ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 г.

Настоящата Програма за управление на Община Горна Оряховица очертава основните
цели, приоритети и дейности съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА, от които ще се ръководят и
които ще изпълняват общинското ръководство и администрация през периода 2011-2015 г. за
развитието на общината като модерно европейско място за живеене и бизнес.
Програмата за управление декларира своята отговорна грижа за конкурентното
развитие и превръщане на Общината в привлекателно място за живеене и инвестиции. При
разработването й са отчетени реалните природо-географски, демографски, социалноикономически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и потребности
на Община Горна Оряховица. Отчетен е потенциалът за нейното развитие, поставен в
контекста на междуобщинското целенасочено взаимодействие и последващия регионален
икономически и туристически напредък.
Набелязаните конкретни срокове и очаквани резултати декларират ясна визия и
решителност за изпълнение на набелязаното.
Програмата е разработена и съобразена с основния стратегически документ на
общината - Общински план за развитие 2007-2013 г. и всички планови и програмни
документи в различните области на отговорност на Общината като орган на местната власт.
В нея са заложени основните ръководни принципи като важни черти на управлението през
предстоящия четиригодишен период.

Основните принципи на управление:
 Прозрачно управление и разпореждане с общински активи;
 Отговорно отношение към проблемите на града и гражданите;
 Проактивно поведение на Общината за подобряване на бизнес-средата и
привличане на инвестиции;
 Изнесен диалог с гражданите и бизнеса относно разрешаване на текущи
проблеми и бъдещото развитие на Общината;
 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания;
 Максимална ефективност на провежданите действия и започнати проекти;
 Надграждане и устойчивост на постигнатото;
 Активно и целенасочено използване на европейските фондове и различни
донорски програми;
 Отчитане потребностите и създаване на равни възможности за участие в живот
на общността на маргиналните групи;
 Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетните средства;
 Партньорство с неправителствения сектор и другите общини от региона;

Основни цели:
 Ефективно използване на възможностите на Оперативните програми и
други европейски и международни програми за подобряване условията на
живот в общината;
 Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и
бизнеса;
 Подобряване на административното обслужване;
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 Устойчиво икономическо развитие при активен диалог с гражданите и
бизнеса – развитие на икономиката, отчитащо дългосрочните потребности на
общността от нарастващ жизнен стандарт при запазване на околната среда;
 По-добро управление на търговските фирми с общинско имущество и
общинско участие;
 Устойчива транспортна политика – икономическо и социално развитие въз
основа на интегрирано градоустройствено и транспортно планиране,
осигуряващо лесно, сигурно и безопасно придвижване в чиста и здравословна
околна среда;
 Подобряване, развитие и модернизация на техническата и транспортна
инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и местоживеене;
 Реконструкция
и
модернизация
на
общинската
транспортна
инфраструктура и подобряване на достъпа до националните и
трансевропейските транспортни коридори;
 Подобряване на градската среда;
 Благоустрояване на общината;
 Разработване на Общ устройствен план с обхват на цялата територия на
общината и дългосрочен хоризонт за развитие;
 Опазване на околната среда;
 Подобряване на училищната среда;
 Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото
наследство;
 Повече грижа за здравето на хората;
 Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
 Създаване на достъпна, модерна и привлекателна среда за масов спорт и
младежки дейности;
 Устойчиво развитие на туризма – постигане на хармония между развитието на
общината и околната среда;
 По-добър обществен ред и сигурност;
 Подкрепа дейността на неправителствения сектор като изразител на
активното гражданско общество;
 Ефективно сътрудничество с другите общини от региона.
ПОСТИЖИМОСТ
Поставените цели ще постигнем посредством:
Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства –
инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура,
социални дейности;
Успешно усвояване на средства от Европейските фондове чрез кандидастване с
професионално подготвени проекти;
Ефективно управление на общинската собственост;
Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство;
Прецизно използване възможностите на кредитния ресурс;
Активно партньорство с държавата за взаимна полза.
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НАПРАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1:
Ефективно финансово
управление и контрол
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ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейност 1: Спазване на строга
финансова
дисциплина
при
управлението на бюджетните и
извънбюджетни средства
Дейност 2: Ефективно разходване на
публичните средства, приоритизиране
на провежданите политики, с цел
поддържане
на
финансовата
стабилност
Дейност 3: Усъвършенстване на
системите за финансово управление и
контрол в общината и второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, и
адаптирането им към нормативни и
структурни промени
Дейност 4: Усъвършенстване на
дейностите по отчетността във всички
етапи на управлението на местните
финанси и във всички кметства,
бюджетни звена и дейности на
общинско финансиране
Дейност 5: Подобряване качеството на
контролната дейност при деклариране
на местните данъци и такси с цел
защита на приходите от нарушения и
измами
Дейност
6:
Актуализиране
на
Стратегията за управление на риска
съгласно изискванията на Закона за

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Ефективно управление
на бюджетните и
извънбюджетни средства


Финансова стабилност

 Ясни, актуализирани и
ефективни
правила
за
финансово
управление
и
контрол


По-добра отчетност

 Подобрена
контролна
дейност при деклариране на
местните данъци и такси
 Защитени приходи от
нарушения и измами
 Актуализирана
стратегията за управление на
риска съгласно изискванията
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финансово управление и контрол в
публичния
сектор
и
макроикономическите показатели

Дейност 7: Периодично актуализиране
на местната нормативна уредба
съобразно
промените
в
законодателството и да бъде в
съответствие с годишните цели

2012-2015

Приоритет 2:
Прозрачност при планиране и
изразходване на бюджетните
средства

Дейност 1: Разнообразни форми на
публичност
при
планиране
разходването
и
отчитането
на
средствата
по
бюджета
и
извънбюджетните сметки.

Приоритет 3:
Осигуряване финансиране на
общинските проекти във
връзка с инвестиционната
политика на общината

Дейност
1:
Подобряване
2012-2015
събираемостта на местните данъци и
такси, приходите и доходи от
собственост
Дейност 2: Обосноваване и защита на Ежегодно, при
необходимите средства от РБ за съставяне на
изпълнение на делегираните от
Общинския
държавата функции
Бюджет
Дейност 3: Осигуряване на средства от
участие в конкурси, национални,
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2012-2015

2012-2015

на Закона за финансово
управление и контрол в
публичния
сектор
и
макроикономическите
показатели.
 Ефиктивно финансово
упраление и контрол
 Актуализирана местна
нормативна уредба съобразно
промените в законодателството
и годишните цели
 Ефективно
и
законосъобразно
финансово
упраление и контрол
 Разходване бюджетните
и извънбюджетните средства
съобразно
интереса
на
обществеността;
 Прозрачно изразходване
на
бюджетните
и
извънбюджетни средства.
 Увеличени приходи от
местни данъци и такси
 Увеличаване
субсидията от ДБ

на

 Осигурени средства от
външни източници
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европейски и международни донорски
програми

АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ

Приоритет 1:
Подобряване на
административното
обсужване на гражданите

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност
4:
Подготовка
на
необходимата
документация
за
получаване кредити от ФЛАГ за
финансиране
изпълнението
на
Договори за безвъзмездна финансова
помощ по оперативните програми
Дейност
5:
Оптимизиране
на
контролните функции по отношение
събираемостта на доходи от отдадено
общинско имущество под наем и от
рекламна дейност
Дейност 6: Реализиране на публичночастно партньорство за осигуряване на
инвестиции
от
взаимноизгодни
инвестиционни проекти

2012-2015

 Осигурен
ресурс

2012-2013

 Повишаване
на
приходите спрямо предходен
период

2014-2015

 Привличане на частни
инвестиции в проекти за
публично-частно партньорство

Дейност 1: Разширяване обхвата на
административните
услуги
в
съставните селища на общината
Дейност
2:
Поддържане
на
предоставяните
интегрираните
услуги съвместно с други институции
Дейност
3:
Въвеждане
на
интегрирани услуги в съставните
селища на общината

2013-2015

 Подобрено
административно обслужване

2012-2015

 Бързо
обезпечаване
потребностите на гражданите и
бизнеса

2013-2014

 Улеснен
достъп
до
административни услуги на
гражданите от населените
места

кредитен
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ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ И
ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приоритет 1:
Управлението и
разпореждането с общинска
собственост –
законосъобразно, в интерес на
хората от общината и с
грижата на добър стопанин

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност 4: Въвеждане на електронни
услуги
Дейност 5: Систематизиране на
общинския архив по направления

2012-2015

Дейност 6 : Внедряване на софтуер за
поддържане на електронен архив на
общината

2013-2014

Дейност 7: Изграждане на сървърно
помещение
Дейност 8: Изграждане на IP
телефония във всички бюджетни
звена на общинска издръжка
Дейност
9:
Повишаване
на
квалификацията на персонала, чрез
включването му в обучения

2013-2014

Дейност 1: Пълна инвентаризация на
общинската собственост.

2012

Дейност 2: Изготвяне на пълен
публичен регистър на общинската
собственост
и
периодична
актуализация.

2012-2015

2015

2015

2012-2015

 Улеснен
достъп
административни услуги

до

 Съхранени
и
организирани документи от
дейността на общината
 Изграден
електронен
архив
 Улеснен
достъп
до
документите;
 Запазване
на
документите
 Сигурност и съхранение
на информацията


Оптимизирани разходи

 Подобрено
административно обслужване

 Уточнена
собственост

общинска

 Актуален
пълен
публичен
регистър
на
общинската собственост
 Информирана
общественост за наличната
общинска собственост
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Дейност 3: Актуване на земите по
чл.19 от ЗОЗЗ и земите-общинска
собственост.
Дейност 4: Изготвяне на база от
данни за наличието на подходящи
свободни сгради и терени за
потенциални
инвеститори,
публикувани
на
уеб-сайта
на
общината.
Дейност 5: Изготвяне на технически
досиета
на
язовирите-публична
общинска собственост, разположени
на територията на общината.

ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ

2012

2012-2015

2012-2013

 Съставени Актове за
общинска собственост
 Създадени условия за
развитие
на
селското
стопанство
 Профили на свободните
сгради и терени-общинска
собственост на уеб-сайта на
общината
 Налична информация за
инвеститорите
 Технически досиета на
язовирите-публична общинска
собственост на територията на
общината
 Ефективно управление
на
язовирите-публична
общинска собственост
 Осигурени
общински
жилища

Приоритет 2:
Управление и развитие на
общинския жилищен фонд

Дейност 1: Увеличаване на фонда от
общински жилища

2013-2015

Приоритет 1:
Подобряване на бизнес
средата и подпомагане
развитието на местния бизнес

Дейност 1: Диалог с бизнеса при
определяне на местни данъци и такси,
подобряване на административното
обслужване и набиране на идеи за
подпомагане развитието му.
Дейност 2: Поддържане на актуална

2012 - 2015



Подобрена бизнес среда

2012-2015



Актуална
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информация,
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информация на официалния уеб-сайт
на общината за решенията и
наредбите на Общинския съвет,
касаещи бизнеса.
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Дейност
3:
Разработване
на
маркетингов профил на общината и
включване на местния бизнес

2012-2015

Дейност 4: Подобряване облика на
индустриалните
зони
–
облагородаяване,
полагане
на
вертикална
и
хоризонтална
маркировка, подобряване на пътната
инфраструктура,
поставяне
на
указателни табели.
Дейност 5: Публикуване на уеб-сайта
на общината на актуална информация
за възможностите за кандидатстване
на бизнеса и НПО по ОП на
Европейския съюз и др. донорски
програми.
Дейност 6: Иницииране на активен
диалог с държавните институции,
транспортните
фирми,
представителите
на
бизнеса,
народните
представители
от
избирателния район, общинските
съветници, за създаване на условия за

2013-2015

касаеща бизнеса
 Полезна
и
активна
общинска администрация по
отношение на обслужване на
местния бизнес
 Промотиран
местен
бизнес
 Актуален маркетингов
профил за общината
 Подобрен облик на
индустриалните зони



2012-2015

Актуална информация
за
възможностите
за
кандидатстване на бизнеса и
НПО по ОП на Европейския
съюз и др. донорски програми,
публикуване в уеб-сайта на
общината

2012-2015

 Създадени условия за
икономическо развитие.
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Приоритет 2:
Привличане на нови
инвеститори и стимулиране
на предприемачеството
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ефективно
взаимодействие
и
подкрепа.
Дейност 1: Изготвяне на презентация
за летище Горна Оряховица на
български и английски език и
представянето й в търговските отдели
на Посолствата в България за
привличане на концесионер на
летището.
Дейност 2: Диалог с местния бизнес
за
формиране
на
пакет
от
стимули/облекчения/преференции за
привличане на инвеститори.
Дейност 3: Организиране на срещи
между граждани от общината и
успели бизнесмени/преподаватели за
насърчаване на предприемачеството
Дейност 4: Разработване на проект за
нови транспортни интермодални
комуникации,
обслужващи
международното
летище
Горна
Оряховица и връзката му с ж.п. гара
Горна Оряховица и третокласен път
Горна Оряховица – Попово, с
ключово значение за интегрирането
им с трансевропейските транспортни

2012



Привлечен концесионер

2013-2015

 Приет
пакет
от
стимули/облекчения/преферен
ции
за
привличане
на
инвеститори

2013-2015

 Предприемаческа
активност

2014-2015

 Осигурена
проектна
готовност за изграждане на
интермодални
транспортни
комуникации
 Подобрени
транспортните
връзки
и
взаимовръзки, ключов фактор
за икономическото развитие на
Общината.
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коридори №7, №8 и №9.
Дейност 5: Разработване на идеен
проект за обособяване на нови
индустриални зони на територията на
Общината
в
близост
до
автомагистрала
«Хемус»
и
трансевропейски коридор № 9.
Дейност
6:
Предложения
за
придобиване
на
държавна
собственост, отпаднала от нуждите на
Министерството на транспорта и
Министерството на отбраната на
територията на гр. Горна Оряховица
и включване на терените на закритите
поделения в Подробния устройствен
план на индустриалната зона на
града.
Дейност 7: Разработване на проект и
поетапно
изграждане
на
индустриална зона, предвидена в
Общия устройствен план на гр. Г.
Оряховица върху общинска земя,
обособена в района на р. Янтра северно от летището
Приоритет 3:
Дейност
1:
Съвместно
Създаване на тесни връзки с кандидатстване на Общините от
Програма за управление 2011 – 2015

2014-2015

 Проектна готовност за
насърчаване икономическото
развитие чрез изграждане на
нови индустриално зони.

2012-2013

 Изготвени предложения за
придобиване и включване
като
част
от
индустриалната зона на
града според Подробния
устройствен план военни
поделения.;
 Осигурени
подходящи
терени за привличане на
инвеститори;
 Разширена
индустриална
зона;

2014-2015

 Разработен
проект
за
изграждане
на
индустриална зона;
 Проектна готовност за
икономическо развитие

2012-2015

 Разрешени проблеми от
общ характер
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местните власти на гр.
Велико
Търново
и
гр.
Лясковец за превръщане на
Триградието
в
добър
потенциал за развитие на
бизнес,
туризъм
и
инвестиционна политика

ТРАНСПОРТ

Триградието
/Г.Оряховица,
В.Търново и Лясковец/ в различни
програми и проекти, финансирани от
Европейския
съюз
и
други
източници.
Дейност
2:
Представяне
на
предимствата за близостта на трите
Общини
пред
потенциални
инвеститори.

Приоритет 4:
По добро управление
търговските
фирми
общинско имущество

Дейност 1: Изготвяне на анализ за
на състоянието
на
търговските
с
дружества
и
набелязване
на
перспективите за развитието им

2012-2015

Увеличен
шанс
за
привличане на инвеститори в
общината
и
региона
за
подобряване
на
жизнения
стандарт
 Подобрено управление

Приоритет 1:
По-ефективен и ефикасен
транспорт

Дейност 1: Контрол върху спазване
на разписанията на избраните
превозвачи
Дейност 2 : Поставяне на ключови
места в града на карти със
забележителностите, с обозначени
автобусните линии на градския
транспорт, вело-алеи.

2012-2015

 Спазени разписания

2012г.

 Подобрена информираност
на
посетителите
за
възможностите
за
придвижване

Дейност 3 : Обновяване и поставяне
на нови автобусни спирки, и
монтиране на информационни табла

2012-2015

 Обновени и нови автобусни
спирки
 Монтирани
информационни табла за

Програма за управление 2011 – 2015

2012-2015
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за разписанието на автобусите и
маршрутките




Приоритет 2:
Сигурен и безопасен град

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РАЗВИТИЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА
И КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА

Приоритет 1:
Подобряване на ВиК
инфраструктурата в
общината

Програма за управление 2011 – 2015



раписанието на автобусите
и маршрутките
Подобрен
облик
на
общината
Подобрена безопасност на
движение
По-добра осветеност в
града и населените места от
общината
Повишена сигурност на
гражданите
Подобрена безопасност на
движение – намален бр. на
ПТП

Дейност
1:
Поддържане
на
техническото състояние на уличното
осветление

2012-2015

Дейност 2: Регулиране циклите на
светофарните уредби.

2012-2014

Дейност
1:
Продължаване
реализацията на проект «Изграждане
на канализация и доизграждане на
водопровод с. Първомайци»

2012-2015г.

 Изградена канализация на
с.Първомайци;
 Намалена замърсеност на
р.Янтра

Дейност 2: Изграждане на локална
пречиствателна станция за отпадни
води,
напорна
канализация
и
рехабилитация на водопроводната
мрежа в с. Драганово и с.
Поликраище чрез кандидатстване по
Оперативна програма «Околна среда
2007-2013»
Дейнос 3: Изработване на работни

2012

 Изградени
ПСОВ
и
напорни канализации в с.
Драганово и Поликраище
 Рехабилитирана
водопроводна мрежа в с.
Драганово и Поликраище



2012-2015г.



 Техническа готовност
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проекти
за
реконструкция
и
изграждане на ВиК мрежа
Дейност
4:
Изграждане
на
канализация и подмяна водопровод
по ул. «Мургаш», гр. Горна
Оряховица чрез кандидатстване пред
ПУДООС
Дейност 5: Реконструкция на ВиК
мрежа по ул. «Добри Чинтулов», гр.
Горна
Оряховица
чрез
кандидатстване пред ПУДООС
Дейност 6: Реконструкция на ВиК по
ул. «Тунджа», гр. Горна Оряховица
чрез кандидатстване пред ПУДООС
Дейност
7:
Изграждане
на
канализация по ул: «Калоян», «8-ми
септември», «1-ви май», «23-ти»,
«Шипка», «Цанко Церковски» - гр.
Долна
Оряховица
чрез
кандидатстване пред ПУДООС
Дейност
8:
Включване
към
водопроводната мрежа на «ВиК
Йовковци» ООД, следните улици и
номера на жилищни сгради в гр.
Горна Оряховица, кв. «Гарата» както
следва:
Програма за управление 2011 – 2015

2012-2014г.

 Изградена канализация и
подменен водопровод по
ул. «Мургаш», гр. Горна
Оряховица

2013-2014г.

 Реконструирана ВиК мрежа
по ул. «Добри Чинтулов»,
гр. Горна Оряховица

2012-2014г.

 Реконструиран ВиК по ул.
«Тунджа»,
гр.
Горна
Оряховица

2012-2014г.

 Изградена канализация по
ул.:
«Калоян»,
«8-ми
септември», «1-ви май»,
«23-ти», «Шипка», «Цанко
Церковски» - гр. Долна
Оряховица

2012г.-2013

 Включени
към
водопроводната мрежа на
на «ВиК Йовковци» ООД
домакинства от кв. Гарата;
 Водоснабдени домакинства.
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ГРАДСКА СРЕДА

Приоритет 1:
Подобряване облика на
населените места

Програма за управление 2011 – 2015

1. ул. «Цар Освободител» № 87,
93, 98, 107, 115, 117, 123
2. ул. «Съединение» № 20, 24,
38, 40, 42, 51
3. ул. «Каймакчалан» № 02, 03,
05, 06, 07, 08
4. ул. «Ил. Макриополски» № 18,
19, 22, 23
5. ул. «Асен Разцветников» № 01
Дейност 1: Провеждане на конкурс за
изработване
на
проект
за
реконструкция на пл. «Г. Измирлиев»

2012-2015г.

 Проектна готовност за
реконструкция на пл. «Г.
Измирлиев» според найдобрата идея.

Дейност 2: Реконструкция на улици
Дейност
3:
Реконструкция
на
паркинги
Дейност 4: Основен ремонт на улици
и тротоари
Дейност 5: Подготовка на проекти,
свързани с благоустрояване на
населените места и кандидатстване в
конкурса «Чиста околна среда» пред
ПУДООС
Дейност 6: Изграждане на детска
площадка в ОДЗ «Елена Грънчарова»

2012-2015
2012-2015

 Реконструирани улици
 Реконструирани паркинги

2012-2015

 Обновени улици и тротоари

2012-2015

 Подготвени проекти за
кандидатстване
пред
ПУДООС
 Благоустроени
населени
места

2012

 Детска площадка в ОДЗ
«Елена Грънчарова»

Дейност 7: Привеждане на детските

2012г.-2015



Обновени детски площадки
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площадки в детските градини в
съответствие с изискванията на
Наредба №1
Дейност 8: Последователна промяна
на крушковите светофарни секции с
ЛЕД-ови такива

Програма за управление 2011 – 2015

в
съответствие
с
изискванията на Наредба
№1
2013-2015г.

Дейност 9: Подобряване облика на
блоковите
и
междублокови
пространства чрез създаване на
общински фонд за съфинансиране на
проектни
предложения
на
граждански обединения.
Дейност 10: Ефективно и ефикасно
поддържане на главната улична
мрежа, в т. ч. строг контрол над
строителните и ремонтни дейности,
налагащи
разваляне
и
възстановяването
на
пътната
настилка
Дейност 11: Основен ремонт на къща
-музей на А. Разцветников в с.
Драганово

2013-2015г.

Дейност 12: Ремонт на етнографски
музей гр. Долна Оряховица.

2014-2015

 ЛЕД-ови
светофарни
секции,
съобразно
действащата
европейска
директива от 2009г
 Подобрени
блокови
и
междублокови
пространства
 Опазване на изграденото

2012-2015г.

 Поддържано качество на
главната улична мрежа

2013-2014

 Ремонтирана къща-музей на
А. Разцветников в с.
Драганово
 Запазена
културна
инфраструктура
 Ремонтиран
етнографски
музей гр. Долна Оряховица
 Запазена
културна
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инфраструктура
 Разработен
Общ
устройствен план с обхват
цялата
територия
на
Общината.

Дейност
13:
Възлагане
разработването на Общ устройствен
план с обхват на цялата територия на
Общината и дългосрочен хоризонт за
развитие
Дейност 14: Осъвременяване и
поддържане
на
подробните
устройствени планове на населените
места.

2014-2015

2014-2015

 Осъвременени и актуални
подробни
устройствени
планове на населените
места.

Дейност
15:
Разработване
на
технически проекти за изграждане на
заложените в Общия устройствен
план на гр. Г. Оряховица нови
обходни пътища за извеждане на
транзитните потоци извън града
Дейност 16: Възстановяване на
тротоарната площ от входа на
бившето
ЖП
Управление
до
задгаровия площад
Дейност 17: Ремонт на пътна
настилка на ул. «Марин Дринов» №
40 А, Б и В и изграждане на детска
площадка
Дейност 18: Проектиране, ремонт на
водопровода,
канализацията
и

2014-2015

 Разработени
проекти

технически

2012

 Възстановена
площ

тротоарна

2014-2015

 Ремонтирана
настилка;

пътна

2013

 Изготвен работен проект;
 Реконструирана
водоснабдителна
и
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Приоритет 2 :
Предотвратяване на
свлачища

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

Приоритет 1 :
Подобряване на енергийната
ефективност

Програма за управление 2011 – 2015

пътната настилка на ул. «Оборище» и
ул. «Шейново»
Дейност 1: Укрепване на свлачище на
стадион «Локомотив» и на спортна
зала
«Никола
Петров»
Горна
Оряховица

канализационна
инфраструктура
2012

 Укрепено свлачище на
стадион «Локомотив» и на
спортна
зала
«Никола
Петров» Горна Оряховица
 Съхранена градска среда

Дейност 1 : Извършване на енергийни
одити
на
сградите-публична
общинска собственост.
Дейност 2: Извършване на енергийно
обследване и енергийно-ефективна
реконструкция на СОУ «Вичо
Грънчаров» и ЦДГ «Ален мак» чрез
кандидатстване пред МФ «Козлодуй»

2012-2015г.

 Енергийни одити на всички
сгради-публична общинска
собственост

2012г.

Дейност
3:
Извършване
на
енергийно-ефективна реконструкция
на ЦДГ «Щастливо детство» чрез
кандидатстване пред Програмата за
хуманитарна
подкрепа
на
Министерството на отбраната на
САЩ, в рамките на зоната на
интереси
на
Американското
командване в Европа.

2012г.

 Подобрена
среда
за
обучение в СОУ „Вичо
Грънчаров” и ЦДГ „Ален
мак”
 Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата
 Подобрена на средата за
обучение в ЦДГ „Щастливо
детство”
 Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата
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Дейност
4:
Извършване
на
енергийно-ефективна реконструкция
на ЦДГ «Бодра смяна» и ЦДГ «Елена
Грънчарова», ЦДГ «Първи юни» , ОУ
«Св. Св.Кирил и Методий» гр.Горна
Оряховица чрез кандидатстване пред
Национален доверителен екофонд /
Финансов
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство и Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014 г.
Дейност 5: Ремонт на ЦДГ «Здравец»
по Програмата «Красива България»

2012-2015

Дейност
6:
Извършване
на
Енергийно-ефективна реконструкция
на обекти от образователната сфера:
ОУ
«Климент
Охридски»
с.
Драганово, ОУ «Св. Св. Кирил и
Методий» с. Поликраище, ОУ «В.
Левски» с. Върбица, ОУ «Св. Св.
Кирил и Методий» гр. Долна
Оряховица, ОУ «П. Хилендарски» кв.
Гарата чрез кандидатстване пред

2014-2015г.

2012

Подобрена
средата
за
обучение
 Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата


 Обновена среда за обучение
в ЦДГ „Здравец”
 Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата
 Подобрена
средата
за
обучение в обекти от
образователната сфера;
 Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата
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СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Приоритет 1:
Осигуряване на подходяща
материална база за
предоставяне на качествени
социални услуги

национални
и
международни
програми
Дейност 7: Енергиен одит и
обследване обследване на залата за
акробатика
Дейност 8: Прилагане на мерки за
енергийна
ефективност
в
НЧ
«Напредък-1869»
гр.Горна
Оряховица чрез кандидатстване пред
национални
и
международни
програми
Дейност 9: Енергиен одит и
обследване обследване на сградите на
читалищата от общината
Дейност
1:
Предоставяне
на
помещение,
отговарящо
на
критериите за разкриване на Център
за обществена подкрепа в гр. Горна
Оряховица
Дейност 2: Изграждане на Център за
настаняване от семеен тип за
младежи с увреждания, изведени от
ДДУИ и ДДФУ и деца с увреждания
над 3 годни от ДМСГД
Дейност 3: Ремонт на сграда и

Програма за управление 2011 – 2015

2014-2015



Енергиен одит и енергийно
обследване на залата за
акробатика

2013-2015



Подобрена
средата
за
развитие
на
културна
дейност
Намалени
разходи
за
енергия
и
намалени
отделяни емисии CO2 в
атмосферата

2013-2015

Енергиен одит и енергийно
обследване на сградите на
читалищата

2013г.

 Обособен
Център
обществена подкрепа;

за

2012-2014

 Изграден
Център
за
настаняване от семеен тип
с капацитет 14 места;

2014 -2015

 Разкрит приют за лица,
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доставка на оборудване за разкриване
на приют за лица, изпаднали в
кризисна ситуация в гр. Горна
Оряховица
Дейност 5: Предоставяне на
помещение, отговарящо на
критериите за разкриване на услугата
Център за настаняване от семеен тип
за лица в неравностойно положение.
Дейност 6: Ремонт на сграда и
доставка на оборудване за
реализиране на публично-частно
партньорство за разкриване на Дом за
стари хора.
СПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Приоритет 1:
Подобряване на
материалната база за
практикуване на спорт

Дейност 1: Изграждане на миниигрище за футбол.

Дейност 2: Изграждане на
мултифункционална спортна
площадка.
Дейност 3: Изграждане на тенискортове в парк Н.Панайотов
Дейност 4: Възстановяване на
тренировъчното игрище за футбол.
Програма за управление 2011 – 2015

изпаднали
в
кризисна
ситуация в гр. Горна
Оряховица;
2013-2014г.

 Център за настаняване от
семеен тип за лица в
неравностойно положение

2015

 Обособен
хора;

2012

 Изградено мини-игрище за
футбол
 Изградена
спортна
инфраструктура за масов
спорт
 Мултифункционална
спортна площадка
 Подобрена
спортна
инфраструктура за масов
спорт
 Изградени тенис-кортове
 Подобрена
спортна
инфраструктура за масов
спорт
 Възстановено
тренировъчно игрище за
футбол

2013-2015

2014-2015г.

2015

дом

за

стари
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Дейност 5: Ремонт на спортна
инфраструктура

ЕКОЛОГИЯ

Приоритет 1:
Подобряване на качеството
на атмосфертия въздух

Приоритет 2:
Предотвратяване и
намаляване образуването на
Програма за управление 2011 – 2015

2012 - 2015

на

2012

Дейност 2: Изготвяне на програма за
качеството на атмосферния въздух

2012

Дейност 3: Осигуряване на системно
почистване
на
улиците
чрез
предприемане
на
мерки
за
повишаване
ефективността
и
контрола
Дейност
4:
Организиране
на
инициативи за изграждане на зелени
зони в различни жилищни квартали
Дейност 1: Изготвяне на програма за
опазване на околната среда

2012-2015

Дейност
1:
Изготвяне
лесоустройствен план

2012-2015

2012

 Подобрена
спортна
инфраструктура
 Обновени условия за спорт

 Лесоустройствен план
 Ефективно управление на
общинския горски фонд
 Програма за качеството на
атмосферния въздух
 Предприети
мерки
за
ефективно
опазване
чистотата на въздуха
 Намалено количество на
финните прахови частици в
атмосфрения въздух
 Подобрено качество на
атмосферния въздух
 Намалени
емисии
на
вторичен прах
 По-чисти улици
 Повишена ефективност и
контрол при почистване на
улиците
 По-зелен град
 Подобрено качество на
въздуха
 Програма за опазване на
околната среда
 Предприети
мерки
за
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отпадъци. Разделно събиране
и рециклиране на отпадъците
Дейност
2:
Разполагане
на
контейнери за разделно събиране на
отпадъци от опаковки
Дейност 3: Обособяване на площадки
за разделно събиране на опасни
отпадъци: негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА),,
излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО),
излезли от употреба гуми, (ИУГ),
излезли от употреба МПС (ИУМПС)
и сключване на договори за тяхното
оползотворяване
Дейност 4: Участие в национални
кампании за почистване
Дейност 5: Изготвяне на работен
проект
за
рекултивация
на
съществуващото общинско депо за
твърди битови отпадъци (ТБО)
Дейност
6:
Изграждане
Регионално депо за ТБО

на

Дейност 7: Закриване и рекултивация
Програма за управление 2011 – 2015

2012

2012

2012-2015

ефективно опазване на
околната среда
 Съхранена околна среда
 Разделно сметосъбиране на
отпадъци от опаковки в
общината
 Разделно
събиране
опасни
отпадъци
оползотворяването им

на
и

 По-чист град

2013

 Работен проект (проектна
готовност) за рекултивация
на
съществуващото
общинско депо за твърди
битови отпадъци (ТБО)

2013-2014

 Регионално депо за ТБО
 Съхранени ТБО съгласно
изискванията на ЕС
 Закрито и рекултивирано
депо
за
ТБО
Горна

2014
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на депо за ТБО Горна Оряховица

Приоритет 3:
Ограничаване популацияна
на бездомните животни

ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритет 1:
Устойчивост във времето на
управленски решения в
областта на образованието

Дейност
8:
Мониторинг
и
следексплоатационни
грижи
на
съществуващото общинско депо
Дейност 1 : Изготвяне на наредба за
придобиване,
притежаване
и
отглеждане на животни – компаньони
и селскостопански животни на
територията на Община Горна
Оряховица
Дейност 2: Изграждане на приют за
бездомни животни съвместно с
общините Лясковец и В.Търново
Дейност 1: Разработване на програма
за развитие на образованието в
Община Горна Оряховица за периода
2012-2015 г.

Дейност 2: Непрекъснат диалог с
училищата и детските градини.

Програма за управление 2011 – 2015

2015

Оряховица
 Спазени изсквания на ЕС
 Контрол върху състоянието
на околната среда след
закриване на депото за ТБО

2012

 Регламентирано
придобиване, притежаване
и отглеждане на животни в
общината.

2013-2015

 Ограничена популация на
бездомните животни

2012

 Програма за развитие на
образование в Община
Горна
Оряховица
за
периода 2012-2015
 Подобрено качество на
образователните услуги в
общината

2012-2015

 Гъвкаво управление на
системата и своевременно
отразяване на промените.
 Осигурен равен достъп до
качествено образование и
максимален
обхват
на
децата в задължително
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Приоритет 2:
Подобряване на материалнотехническата база,
образователна среда и
сигурността в общинските
училища и детски градини

Програма за управление 2011 – 2015

училищна възраст.
 По-гъвкаво и рационало
управление на бюджетите и
стимулиране за привличане
на допълнителни средства.

Дейност 3: Постоянен мониторинг и
контрол
на
системата
на
делегираните бюджети.

2012-2015

Дейност 4: Провеждане на форуми
„Потребности
на
бизнеса
–
образователни
перспективи”
за
реално отчитане на необходимостта
от кадри в различни сфери на бизнеса
Дейност 1: Изработване на база от
данни за състоянието на сградите на
общински училища и детски градини.

2012-2015

 Удоволетворени
потребности на бизнеса от
подготвени кадри

2012 г.

Дейност
2:
Изработване
на
дългосрочен план за основните
ремонтни дейности и реновирането
на материално-техническата база на
училищата и детските градини, като
специално внимание се обърне на
детските площадки.

2012

 База данни за състоянието
на сградите на общински
училища и детски градини.
 Ефективно управление на
сградния
фонд
на
общинските училища и
детски градини
 Дългосрочен
план
за
крупни
ремонти
и
реновирането
на
материално-техническата
база на училищата и
детските градини
 Подобрена
материалнотехническа база
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Приоритет 3:
Развитие на творческите
заложби на децата и
образователна интеграция на
деца от уязвимите групи в
общината

КУЛТУРА

Приоритет 1:
Реализиране на общинска
политика за развитие на
културната дейност

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност 3: Разработване на план за
изграждане на видео-наблюдение във
всички детски градини и училища и
търсене на външни източници за
финансиране
за
поетапното
изпълнение на плана.

2012

 План за изграждане на
видеонаблюдение
във
всички детски градини и
училища;
 Подобрена сигурност на
децата в училищата и
детските
градини
с
изпълнението на плана.

Дейност 4: Осигуряване на безопасна
транспортна инфраструктура около
общинските
образователни
институции
Дейност 1: Ежегодно разработване на
програма
за
насърчаване
на
творческите заложби на деца с
изявени дарби в областта на науката,
изкуството и спорта.

2012-2015

 Безопасна
транспортна
инфраструктура
около
общинските образователни
институции

Дейност 1: Кандидатстване пред
фонд «Култура» за финансиране на
фестивалите в общината
Дейност
2:
Поставяне
на
информационни табла за културните
събития на възлови места в града и
населените места от общината

2012-2015

2012-2014
2013-2014

 Програма за насърчаване
творческите възможности
на децата в различни
области;
 Нсърчени
творчески
възможности на децата в
различни области.
 Привлечени
външни
източници за финансиране
на общинските фестивали
 Подобрена информираност
на
общността
за
културните
събития
в
общината
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Приоритет 1:
Подкрепа за деца в риск и
техните семейста

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност 3: Разширяване броя и вида
на информационните материали в
сферата на културата

2012-2015

Дейност 4: Провеждане на празника
на горнооряховския суджук по нов,
различен и интересен начин за
привличане на повече млади хора

2012-2015

Дейност
5:
Поддържане
на
ежегодните календарни планове в
сферата на духовните дейности с
интересни и различни прояви.
Дейност
6:
Организиране
на
«пътуващи» изложби (подреждане на
преместваеми стативи) с различна
тематика, представяща минали и
настоящи успехи на изявени творци,
спортисти, фотографи, дейности от
развитието на общината

2012-2015

Дейност 1: Разкриване на социалната
услуга: „Център за обществена
подкрепа” в гр.Горна Оряховица

2013-2014

2012-2015

 Подобрена информираност
на
общността
за
културните
събития
в
общината
 Привлечени повече млади
хора в празника
 Проведено
познато
за
горнооряховчани събитие
по
нов,
различен
и
интересен начин
 Нов социален ефект – на
идентичност с общината и
региона
 Задоволена
нужда
от
интересен и разнообразен
културен живот в общината
 По-голяма популярност на
успехите на общината и на
изявени горнооряховчани;

 Разкрита нова социална
услуга
 Предоставена подкрепа на
деца в риск и техните
семейства
от
всички
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Приоритет 2:
Подобряване качеството на
живот на хората в
неравностойно положение в
община Горна Оряховица

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност
2:
Разкриване
и
предоставяне на социалната услуга –
резидентен
тип
«Център
за
настаняване от семеен тип» (ЦНСТ) в
гр. Горна Оряховица за деца и
младежи с увреждания

2014-2015

Дейност 3: Продължване развитието
на социалната услуга «Приемна
грижа» като партньор на АСП по
проект «И аз имам семейство» на ОП
«Развитие на човешките ресурси
2007-2013».
Дейност
1:
Продължаване
предоставянето на услугите: «Личен
асистент», «Социален асистент» и
«Домашен помощник» на хора с
увреждания
в
Община
Горна
Оряховица.
Дейност 2: Разкриване на социалната
услуга от резидентен тип: «Приют» за
лица, изпаднали в кризисна ситуация

2014-2015







населени места в общината
Разкрита
нова
услуга:
ЦНСТ
Изведени
12
деца
и
младежи с увреждания от
Домове за деца с умствена
изостаналост, Домове за
деца
с
физически
увреждания и деца с
увреждания над 3 г. от
Домове
за
медикосоциални грижи за деца,
както и 2 деца в риск от
Община Горна Оряховица;
Обучени и утвърдени нови
приемни семейства;
Осигурена семейна среда за
деца без родителски грижи.

2012-2013

 Предоставени качествени
социални услуги в домашна
среда от обучени лични и
социални
асистенти
и
домашни помощници;
 Създадени работни места за
извършване на услугите;

2014 – 2015

 Разкрита нова социална
услуга от резидентен тип :
«Приют»
28 | P a g e

в гр. Горна Оряховица

Приоритет 3:
Подобряване на качеството
на здравната услуга за
гражданите

Програма за управление 2011 – 2015

 Осигурени подслон и храна
за нуждаещите се лица;
 Разкрита нова социална
услуга от резидентен тип
ЦНСТ за възрастни
 Подобрено качество на
живот
на
лица
в
неравностойно положение.
 Развита мрежа от услуги,
предлагани от Домашния
социален патронаж;
 Създадени
условия
за
спокоен и достоен живот на
възрастните хора и лицата с
увреждания в семейна
среда.
 Топла храна за социално
слаби лица;

Дейност 3: Разкриване на социалната
услуга от резидентен тип: «Център за
настаняване от семеен тип» за лица в
неравностойно положение.

2014-2015

Дейност 4: Разширяване обхвата на
дейностите в Домашен социален
патронаж.

2015

Дейност
5:
Продължаване
функционирането на обществената
трапезария
в
община
Горна
Оряховица
Дейност 6: Разкриване на социалната
услуга: «Дом за стари хора

2013

Мярка 1: Подкрепа за реконструкция,
обновяване и оборудване на ДКЦ І
ЕООД и МБАЛ «Св.Иван Рилски»
ЕООД.
Мярка 2 : Публикуване информация

2012-2015

 Подобрени
условия
за
предоставяне на здравни
услуги

2012-2015

 Повишена

2015

 Разкрита нова социална
услуга
 Качествена
грижа
за
старите хора;

здравна
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информираност
гражданите

за сайта на общината за здравни
кампании, свързани със социалнозначими заболявания и здравните
права и задължения на гражданите
ИНТЕГРАЦИЯ НА
МАЛЦИНСТВАТА

Приоритет 1:
Дейност 1: Включване на лица от
Подобряване качеството на малцинствените групи в Програми по
живот и социално включване
на лицата от етническите заетост
малцинства
Дейност 2: Образователна интеграция
на децата и учениците от етническите
малцинства
от
ОУ
„Паисий
Хилендарски” - кв. Гарата, ОУ „Отец
Паисий” с. Писарево, седмична
детска градина „Детски свят” кв.
Калтинец и целодневна детска
градина „Асен Разцветников” с.
Драганово по проект на ОП
„Развитие на човешките ресурси
2007-2013

Програма за управление 2011 – 2015

на

2012-2015

 Осигурена
заетост
интеграция
малцинствата

2012-2014

 Интегрирани
деца
от
етническите малцинства от
2 училища и 2 детски
градини в общината;
 Подобрена образователна
среда за интеграция на
децата
от
етническите
малцинства.
 Ефективна
работа
с
родителите,
които
възпрепятстват децата си
да посещават детските
градини и училища
 Проведени дейности по
опазване и съхраняване на
местните
обичаи
и
традиции на етносите.
 Проведени извънкласни и
извънучилищни дейности
за интеграция на ромските
деца
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и
на

СПОРТ И МЛАДЕЖКА
ПОЛИТИКА

Приоритет 1:
Създаване
на

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност 3: Провеждане на кампании
на програми за ваксинация, семейно
планиране
и
борба
срещу
проституцията
Дейност
4:
Провеждане
на
периодични срещи с представителите
на различни етнически групи за
обсъждане на актуални въпроси и за
предприемане на конкретни действия
за решаването им
Дейност 5: Сформиране на Съвет за
сътрудничество по етническите и
демографските въпроси

2012-2015

Дейност
6:
Координация
и
съдействие в работата на различни
областни и общински органи и
институции
при
решаване
на
специфични
проблеми
за
малцинствата

2012-2015

Дейност 1: Изграждане на база от
достъпна, данни за междублокови терени

 Дискусионни клубове на
ромска
тематика
и
интеркултурна тематика
 Повишена информираност
за опазване на здравето

2012-2015

 Ефективна подкрепа за
интеграция на етническите
групи

2012

 Съвет за сътрудничество по
етническите
и
демографските въпроси
 Ефективна подкрепа за
интеграция на етническите
групи
 Ефективна подкрепа за
интеграция на етническите
групи
 Разрешени
основни
проблеми на етническите
малцинства

2012

 База
от
данни
за
междублокови
терени
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модерна и привлекателна общинска собственост за изграждане
на спортни площадки.
среда за масов спорт

Дейност 2: Осигуряване на условия за
масов спорт
Дейност
1:
Организиране
на
Приоритет 2:
Насърчаване развитието на инициативи и състезания за деца и
за
насърчаване
на
спортната
дейност
в младежи
немоторизираните видове транспорт.
общината

2012-2015



2012-2015





Дейност 2: Възстановяване на
международния турнир по класическа
борба за пояса «Никола Петров»

2012-2013





Дейност
3:
Провеждане
на
мемориален лекоатлетически пробег
в памет на заслужилия треньор и
деятел „Димитър Велиславов –
МИКИ под патронажа на почетния
Програма за управление 2011 – 2015

2013-2015



общинска собственост за
изграждане на спортни
площадки
Осигурена
актуална
информация за изграждане
на спортни площадки
Осигурени
подходящи
условия за масов спорт
Проведени инициативи и
състезания за насърчаване
на
немоторизираните
видове транспорт
Повече
млади
хора,
ползващи
немоторизираните видове
транспорт и предпочитащи
здравословния начин на
живот
Международен турнир по
класическа борба за пояса
«Никола Петров» в гр.
Горна Оряховица
Привлечени
повече
посетители в града и
активна спортната дейност
Възстановени традиции в
спортната дейност
Мемориален
лекоатлетически пробег в
памет
на
заслужилия
треньор и деятел „Димитър
Велиславов – МИКИ под
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гражданин з.м.с Светла Златева

Дейност 4: Нова методика за
стимулиране на талантливите млади
спортисти. Провеждане на анкета за
идеална десятка при подрастващите и
мотивирането
им
с
годишна
стипендия

2013-2015








Приоритет 3:
По-добър
диалог
повече
съвместни
инициативи
с
младите хора

.Дейност 5 : Активен диалог с всички
заинтересовани от спортната дейност
в общината с цел идентифициране на
проблемите и предприемане на
конкретни мерки за преодоляването
им;

2012-2015

Дейност 1: Организиране на Кръгла
маса «Мястото и ролята на
Младежкия дом и младежките
организации за реализиране на
младежка политика в общината»

2013







Дейност
2:
Създаване
на
Консултативен съвет към кмета на
Програма за управление 2011 – 2015

2012



патронажа на почетния
гражданин з.м.с Светла
Златева
Засилена спортна активност
Нова
методика
за
стимулиране
на
талантливите
млади
спортисти.
Проведена
анкета
за
идеална
десятка
при
подрастващите
и
мотивирането
им
с
годишна стипендия
Насърчено
спортно
развитие у младите
Активна
общинска
подкрепа за разрешване на
проблемите в спорта на
територията на общината
Адекватно
разрешени
проблеми
от
спортно
естество
Кръгла маса «Мястото и
ролята на Младежкия дом и
младежките организации за
реализиране на младежка
политика в общината»
Засилена роля на младите
хора в живота
на
общността
Консултативен съвет към
кмета на общината за
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общината за формиране на политики
и тенденции за развитието на
младежките дейности в общината

Дейност
3:
Провеждане
на
информационни
кампании
и
финансово подпомагане на дейности,
свързани с повишаване на здравното
възпитание, сексуалната култура и
превенция на зависимостите.

2012-2015

2012-2015

 Натрупан полезен опит,
умения
и
знания от
младежите -доброволци;
 Ангажирано
свободно
време по полезен начин;
 Подкрепени
общински
служители при изпълнение
на дейности, изискващи
допълнителен
човешки
ресурс.

2012

 Програма за развитие на
туризма
 По-добри места за отдих
 Повече посетители на града
и общината

Дейност 4: Годишно включване на
младежи – доброволци в общинската
дейност

ТУРИЗЪМ

Дейност 1: Разработване на Програма
Приоритет 1:
Обновяване и поддържане на за развитие на туризма
съществуващата техническа и
туристическа
инфраструктура

Програма за управление 2011 – 2015

формиране на политики и
тенденции за развитието на
младежките дейности в
общината
 Подкрепени млади хора в
техните активности
 Подпомогната местна власт
по
отношение
на
развитието на младеждките
дейности в общината
 Повишена здравна култура
на младежите.
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Приоритет 2:
Популяризиране на
културната идентичност на
Община Горна Оряховица

Програма за управление 2011 – 2015

 Поддържани
и
облагородени еко-пътеки;
 Подновена
туристическа
маркировка
 Възстановени туристически
съоръжения
 Подобрена
туристическа
инфраструктура
и
съоръжения
 Привлечени туристи

Дейност 2: Поддръжка и
облагородяване на съществуващите
екопътеки – почистване, косене,
подрязване на растителността,
подновяване на маркировката и
указателните табели, възстановяване
на туристическите съоръжения парапети, почистване на «Сюлейманчешма»

2012-2015

Дейност 3: Поставяне на указателни
табели към природни и културни
забележителности
Дейност 4: Поставяне на
информационни табла с карта на
места в града, концентриращи поголям брой потенциални туристи
Дейност 5: Адаптиране на входовете
на Исторически музей - Горна
Оряховица за достъпност на хора в
неравностойно положение

2012

 Указателни табели
 По-добра информираност

2012

 Информационни табла с
карта
 Повишена информираност
на посетители и туристи
 Изградена достъпна среда
пред
входовете
на
Исторически музей гр.
Горна Оряховица
 Подобрен достъп на хората
с увреждания
 Постоянна
експозиция,
посветена на символите на
града и общината, свързани
с кулинарните традиции
 Разшрен
туристически
потенциал за предлагане на
нов туристически продукт

Дейност 1: Създаване на постоянна
експозиция, посветена на символите
на града и общината, свързани с
кулинарните традиции, в една от
сградите на Исторически музейГорна Оряховица.

2013-2015

2012
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Приоритет 3:
Информационни,
маркетингови и рекламни
дейности

Програма за управление 2011 – 2015

Дейност 2: Основен ремонт на
фасадата и вътрешната част на
помещението, където ще е
разположена експозицията

2012

 Обособена нова изложбена
площ за експозиция

Дейност 3: Поставяне на подходящо
оборудване в експозиционните и
административните части на
помещението с цел привличане на поголям брой туристи

2012

Дейност 1: Изработване и
отпечатване на рекламноинформационни материали за
туристическото предлагане в
общината
Дейност 2: Изработване и
поддържане на рекламна брошура с
информация за средствата за
подслон, местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечение

2012-2015

 Оборудване
в
експозиционните
и
административните части
на помещението
 Привлечени по-голям брой
туристи
 Повишена информираност
за
туристическото
предлагане в общината

Дейност 3: Изработване и
поддържане на рекламна брошура с
информация за туристическите
обекти, културни събития, атракции и
забележителности

2012-2015

2012-2015

 Изработена и поддържана
рекламна
брошура
с
информация за средствата
за подслон, местата за
настаняване и заведенията
за хранене и развлечение
 Информирани жители и
гости
 Изработена и поддържана
рекламна
брошура
с
информация
за
туристическите
обекти,
културни
събития,
атракции
и
забележителности
 Информирани
жители,
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Дейност 4: Изработване и
поддържане на рекламна брошура с
информация за новата експозиция,
посветена на горнооряховските
кулинарни традиции

2012-2015




Дейност 5: Създаване и поддържане
на туристически информационен уебсайт за община Горна Оряховица с
актуална информация за
туристическото предлагане (в
рамките на сайта на Община
Г.Оряховица)

2012-2015





Програма за управление 2011 – 2015

гости и желаещи да посетят
града
Изработена и поддържана
рекламна
брошура
с
информация за новата
експозиция, посветена на
горнооряховските
кулинарни традиции
Информирани
жители,
гости и желаещи да посетят
града
Актуален
туристически
информационен уеб-сайт за
община Горна Оряховица с
актуална информация за
туристическото предлагане
(в рамките на сайта на
Община Г.Оряховица)
Информирани
жители,
гости и желаещи да посетят
града
Привлечени повече туристи

Дейност 7: Участие на туристически
изложения/борси в страната
Дейност
8:
Изготвяне
на
мултимедийна
презентация
на
възможностите за туризъм на
територията на общината

2012-2015



2012-2015

Дейност
9:
Разработване
на
междуобщинско
проектно

2012

 Мултимедийна презентация
на
възможностите
за
туризъм на територията на
общината
 Информирани
жители,
гости и желаещи да посетят
града
 Междуобщинско проектно
предложение за включване
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предложение
за
включване
и
промотиране
на
местния
туристически продукт като част от
туристическия продукт на региона по
ОП «Регионално развитие 2007-2013
г.»




Дейност
10:
Поставяне
на
билбордове/платна
на
входноизходните артерии и ключови места в
общината с културната/търговска
марка на града/символите на града и
региона и рекламното изречение за
общината

2013






и промотиране на местния
туристически продукт като
част от туристическия
продукт на региона
Привлечени
повече
посетители
Повишен
туристически
интерес към общината
Билбордове/платна
на
входно-изходните артерии
и
ключови
места
в
общината
с
културната/търговска
марка на града/ символите
на града и региона и
рекламното изречение за
общината
Привлечени
повече
посетители
Повишен
интерес
към
общината

Настоящата Програма е приета на второ четене с Решение №101 от Протокол №9/29.03.2012 на Общински съвет Горна Оряховица

Програма за управление 2011 – 2015
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