези, изминавани с леки автомобили, от средно 3.5 км. Честота на 
пътуванията по видове транспорт също не е в полза на устойчивото развитие. 62% от 
населението на Горна Оряховица декларира, че никога не ползва градски автобусен 
транспорт. След направения анализ получаваме окончателно следния Modal-split 2014 г. : 
Пешеходни кореспонденции - 60,2%,  Вело – кореспонденции - 0,8%,  МОПТ – 
кореспонденции - 9,0%,  ЛАД-автомобилни кореспонденции - 30,0%. Данните от 
проведените изследвания за социалния профил на редовните ползватели на обществения 
и личен автомобилен транспорт показват, че леките автомобили са предпочитани от 
активната част от населението с по-висока степен на образование и вероятно с по-
високи доходи. МОПТ- Масовия обществен пътнически транспорт се ползва в голяма 
степен от неактивното население - учащи се и пенсионери, с по-ниска степен на 
образование и доходи. Тези характеристики очертават една неблагоприятна тенденция за 
развитието в бъдеще.  

За изследването на „Векторите на кореспонденциите”, град Горна Оряховица  е разделен 
на зони, със съответните социо-демографски и структурни потенциали на градските 
подсистеми, разположени в тях. При перспективното развитие на града, предвидено в ОУП, 
може да се очаква, че настоящите характеристики на пътуванията, като вектори, няма да 
претърпят значителни изменения в аспекта „Трудови пътувания” – „до и от месторабота”. 
Изграждането на нови търговски, социални и/или културно-атракционни обекти, би могло 
обаче да повлияе в значителна степен върху не-трудовите „Културно-битови пътувания”. 

По отношение на степента на моторизация, от изследваните данни се приема, че 
степента на моторизация на гр. Горна Оряховица е сходна с този на други градове с 
подобни социално-икономически характеристики. Може да се направи категоричен 
извод, че се фиксира ускорена моторизация на населението в града, тенденция, която се 
наблюдава в цялата страна и във всички държави от централна и източна Европа.     

От проведените изследвания беше установено, че в пикови часове, градския център на гр. 
Горна Оряховица е труднодостъпен и невъзможен за паркиране. Инфраструктурата 
„Паркиране и гариране”,  към момента-2014 г. в града, включва няколко площадки, на 
повечето от които паркирането е неорганизирано, и не съответства на нормативните 
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документи в тази област.  Към момента - 2014 г. паркирането в целия град е изцяло 
безплатно.  

1.2. Анализ на МОПТ – гр. Горна Оряховица, 2014 

За решаването на транспортната проблематика на гр. Горна Оряховица, под титула 
„Интегриран градски транспорт”, със съвременни методологии, са приложени два  
допълващи се интегрирани подхода: максимално интегриран подход по отношение на 
възможните технически решения, отнасящи се до транспортната инфраструктура, 
организацията на МОПТ, движението и трафика и Втория- интегриран подход в чисто 
политически, териториално-административен аспект, свързан със спецификата на 
своеобразната градска агломерация, формирана от Велико Търново, Горна Оряховица и 
Лясковец. Това с особена сила се отнася за проблемите свързани с МОПТ-Масовия 
обществен пътнически транспорт на град Горна Оряховица. 

Планирането на транспорта и разработването на проекта ИГТ в град Горна Оряховица, 
предполага взимането на решения, които ще имат силно въздействие върху гражданите 
като цяло. Тези решения всъщност ще формират екологичното, икономическо, социално и 
културно бъдеще на града, а не само това на транспортната инфраструктура и услуги. 

Разгледани са разяснени плановете и политиките на национално, областно и общинско 
ниво.  

Основният стратегически документ на Община Горна Оряховица е Общинският план за 
развитие 2014 - 2020 г. Във визията за развитието на общината, акцентът пада върху 
икономическото развитие - индустриален, транспортно-логистичен център, привлекателно 
място за инвестиции, производство и търговия. 

През 2006 г. е приет Общия устройствен план на Горна Оряховица (ОУП). Главната цел на 
ОУП на гр. Горна Оряховица е създаването на оптимална пространствена и 
функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в 
хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и 
антропогенни елементи.  

Констатира се, че в годините,  след приемането на ОУП, няма промени в транспортно-
комуникационната система на града, нито от инфраструктурна, нито от гледна точка на 
Транспортната маршрутна схема на масовия градски транспорт. 

Въз основа на представения преглед на основните стратегически документи на общинско 
ниво може да се направи извода, че в средносрочните и дългосрочни стратегически 
документи на община Горна Оряховица, частично са заложени цели и мерки, имащи 
отношение към градското транспортно планиране. Но те могат да се ползват само като 
референтни. 

Характерна особеност за изградената структура на Общинската администрация е, че в 
нея е липсва специализирана административна единица - отдел, сектор, звено, служба, 
чиято основна функция да бъде организиране на дейностите по адекватното и устойчиво 
задоволяване на транспортните нужди на населението и икономическите субекти на 
общината.  
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Системата МОПТ- Горна Оряховица се състои от : 

- 11 броя маршрутни линии от които: 
o 3 броя автобусни маршрутни линии на масовия градски трансдпорт 
o 8 броя маршрутни линии от междуселищния транспорт 

Маршрутните линии, ползващи спирките от спирковото стопанство на системата МОПТ-
Горна Оряховица са 1,2,3,7,10,15,18,20,21,44, и 45. Линиите, които по смисъла на „Закона за 
обществените превози”, покриват критериите да бъдат определени като МОПТ-Масов 
обществен пътнически транспорт са само тези, обслужвани от оператора „Янтра 
транспорт” – ООД – 1, 2, 44. Останалите линии 3,7,10,15,18,20,21 и 45  се явяват 
междуселищни. 

Общата маршрутната дължина на мрежата с припокриването на линиите 15 км. Като цяло 
и трите линии са ориентирани в посока север - юг, железопътната гара е начална/крайна 
спирка и на трите линии, автогарата - на две от тях, а третата преминава през нея. Липсва 
предлагане на градски превози в източна посока от централната градска част, въпреки 
търсенето. Има жилищни територии, от и към които изобщо липсва предлагане на градски 
обществен транспорт.  

Като част от общинската транспортна схема, масовият обществен превоз на пътници по 
линиите от мрежата на градския транспорт до 2014 г. е възложен с договор на „Янтра 
транспорт" АД - Горна Оряховица. Цената на едно пътуване с градски автобус е 1,0 лв., 
която изглежда висока спрямо количеството и качеството на предлаганата услуга, както е 
видно от сравнението с някои други градове.,  

По данни от изследването по програма „Civitas +», без да се отчита честотата на 
предлаганите услуги на градския транспорт е изтъкнато, че колкото повече маршрутни 
услуги се предлагат и колкото по-ниска е цената за превоз, особено ако има по-
съществени облекчения за конкретни категории пътници, толкова по-висока е степента на 
използване на обществения транспорт. Този показател е от съществено значение тъй като 
при явно ниския брой на пътуващите с градски транспорт, финансовия анализ показва , че 
делът на субсидиите и компенсациите достига до почти 50% от приходите на превозвача, 
което не говори за устойчивост на системата МОПТ. 

Най-важните фактори водещи към подобряване на градския обществен транспорт са 
представени в стълбовидна диаграма: 

Честота на пътуванията по видове транспорт също не е в полза на МОПТ, респ. на 
устойчивото развитие на транспорта в града. 62% от населението на Горна Оряховица 
декларира, че никога не ползва градски автобусен транспорт. 

Изведените характеристики очертават една неблагоприятна картина за перспективното 
развитие на МОПТ в града и могат да се резюмират в два сценария:  

- При постигане на стратегическата цел на общината за висок икономически растеж 
и заетост, пътуванията с обществен транспорт ще намаляват още повече и ще се 
увеличават пътуванията с леки автомобили.  

- При тази ситуация обществените превози ще стават все по-икономически 
нерентабилни за превозвачите. Това от своя страна ще налага или разходването на 
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все по-големи суми от обществените средства за компенсации за превозна 
дейност, или закриването на градските превози.  

Първият сценарий означава отклоняване на средства от други социални сфери като 
образование и/или здравеопазване, благоустройство и т.н. към транспорта.  

Вторият сценарий означава абдикация на местната власт от задължението за осигуряване 
на транспортни услуги за населението. И двата варианта не са в полза на интегрирането 
развитие на транспорта в общината, а ще повече за повишаване качеството на живот на 
населението й. 

Междуселищен обществен автобусен транспорт – община Горна Оряховица 2014 г. 

Докато в рамките на града информацията за пътуванията на гражданите е била създавана 
през годините, макар и неизчерпателно, то свързаната с  пътуванията/кореспонденциите 
от населените места на общината е пренебрегвана систематично във всички планови 
задачи и проекти разработвани в община Г. Оряховица. За изясняване на тази 
проблематика беше проведено специализирано анкетно проучване.  

Всички, изследвани кореспонденции, бяха обобщени и приведени към тези от най-
масовите видове и са представени:  

- Трудови - пътуване с цел до работното място - 860 бр.; 
- Услуги – пътуване с цел ползване на услуги от всякакъв род - 501 бр.; 
- Образование – пътувания с цел образователни заведения - 366 бр.; 
- Общо ежедневни кореспонденции в обхвата на общината - 1 717 бр.  

Тук трябва да се отчете факта, че тези кореспонденции са ежеднивни и реципрочни, т. е. 
техния брой е двойно по-голям.  

1.3. Институционален, правен и финансов анализ на системата МОПТ 

Понастоящем в Община Горна Оряховица няма конкретна общинска нормативна уредба, 
регламентираща и регулираща МОПТ. Няма изградена специална общинска 
администрация за планирането, управлението и регулирането на МОГТ. Оперативната 
отчетност, свързана с приложението на Наредби №2 и №3 на МФ е възложена на 
служители от Общинската администрация. Изпълнители на услугата понастоящем са 
следните превозвачи /транспортни оператори/: „Янтра транспорт” ООД по градската 
система МОПТ, „Надежда НХ” – по общинската транспортна схема ,  „Бъчваров и сие” – 
по общинската  транспортна схема. 

Съгласно съществуващата в Р България към момента нормативна уредба, основните 
източници на финансиране на МОПТ на територията на Община Горна Оряховица са 
държавния бюджет, бюджета на Община Горна Оряховица и приходите от дейността на 
превозвачите. 

Разумната печалба се определя в размер до 5 на сто от общите разходи за дейността по 
предоставяне на компенсирани (субсидирани) превозни услуги. Освен от държавния 
бюджет компенсации могат да се дават и за групи, към които  обикновено принадлежат 
ученици, пенсионери, хората с увреждания, пътуващи с придружител и представителите на 
някои общински институции. Понастоящем в бюджета на Общината не са предвидени и 
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не се осигуряват средства, за да се компенсират намалените цени за пътуванията на 
групи от пътници, ползващи намаления и не се отпускат такива средства. 

Понастоящем цената на билета за едно пътуване в МОПТ на Горна Оряховица по 
градските линии е определена на 1,00 лева. Както се вижда от данните в официалните 
отчети /приложение към Наредба №3/, Общинският бюджет не компенсира превозвачите 
до пълния размер на извършените разходи плюс разумна печалба /нормативно 
определена до 5%/.  

Експлоатационни показатели на превозите по линиите на - МОПТ 

За градски превози са отчитани само превозите по линии 1, 2 и 44, извършвани от 
оператора - фирма „Янтра транспорт” ООД. 

От официалните отчети, могат да се направят следните съществени изводи: 

- Запазването на общия пробег /165-166 хил.км/ по утвърдените градски линии 
показва неизменност на транспортната задача през последните 5 години; 

- Отчита се постоянно нарастване на броя на превозените пътници по градските 
линии, като с отчетения през 2014 голям ръст се достига почти двойно увеличение за 
тези 5 години. Само за 2014 г. е отчетен ръст на превозените пътници спрямо 
предходната 2013 г. с 29%; 

- Увеличаването на цената на билета от 0,80 на 1,00 лв през 2012 г. практически не 
дава някакъв значим ръст в приходите; 

- През всичките години получаваните финансирания /субсидии и компенсации/ не 
достигат да покрият направените от дружеството разходи за изпълнение на 
транспортната задача.  

От данните,  показани в официалния отчет могат да се направят следните съществени 
изводи: 

- Разходите за изминаване на 1 км пробег са относително ниски. Ниски са и 
основните производствени разходи – за гориво и за персонала. 

- Приходите от извършваната дейност са много ниски, въпреки сравнително високата 
цена на билета и относително високия дял на субсидиите и компенсациите. 

- Извършената транспортна работа за превоз на 1 пътник е (Кер) – 0,416 км/п. Макар 
и относително приемлива за град от големината на Горна Оряховица, тя е все още 
висока. Отчетено е значително подобрение на този показател – с 23% през 2014 г., 
спрямо предходната 2013 г.  

- Очевидна е и необходимостта за усъвършенстване на тарифите и билетната 
система, за да се направи системата МОПТ по-атрактивна и да се повиши нейния 
дял в извършваните превози в града. 

Състояние на автобусния парк в системата МОПТ (на операторите в МОПТ) 

Градските линии 1, 2, 44 се обслужват съгласно съществуващите разписания от 9 бр. 
автобуси само от един оператор - фирма „Янтра транспорт” ООД. С разполагаемия 
автобусен парк дружеството извършва както градските превози, така и превозите по 
общинската мрежа, включително и т.н. крайградски превози. Дружеството няма 
възможност стриктно да разделя парка по отделните видове превози – градски и 
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крайградски. Така отделни автобуси участват и в единия и в другия вид превози. 
Определянето на автобусите, извършващи градски превози е извършено по преценка на 
дружеството, като се дава преимущество за участието им в градските превози. 

Отбелязва се, че чрез експлоатацията на автобусите от типа на „Исузу Урбан 50”, 
дружеството е съобразило малкият пътнико-поток по отделните линии, който да съответства 
с пътнико-вместимостта ( малка) на тези автобуси.  

1.4. Следващи технологични стъпки в посока оптимизация на МОПТ – Горна 
Оряховица 

Разработените предпроектните проучвания за ИГТ-Горна Оряховица изясняват, след 
извършения анализ на транспортната ситуация в града и системата МОПТ, състоянието на 
тези системи, и са база за подготовка на  технологичните предпоставки за следващите 
стъпки за фаза „Работен проект” на системата „Електронно управление на МОПТ и GPS-
контрол”. Те са представени в следващата,  Част-ІІ на настоящата разработка , а именно- 
„Идеен проект на системата ЕСУ-МОПТ и GPS-контрол”.  

Работейки по утвърдената европейска методика в настоящата разработка, като 
приоритет, е определен интегрираният градски транспорт, т.е. системата от социални, 
икономически и транспортно-технически реализации, осигуряващи бърз, ефективен и 
екологосъобразен транспорт за населението на град Горна Оряховица. Спрямо този 
приоритет и направения до тук анализ, са изведени цели и мерки, за постигане главната 
цел :  „МОПТ - Масовия обществен пътнически транспорт – ключов фактор за развитието на 
ИГТ”. 

2. Част ІІ-ра “Идеен проект за “ЕСУ-МОПТ и GPS” – Горна Оряховица”  

Част 2-ра обхваща Идейния проект на системата „ЕСУ-МОПТ и GSM-контрол”, който 
изяснява всички параметри и последващи задачи на проекта.  

2.1.  Идеен проект (концепция) на системата “ЕСУ-МОПТ и GPS” 

За внедряване на водещи (върхови) технологии в системата МОПТ-Горна Оряховица, 
каквато е „ЕСУ-МОПТ и GPS” (Електронна система за управление и GPS-контрол), са 
представени логичните и технологични условия, за да се формира едно правилно 
разбиране на принципно различното отношение към процесите на функциониране на 
МОПТ- Горна Оряховица. 

Основната цел, разбира се, е да носи забележим, голям социален ефект, т.е.  : 

- Системата МОПТ да функционира ефективно и безупречно за гражданите – чести 
връзки, редовност, близка достъпност, високи скорости на предвижване, удобства, 
комфорт, и др.  

- Не по- маловажен, обаче е въпросът системата МОПТ да функционира в 
оптимален режим, т.е. икономическите показатели - пробег на ПС, разход на 
горива, екологичност, приходи и др. 
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В „Идейния проект” на системата “ЕСУ-МОПТ и GPS” са изяснени всички необходими 
параметри на физическата система МОПТ- Горна Оряховица, които достатъчно пълно я 
описват, за да маже да се изработи в последствие “Работен проект” със конкретно 
необходимите “Hardware”, “Software” и телекомуникационни връзки и да се формира 
двойката - “Обект на управление” и “Управляващ субект”. 

Маршрутните линии и трасетата на система на МОПТ Горна Оряховица, обхващат 
следните съставни елементи: Маршрутна схема – МСх, Разписания на маршрутите, ПК-
Превозен капацитет на маршрута (Пътнико-вместимост и брой на ПС-превозните средства 
по маршрута), Спирки на МОПТ, обслужващи маршрутите. За да се създаде трайна и 
технологично съвременна графична база за визуализиране на Маршрутната Система-
МС, която да обхваща цялата система МОПТ- Горна Оряховица, тя е актуализирана (към 
януари 2015г.) върху ЦМК. 

Системата МОПТ- Горна Оряховица се състои от : 

11 броя маршрутни линии от които : 

- 3 броя автобусни маршрутни линии на масовия градски транспорт; 
- 8 броя маршрутни линии от междуселищния транспорт; 
- Обслужвани от 9 бр. ПС (редовни) на фирма „Янтра транспорт” + други ПС на 

фирмите обслужващи междуселищните маршрутни линии. 

Спирковото стопанство се състои от 54 бр. спирки, от които : 

- Начални/Крайни – 7 бр. (кодове от 1001 до 1007); 
- Вътрешни ( в маршрутите) – 47 бр. (кодове от 1 до 47) 

Маршрутните линии, ползващи 54 –те броя спирки от спирковото стопанство на системата 
МОПТ-Горна Оряховица са 1,2,3,7,10,15,18,20,21,44, и 45. От тях, тези които по смисъла на 
„Закона за обществените превози”, покриват критериите за масов обществен градски 
транспорт са само линиите, обслужвани от оператора „Янтра транспорт” – ООД: Линия № 
1, Линия № 2 и Линия № 44. 

Изводите направени от анализа на състоянието и структурно-организационното състояние 
на системата МОПТ-Горна Оряховица и транспортната ситуация по уличната мрежа на 
града, както и препоръките и предложенията направени в аналитичната част на 
настоящата разработка, недвусмислено водят до идеята за въвеждане на съвременни, 
модерни  средства за управление и контрол на обществения транспорт  МОПТ- Горна 
Оряховица, като ядро, ключов елемент на ИГТ. Проектантският екип е представил и 
обобщение, което е направено от проучването на съществуващи и предлагани на пазара 
в Европа технологии от фирми производители на системи от типа на “ЕСУ-МОПТ с GPS-
контрол” 

Всички технологии от този тип, предлагани за реализация от фирмите производители, 
съдържат аналогични структурни елементи: 

- Централен управленски пункт със съответните устройства; 
- Периферни устройства и оборудване; 
- Комуникационни връзки. 
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По нататък в изложението е представено описание на оборудването за трите съставни 
части на системата ЕСУ-МОПТ: 

 

- на борда на превозните средства; 
- на спирките; 
- в Централния пункт за управление и контрол- ЦУП. 

Представени са принципно необходимите устройства съставящи ЕСУ-МОПТ: 

- На превозното средство – ПС от системата МОП; 
- На спирка от системата МОПТ- Горна Оряховица; 
- На кръстовище от Мрежата на МОПТ- Горна Оряховица; 
- В ЦУП- Централния управленски пункт на МОПТ – Горна Оряховица. 

Екипа от експерти разработващ настоящия проект, е подчертал важността и  значението 
на системата AVM (система  за контрол, регулации, приоритет на автобусите на 
кръстовищата със светофарно регулиране). 

Основни параметри на системата МОПТ - Горна Оряховица за извеждане на условия и 
изисквания при разработване на системата „ЕСУ-МОПТ и GPS”: 

- Общ брой на маршрутите: 3 броя градски, 8 броя общински. Общо -11 броя; 
- Общ брой на спирките -  54 бр.; 
- Обща дължина на уличната мрежа използвана от маршрутите на МОПТ – Горна 

Оряховица - 15,00 километра; 
- Обща дължина на маршрутите в една посока – 15 км; 
- Средна дължина на един маршрут = 15,0 км./ 3 бр.маршрути =5,0 км; 
- Всяка спирка от системата МОПТ има цифров “Код”, т.е. индивидуален номер; 
- Всички спирки трябва са разделени на три нива – или три “типа”: 

o Възлови-спирки  (на които ще се монтират автомати за продажба на билети, 
много редови информационни табла),  

o Районни-спирки (на които ще има информационни табла с 2-3 реда)  
o Квартални-спирки  – “крайни” с информационни табла от 1 ред. 

- Всяко МПС движещо се по маршрута трябва да има индивидуален номер, 
съдържащ: 

o № на маршрута : 3 градски, 8 общински – общо 11 бр. маршрути; 
o № на поредната кола по маршрута – общо 9 бр. МПС. 

- Задължително се изготвя матрица със следните данни за всяко МПС. 

o Брой и вид на валидаторите на билетите в автобуса. 
o Брой и вид на информационните табла (вътрешни и външни) 
o Пулт при шофьора за връзка с централния управляващ диспечер 
o Устройство за преброяване на пътниците и свободните места свързано с 

евентуални механизми за достъп на пътниците (турникети) 
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- Автоматите за продажба на билети трябва да се дефинират със следните опции за 
общо 11 бр. спирки, които ще бъдат оборудвани с тях: 

o Вида на клавиатурите – с докосване, с бутони и т.н.; 
o Вида на билетите  - за няколко часа, за един ден, за една седмица и за един 

месец, за един пътник, за няколко пътника, за възрастни, за ученици, за 
студенти и еднократно пътуване 

o Тези опции на билетите трябва да са обвързани с възможностите на 
валидаторите и със системата на заплащане на превозвачите 

o Трябва да се предвиди възможност и за издаване на едногодишни чип- карти 
със съответната валидация и допълнително зареждане. 

- Да се предложи “Типа на комуникационните връзки” за функциониране на 
системата    “ЕСУ-МОПТ и GPS” между отделните елементи на системата:  

o ЦУП-Централен управленски пункт 
o ПС – превозните средства опериращи в системата 
o Спирките на МОПТ 
o Светофарните уредби на възловите кръстовища в системата 
o Информационните потоци, свързани с оповестяване на населението за 

функциониране на системата МОПТ- Горна Оряховица.  
- Да се предложи структура на едно Общинско предприятие от рода на ”ОКТ” – 

“Организация и контрол на транспорта” , което ще обслужва и експлоатира 
интелигентната система, като задължително се предпишат: 

- Оборудването и пространството (квадратни метри площ на помещенията) за ЦУП-
“Централния пункт за управление” на интелигентната система за МОПТ 

- Броя персонал и какви видове специалисти ще са необходими за експлоатация и 
поддръжка на цялата система за управление на обществения транспорт - МОПТ, в 
т.ч. и всички електронни и комуникационни елементи. 

2.2. Описание на системата  “ЕСУ-МОПТ и GPS” 

Представена е Физическата и функционална структура на “ЕСУ-МОПТ и GPS”- системата, 
с изискванията да бъде: 

- Модулна: системата ще се състои от физически и функционални модули, които 
ще могат да се осъвременяват, заменят  и свързват с нови модули без да се налага 
промяна на цялостната архитектура на системата; 

- Йерархична: системата ще се състои от най-малко две нива - централна и бордова 
системи; 

- Функционално диференцирана; 
- Адаптивна: функционалното и физическо разрастване на системата (например 

на мониторирания парк на градския транспорт, увеличаването на работните 
станции в контролния център, въвеждането на новите функционални решения и 
новите технологии, които предоставя пазарът и др.) ще са възможни без да се 
извършват изменения или реконструкции по архитектурата. 
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Представени са бордовите устройства “On-board устройства”, за оборудване на 
шофьорското табло на ПС.  Дадени са и  някои примери на устройства за оборудване на 
ПС-превозното средство. Те могат да бъдат аналогични в зависимост от фирмата 
производител. Поставени са изискванията и към Архитектура на софтуера – „Software 
Architecture”. Описани са и „Функционалните спецификации за Бордовото устройство”, 
което  трябва да е снабдено със специфичен софтуер в състояние да изпълнява поне 
определените и описани в изложението функции.  

Бордово локализиране и регулиране 

Описани са и са поставени изискваният за функцията на автономното локализиране на 
превозното средство, която да е в състояние непрекъснато да преценява 
местонахождението на превозното средство, визуализирайки го върху графа и върху 
бордовата система, така че да се контролира спазването на програмата и възможностите 
за реакции.  

При липса на връзка с ЦУП-контролния център, или при негова повреда, превозното 
средство трябва да е в състояние да извърши всички базови операции самостоятелно и да 
съхранява всички данни. Log-овете на данните ще се излъчат към центъра, когато 
комуникацията бъде възобновена. 

Информиране на водача 

Мониторът в ПС- превозното средство, трябва да поддържа графично изображение и 
интерфейс, базиран на touch screen технологията. 

Комуникационни линии-(връзки) между водача и ЦУП (Централен управленски пункт- 
Контролния център) 

Предвидено е, че Системата трябва да осигурява двустранна връзка между шофьора и 
оператора в централата по два начина: 

- Предварително зададени съобщения: представляват определен брой 
предварително кодирани съобщения, които могат да се обменят между водача и 
централата- ЦУП. Водачът трябва да може да изпраща такива съобщения, 
натискайки едно от копчетата на страницата с командите; 

- Гласова комуникация: водачът трябва да може да поиска гласова връзка с 
оператора в централата- ЦУП, натискайки определено копче. 

ЦУП (централен управленски пункт) – централна система  

Централната система - ЦУП е предвидена, да е в състояние да приема, събира и 
обработва данните, пристигащи от периферните и от други системи (бордови и 
информационни), така че да осигуряват на лицето - транспортен оператор серия от 
основни функции, изключително важни за ефективното управление на парка на градския 
транспорт. 

Автоматичен мониторинг на движещия се парк от ПС в реално време 

Изяснени са и са представени условията за автоматичен мониторинг на ПС в реално 
време : 
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- Локализиране на превозното средство; 
- Автоматичен мониторинг на движещия се парк от ПС; 
- Спазване на графика, Мониторинг и Регулиране на превозната услуга; 
- Управление на алармите; 
- Предвиждане на „Времето за път” - диагностика, репортиране. 

Изяснени са и са представени условията за осигуряване на качеството на обслужване: 

- Анализ на осигуряване качеството на обслужване; 
- Показатели на извършване на услугата; 
- Показатели за качество; 
- Интерфейс на Потребителя; 
- Взаимодействие с други системи. 

Спирково стопанство на системата МОПТ гр. Горна Оряховица 

С цел да се направи възможно действието на системата «ЕСУ-МОПТ и GPS”, спирковото 
стопанство трябва основно да се реконструира и да се оборудва за функциониране в 
системата «ЕСУ-МОПТ и GPS”. 

В настоящия проект са изработени предпоставките за развитието на спирковото 
стопанство, като са определени общия вид на една спирка от МОПТ, оборудването и 
параметрите, на които спирките трябва да отговарят, за да могат да бъдат интегрирани в 
системата «ЕСУ-МОПТ и GPS”. 

Информация за пътниците по спирките 

ЕСУ-МОПТ системата за управление на парка от ПС в системата МОПТ, трябва да бъде в 
състояние да изчислява прогнозите за пристигане на ПС-превозните средства от системата 
МОПТ-Горна Оряховица, на спирките с цел да предостави информационно обслужване 
на пътниците: 

- Изпращане на прогнозна информация до спирките; 
- Съобщения по дисплеите на информационните табла на спирките. 

Въпреки, направеното предложение за типова спирка, което е ергономично, технологично 
и функционално издържано, по отношение на всички изисквания,  това е само едно 
предложение на проектантския екип, понеже трябва да се имат предвид и някои 
обстоятелства, които в представената типова спирка липсват: спирката, като площен обект 
на градския дизайн се явява “Инвестиционен проект” по силата на “Наредба №4” от ЗУТ и 
трябва да бъде проектирана и одобрена като инвестиционен проект. Трябва само да се 
изтъкне, че в направеното предложение за типова спирка, изискванията по отношение на 
техническото и технологично оборудване са изцяло изпълнени.За да се оборудва 
цялостно, технически  спирката на МОПТ в град Горна Оряховица, са направени графично 
представени предложения за  устройствата, които трябва да се интегрират в нея. Вида на 
“Автоматите за продажба на билети”, трябва да бъде уточнен във фазата „Работен 
проект”, но трябва да изпълняват условията, произтичащи от до тук описаните условия на 
системата „ЕСУ – МОПТ и GPS”. 

Обобщаваща таблица на спирковото стопанство на МОПТ  
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Представена е конкретна, изчерпателна  таблица на спирковото стопанство на системата 
МОПТ-Горна Оряховица, с обслужващите ги маршрутни линии, която е основна 
предпоставка за разработването на следващата фаза „Работен проект” на 
управляващата и контролна система „ЕСУ-МОПТ и GPS” за гр. Горна Оряховица.  

2.3. Технологичните предпоставки  за фаза „работен проект” на системата „ЕСУ-
МОПТ и GPS-контрол» за гр. Горна Оряховица  

Предпроектните проучвания за ИГТ-Горна Оряховица, са подготвили технологичните и 
методически предпоставки за следващата стъпка - фаза „Работен проект” на системата 
„Електронно управление на МОПТ и GPS-контрол”, която се явява обединяващо ядро на 
Интегрирания градски транспорт в града. Технологичните стъпки по хронология са : 

- Изследване в детайли на пътникопотоците по линиите на МОПТ - като 
кореспонденции (времена, вектори и количества); 

- Изследване на пътнико-оборота на всяка конкретна спирка (времена и количества) 
- Определяне, след транспортно-социологически анализ на демографските 

сегменти, участващи в пътникопотока на МОПТ-Горна Оряховица; 
- Създаване на софтуерен VISUM-модел на системата МОПТ, за проиграване на 

варианти и оптимизация, съдържащ:  

o Определяне на превозни тарифи с електронно таксуване за 
оптимизираната система МОПТ; 

o Избор и конкретно определяне на всички технически средства – видове, 
брой, комуникационни връзки и оборудване на спирки, МПС и ЦПУ на 
управляващата система „ЕСУ-МОПТ и GPS-контрол”, предложени в „Идейния 
проект” на системата; 

o Количествено-стойностна сметка за реализация на работния проект на 
системата „ЕСУ-МОПТ и GPS-контрол” , съдържаща количества и цени. 

За оптимизацията на системата МОПТ-Горна Оряховица е необходимо да се сегментира 
демографската маса на населението в общината и града, (а вероятно при по-
комплексен подход и на двата съседни града – В.Търново и Лясковец), в транспортно-
социологически групи по мобилност, имащи меродавно значение за оптимизацията на 
системата МОПТ. 

Всички предпоставки и параметри за създаване на софтуерния модел (VISUM модел) на 
системата МОПТ са създадени в настоящата разработка. 

- Улична мрежа – габарити, класификация, скоростни режими; 
- Транспортно райониране ( зониране) на територията на града; 
- Разработен е формата на „Тоталната матрица на общинската територия”; 
- Демографските потенциали на териториалните единици (транспортни райони),         

трябва да се актуализират и конкретизират към датата и момента на 
оптимизирането на МОПТ; 

- Графично представяне на МОПТ системата върху ЦМК с кодифицирани маршрути, 
спирки и  пешеходни изохрони. 
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2.4. Инвестиционни проекти, свързани с предпроектните проучвания за  
„Интегриран градски транспорт” – гр. Горна Оряховица 

Изводите, от анализа на Транспортната инфраструктура и системата на МОПТ в града, 
показаха, че особено транспортната инфраструктура, отнасяща се до съоръженията на 
МОПТ по ПУМ (отделни улични отсечки, спирки, обръщала и др.) е в незадоволително 
състояние. Изхождайки от Идейния проект на системата „ЕСУ-МОПТ и GPS”, и от 
съображения за внедряването му, са предложени определени инвестиционни проекти, 
които ще съдействат за неговата реализация. Те са включени в ИПГВР и за тях е изготвена 
отделна програма за реализация (раздел XI, т. 5). 

В заключение, системата МОПТ-Горна Оряховица се явява ядрото на политиката за 
интегриран градски тронспорт. Ефективното функциониране на МОПТ ще се осъществи, 
като се  внедри в нея управляващата и контролираща система «ЕСУ- МОПТ и GPS”. 
Изтъкнати са техническите нововъведения, които ще се внедрят чрез проекта «ЕСУ- МОПТ и 
GPS-контрол” в МОПТ- Горна Оряховица, и ще бъдат осезаеми за гражданите. Отбелязана 
е възможността за Община Горна Оряховица и Общинския съвет, да се създадат 
предпоставки, ако счетат за целесъобразно, да постигнат суверенитет върху управлението 
на обществения транспорт. Системата «ЕСУ- МОПТ и GPS-контрол”, внедрена в МОПТ-
Горна Оряховица, като ядро на Интегрирания градски транспорт, ще даде възможност 
цялата транспортна схема да стане много по-ефективна и ще доведе до реално 
намаление на разходите за нейното поддържане. 

XIII. Управление на реализацията/прилагането на плана 

1. Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана 

Индикаторите за оценка и наблюдение са неотменна част от ИПГВР и дават възможност да 
се наблюдават промените, настъпващи в пространството на реализираните проекти - 
одобрените зони за въздействие. Те са част от плана за партньорство, публичност и 
прозрачност и са общоприет и задължителен инструмент на интегрираното градско 
планиране. Предложената система от индикатори покрива всички видове зони за 
въздействие и съответства на заложените мерки и проекти, които могат да бъдат 
финансирани по различните оперативни програми през следващия програмен период. 

Наблюдението на реализацията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица включва: 

- Периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; 
- Разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане 

на стратегията на плана; 
- Установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, 

ограничители, перспективи за развитие. 

Индикаторите за наблюдение присъстват в годишните и в заключителния доклад за 
изпълнението на Интегрирания план. Същите са диференцирани в няколко групи 
съобразно областта на интервенциите и типа на индикатори:  
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- Индикатори за продукт, които са пряко свързани с проектите и дейностите, след 
реализацията на които се създава определен продукт; 

- Индикатори за резултати - с тях ще се измерват положителните изменения в 
градската среда с пряк принос за повишавате качеството на живот (измерват 
ползите за съответната целева сфера и тематична област). 

Основните източници на данни за определяне на стойностите на индикаторите са 
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и конкретната 
информация на ниво „проект”. Показателите за въздействие ще се осигуряват с 
информация от НСИ, проучвания и др. специализирана информация.  

При избора на индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР са спазени основните 
изисквания за яснота при формулирането им, възможност за отчитане на промените и 
наличие на информация, която да позволява тяхното прилагане. Те следват следните 
тематични области на ИПГВР: 

- Техническа инфраструктура; 
- Зелена система, спорт и други публични пространства; 
- Социална инфраструктура и административни сгради; 
- Обитаване и жилищна среда; 
- Функционални връзки с общинската територия. 

2. Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана 

Основните принципи за предоставяне на информация са залегнали в Закона за достъп до 
обществена информация (обн. ДВ бр. 55/2000 г.) и в Закона за Регионалното развитие 
(обн. ДВ бр. 50/2008 г.). Съгласно чл. 5 т. 6 на ЗРР, партньорство, публичност и прозрачност 
се прилага в цялостния процес на разработването и прилагането на стратегически 
документи, планове и програми  и техните оценки. 

Изпълнението на ИПГВР подлежи на следните процедури за наблюдение,  оценки и одит: 

- Годишни доклади за изпълнението на ИПГВР, които се подготвят от управляващото 
звено на ИПГВР; 

- Междинна оценка на изпълнението, която следва да се извърши не по-късно от 4-та 
година на изпълнението на ИПГВР и да включва оценка на първоначалните резултати 
от изпълнението, на степента на постигане на целите на плана, на ефективността и 
ефикасността на използваните ресурси и да завършва с изводи и препоръки за 
актуализация на ИПГВР (възлага се по Закона на обществените поръчки); 

- Оценка на изпълнението, която следва да се извърши една година от изтичането на 
периода на действие на плана (2021 г.) и да включва оценка на степента на 
постигане на целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото 
въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и 
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за градско развитие 
(възлага се по Закона на обществените поръчки); 

- Финансов одит на ИПГВР (възлага се по Закона на обществените поръчки); 
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- Докладите за мониторинг, както и оценките, са публични и подлежат на 
консултиране със заинтересованите страни при тяхната подготовка.  

Както бе отбелязано, заинтересованите страни могат да се инициират промени и 
актуализация на ИПГВР, като процедурата е публична и прозрачна и дава възможност на 
гражданското общество да представи своите предложения на сайта на общината, раздел 
ИПГВР. Събраните предложения се разглеждат на периодичните заседания на звеното за 
управление на плана и ако се подкрепят, се включват в общите предложения за 
актуализация и промени на ИПГВР. 

 


