ГОДИШЕН ДОКЛАД
за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
на Община Горна Оряховица 2007 – 2013 г. през
2009 година

Февруари, 2010 година
Годишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално
развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите приоритети и
изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2007 – 2013г., и посочените в
Приложение № 2 показатели за изпълнение на мерките.
Изпълнението на мерките през 2009 г. по планираните приоритети, заложени в
Общинския план за развитие 2007 – 2013 е следното:

По приоритет 1: Постигане на динамична конкурентоспособна общинска икономика
основана на знанието
Цел 3: Развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на
публичните услуги и услугите за МСП
Мярка 2: Подобряване достъпа до развитието на он-лайн публични услуги
- Ресертификация на системата за управление на качеството, съответстваща на
международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през месец юли, 2009г.
- Поместване в сайта на Общината всички видове бланки и формуляри за
предлаганите от общината услуги, необходимите документи за тях, сроковете за изпълнението
им и дължимите такси, като начален етап от въвеждането на е-община, електронен документ с
електронен подпис за размяна на кореспонденцията между Общината и институциите, в т.ч.
извършване на услуги по електронен път.
По приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
растеж и заетост, интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на
общината
Цел 1: Реконструкция и модернизация на местната транспортна инфраструктура.
Подобряване на транспортния достъп на общинско ниво до регионалните и национални
транспортни коридори
Мярка 1: Изграждане и реконструкция на общинската пътна мрежа, в това число и
обслужващите улици в населените места
- Реконструирани са 14, 148 км общинска пътна мрежа обхващаща пътищата: –
VTR1054 Първомайци-Правда-Янтра; път VTR1051 с.Първомайци; VTR1052 гр.Д.Оряховицас.Писарево-с.Върбица. Финансирането на реконструкция е по проект „Реконструкция на
общинска пътна мрежа-І етап”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”,
съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Първаночалната стойност на
проекта беше 4 215 640.18 лв., но след провеждане на избор на изпълнител за СМР, се
реализираха икономии и окончателната стойност на проекта възлезе на 3 184 350,50 лв, като
стойността на СМР е 3 074 585,23 лв.
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- Извършен основен ремонт на общински пътища Г.Д.Тръмбеш-Върбица и ПаисийСтрелец на стойност 86 309 лв. със средства от целева субсидия.
- Извършен текущ ремонт на улици в гр. Горна Оряховица и населените места на
стойност 76 052, 28 лв.
- Извършена реконструкция на ул. „Иван Вазов” от о.т.543 до о.т.303 гр. Горна
Оряховица на стойност 216 780 лв. със средства – субсидия от Републиканския бюджет и
собствени средства .
Цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на местно ниво
Мярка 1: Изграждане на локални пречиствателни станции за пречистване на отпадните
води във всички населени места в общината
През 2009 г започна реализацията на проекти по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013”, като два от тях за населените места Драганово и Поликрайще - „Разработване на
интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на
водопроводната мрежа в с.Драганово” и „Разработване на интегриран работен проект за
изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в
с.Поликрайще” са насочени към проектиране на локални пречиствателни станции за
пречистване на отпадните води.
По проектите се предвижда извършване на техническа подготовка за бъдещо
кандидатстване за изграждане на локални пречиствателни станции, канализационна мрежа и
извършване на рехабилитация на водопроводната мрежа.
През 2009г. е извършено следното:
За с.Драганово
- Извършени са прединвестиционни проучвания и е започнала подготовка за избор
на проектант.
За с.Поликрайще
- Извършено е прединвестиционно проучване, избрана е площадка за
пречиствателната станция, изготвен е ПУП на избраната площадка за ПСОВ и изготвен
парцеларен план. Започнала е подготовката на избор на изпълнител на проектирането.
От месец октомври е спряна оперативната програма и дейностите по проектите. В
момента управляващият орган – МОСВ, извършва преоценка на всички проекти.
Дейностите по проектите ще бъдат възстановени след стартиране на оперативната
програма.
Мярка 2: Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи за питейно
водоснабдяване
През 2009 г. започна реализацията на четири проекта по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013”, в които е включено изграждането и подготовката за рехабилитация
на водоснабдителни мрежи.
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- По проект „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод
с.Първомайци” се предвижда доизграждане на 6230 м водопроводна мрежа и постигане на
100% водоснабденост на населеното място. Предвижда се още изграждане на 39 км
канализационна мрежа и довеждане на отпадните води до изградената РПСОВ. До момента по
проекта е извършено следното: разработен е работен проект за доизграждане на водопровода,
разработен е идеен проект за изграждане на канализация. Предстои избор на изпълнител за
СМР, след извършване на работно проектиране на канализацията.
От месец октомври е спряна оперативната програма и дейностите по проекта. В
момента управляващият орган – МОСВ, извършва преоценка на всички проекти.
Дейностите по проекта ще бъдат възстановени след стартиране на оперативната
програма.
- По проект „Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ,
напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Драганово” се предвижда
осигуряване на пълна проектна готовност за стартиране на инвестиционен проект за
изграждане на 52 км канализационна мрежа, локална ПСОВ за 4100 е.ж. и довеждащ колектор,
както и подмяната на 52 471 м тръби на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово.
Извършени са прединвестиционни проучвания и е започнала подготовка за избор на проектант.
От месец октомври е спряна оперативната програма и дейностите по проекта. В
момента управляващият орган – МОСВ, извършва преоценка на всички проекти.
Дейностите по проекта ще бъдат възстановени след стартиране на оперативната
програма.
- По проект „Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ,
напорна канализация и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Поликрайще” се
предвижда осигуряване на пълна проектна готовност за бъдещо стартиране на инвестиционен
проект за рехабилитация на 43 км водопроводна мрежа, изграждане на 42 756 м напорна
канализационна мрежа и локална пречиствателна станция за вторично пречистване на отпадни
води в с. Поликраище. През 2009 г. са извършени прединвестиционни проучвания, и е
започнала подготовка за избор на проектант.
От месец октомври е спряна оперативната програма и дейностите по проекта. В
момента управляващият орган – МОСВ, извършва преоценка на всички проекти.
Дейностите по проекта ще бъдат възстановени след стартиране на оперативната
програма.
По проект „Изработване на работни проекти за доизграждане на канализационна
мрежа и подмяна водопровод в гр.Долна Оряховица” се предвижда осигуряването на
проектна готовност за реализиране на инвестиционен проект за цялостно доизграждане на
улична канализационна мрежа с обща дължина 9515 м и 573 сградни отклонения и подмяна
на улични водопроводи с обща дължина 11988 м с 672 сградни отклонения в гр.Д.Оряховица.
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През 2009 г. стартира изпълнението на проекта, като започна подготовката за избор на
проектант.
Междувременно се оказа, че МОСВ са сключили договор за реализиране на проект
„Изготвяне на инвестиционни проекти за подобряване на ВиК мрежи в общините Горна
Оряховица и Лясковец”, финансиран с част от остатъка по финансовия меморандум за
изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Г.ОряховицаД.Оряховица и Лясковец по програма ИСПА. След установяване на сходни дейности по двата
проекта и с оглед недопускане на двойно финансиране, Община Горна Оряховица изиска от
МОСВ да извърши проверка и да даде указания за понататъшните действия. Своевременно бе
прекратена процедурата за избор на изпълнител за работното проектиране по проекта,
финансиран по Оперативната програма и се очаква окончателното решение за състоянието му.
- Стартира изграждането на 304 м водопровод и 270 м канализация по ул. „Руен”
гр. Горна Оряховица с част от средства от реализираните икономии по програма ИСПА за
изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Г.ОряховицаД.Оряховица и Лясковец.
- Подменен е 167 м водопровод и са отремонтирани 23 м канализация по ул. „Ив.
Вазов” на стойност 35 651,50 лв. – средства от Републиканския бюджет и собствени средства.
Мярка 3: Изграждане и рехабилитация на канализационни системи в населените места
от общината
- Стартира реконструкцията на Главни Канализационни Колектори 1 и 4 по
ул.”Македония” с обща дължина 2776м, гр. Г. Оряховица и изграждането на 304 м водопровод
и 270 м канализация по ул. „Руен” гр. Горна Оряховица. Реализирането на обектите се
финансира със средства икономисани от изграждането на РПСОВ по програма ИСПА.
- Изградена канализация по ул. „Христо Ботев” гр. Долна Оряховица на стойност
177 771 лв., канализация по ул. „Геран” и „Родопи” гр. Долна Оряховица и помпена станция за
отпадни води гр. Долна Оряховица на обща стойност 366 765 лв. със средства от ПУДООС.
През 2009 г. започна реализацията на споменатите по-горе четири проекта по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” в с. Първомайци, с. Драганово, с. Поликрайще
и гр. Долна Оряховица, в които е включено изграждането на канализационни мрежи.
Мярка 4: Укрепване на свлачища
- Укрепване на активизирано свлачище в близост до спортна зала – извършени
геоложките проучвания и изготвен технически проект за укрепване свлачище Стадион
„Локомотив” и Спортна зала гр.Горна Оряховица на стойност 34 456,76 лв. - субсидия от
Републиканския бюджет.
Цел 4: Създаване стратегия за развитието на населените места и повишаване на
конкурентноспособността им
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Мярка 2: Рехабилитация на физическата среда и развитие на крайградските райони,
стимулиране на развитието на туризма в и около населените места с подходящи природни
дадености
- Разработен и одобрен е за финансиране проект „Подобряване на физическата среда и
сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” на
стойност 5 548 127, 22 лв., с продължителност 24 месеца. Финансовите средства са от
Европейски фонд за регионално развитие 2007-2013. По проекта се предвижда изграждане на
парк „Пролет”, реконструкция на парк „Христо Ботев”, изграждане на пешеходна зона, съчетана
със зелени площи и място за отдих в кв.Гарата гр.Горна Оряховица ІІ етап, реконструкция на
пешеходна зона, свързваща кв. Пролет с кв. Гарата, изграждане на рампа за достъпна среда
пред източен вход на сградата на общинска администрация гр.Горна Оряховица за достъп към
звено за местни данъци и такси, изграждане на интегрирана система за наблюдение и контрол
в парк „Пролет”, парк „Христо Ботев”, пешеходна зона, свързваща кв.”Пролет” с кв.”Гарата”, и
Общински център за наблюдение и контрол.
Мярка 3: Развитие на историческото и културно наследство чрез реставрация,
съхраняване и рехабилитация на сградния фонд
- Извършен бе основен ремонт на сградата на музея в гр. Долна Оряховица в размер на
19 965,32 лв. със средства от Републиканския бюджет.
Мярка 6: Подобряване на благосъстоянието на кварталите и населените места,
населявани от етнически групи
- В одобрения проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община
Горна Оряховица I етап”, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013” е предвидено доизграждане на пешеходната зона в кв. Гарата гр. Горна Оряховица,
съчетана със зелени площи и място за отдих и извършване на реконструкция на пешеходна
зона свързваща кв.Пролет с кв.Гарата (пътеките към Гарата)
Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински център – населени места чрез
подобряване комуникациите, повишаване на мобилността
Мярка 1: Реализация на проекти свързани с благоустрояването на населените места
- Реконструиране на сградата на кметство с.Янтра на стойност 4 997,18 лв. със
средства – субсидия от РБ
- Основен ремонт на сградата на Община Горна Оряховица на стойност 19 949,84
лв.
Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт
Мярка 1: Актуализиране транспортната схема на града и създаване план за
организация на движението
- В рамките на проекта CIVITAS на ЕС за по-чист и по-добър транспорт в градовете,
се проведоха анкети в малко над 2% от домакинствата от Горна Оряховица, както и анкети сред
основните субекти, генериращи или привличащи товарен трафик. Целта на анкетите беше да
събере информация за пътуванията и превозите. След като бъде обработена посредством
статистически методи, за да представи общата ситуация в града, тя ще се ползва за
оптимизиране на организацията на движението в града, както и на маршрутната мрежа на
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градския транспорт. Във връзка с изгитвянето на план за устойчиво развитие на транспорта се
извърши и преброяване на движението по основните кръстовища в града.
По приоритет 3: Подобряване на качеството на живот в Община Горна Оряховица
Цел 1: Повишаване на възможностите за реализация, чрез инвестиции в образованието.
Мярка 1: Подобряване на образователното равнище на работната сила:
- Защитена професия „Техник-технолог по качество на храни и напитки”, специалност
„Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” пред Постоянната комисия по
заетост към областния съвет за развитие на област Велико Търново
Мярка 2: Подобряване на обучителната среда:
Извършени са ремонти както следва:
- Основен ремонт покрив сграда ЦДГ „Здравец” гр. Г. Оряховица на стойност 15 256 лв.
- Основен ремонт сграда ЦДГ „Здравец” с. Първомайци на стойност 3 000 лв.
- Основен ремонт сграда ПГСС „Боруш” на стойност 3 000 лв.
- Основен ремонт сграда ОУ „П. Хилендарски” на стойност 33 346,72 лв.
- Основен ремонт сграда ЦДГ „Щастливо детство” гр. Г. Оряховица на стойност 13 939 лв.
- Проектиране и изграждане гръмоотвод ЦДГ „Ален Мак” на стойност 3 000 лв.
- Проектиране и изграждане гръмоотвод ОУ „Климент Охридски” с. Драганово на стойност
1 500 лв.
- Одобрен и реализиран проект „Когато чудесата се случват” от ЦДГ „Слънчице” с. Върбица.
Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца от етническите
малцинства и е на стойност 17 100лв. Целта на проекта е: подобряване на обучителната среда в
ЦДГ и повишаване интеграцията на децата от етническите малцинства.
- Реализирани проекти за облагородяване на открити училищни пространства в: ОУ „Отец
Паисий” с. Писарево на стойност 1498 лв., ОУ „Васил Левски” с. Върбица на стойност 2955 лв. и
СОУ „Вичо Грънчаров” – 1995 лв. Проектите са финансирани от МОСВ чрез ПУДООС.
- Приключване на дейностите предвидени от училищата, получили средства по
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” за 2008г. През 2009г. беше
извършен ремонт на класните стаи, коридорите и главния вход на ОУ „Климент Охридски” с.
Драганово на стойност 26839 лв. и обзаведен кабинет по безопасност на движението на
стойност 2001лв.; закупени ученически маси и столове за 8521 лв. за ОУ „Паисий Хилендарски”
гр. Горна Оряховица. Проектите по Националната програма за 2008г. са на обща стойност 372
970 лв. като обхващат освен ОУ „Климент Охридски” с. Драганово и ОУ „Паисий Хилендарски”
гр. Горна Оряховица и ОУ „Васил Левски” с. Върбица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.
Поликрайще, ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Долна
Оряховица” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица. Предвидените по проектите
дейности обхващаха: ремонт на училища, подобряване на материално-техническото
оборудване и създаване на условия за столово хранене.
Мярка 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение:
- В съответствие с Националната стратегия за учене през целия живот 2008-2013г.,
в две учебни заведения на територията на общината – ПГХТ „Проф. Д-р Асен Златаров” и ПГСС
„Боруш”са открити паралелки за вечерно обучение.
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Всички професионални гимназии имат прием и за неприсъствена форма на
обучение.
Мярка 4: Изграждане на информационна система за професионално насочване и
информация
- Информационно осигуряване и подпомагане професионалното ориентиране на младите
хора, чрез традиционната Информационна борса за висше образование у нас и в чужбина, като
материалите се актуализират и са на разположение постоянно
- Чрез мрежата на европейската информационна програма Евродеск и инфоточка BG-013-в
Младежки дом – Г.Оряховица и СОУ „Вичо Грънчаров” се предоставя безплатна информация за
програмите на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежката
политика, възможности за работа и пътуване на младите хора
- В ПГЕЕ „М.М.Ломоносов” функционира кариерен център
Мярка 5: Повишаване на безопасността и сигурността на децата в училищата и
детските заведения
- Община Горна Оряховица се включи в работата по Проект „Подкрепа на пилотна
инициатива в Област Велико Търново <<Заедно срещу насилието>>, насочена към координация
и ефективно партньорство между държавните институции за изграждане на устойчива и
функционална държавна политика на областно ниво за превенция на насилието на децата”. В
резултат на това бе приета „Харта на взаимодействието”. Общината успешно сътрудничи и с
Отдела за закрила на детето, с Младежки парламент и с други организации, работещи по
проблеми на децата и учениците.
Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги
Мярка 1: Подобряване на материално-техническата база в сферата на
здравеопазването и социалните услуги
- Реконструкция на ДЯ „Еделвайс” гр. Горна Оряховица, по Програма „Красива
България” – 179 617,68 лв.
- Извърши се основен ремонт покрив сграда ДЯ „Зорница” – 62 877 лв.
- Извършиха се довършителни строителни работи по сграда ДВХУИ с. Драганово –
18 998, 50 лв.
- С проект „Доставка и монтаж на обзавеждане и специализирано оборудване на
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Драганово, Община Горна Оряховица” на
43 444,00 финансиран от Фонд Социално подпомагане 90% и Община Горна Оряховица 10% се
обзаведе новоизграденият корпус на дома.
- Извършен бе текущ ремонт на общинска нежилищна сграда – фурна за
преобразуване в „Клуб на пенсионера” с. Паисий – 6 000 лв.
- Разкрита бе обществена трапезария чрез Проект „Обществена трапезария Горна
Оряховица” пред Фонд „Социално подпомагане”. Проектът е одобрен и от 01.12.2009г. се
реализира. По проекта се предоставя топла храна(обяд) на 30 лица от най-нуждаещите се
социални групи – самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии. Дейността по
приготвяне на храната се осъществява в кухненската база на Домашен социален патронаж в
града. Чрез трапезарията Община Горна Оряховица се стреми да намали броя на желаещите да
постъпят в специализирани институции на територията на страната, поради невъзможността да
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организират своя бит и да посрещнат своите жизнени потребности през най-тежките месеци от
годината.
- Община Горна Оряховица предлагаше социалната услуга в общността „Домашен
помощник” по проект „Предоставяне на социалната услуга„Домашен помощник” в Община
Горна Оряховица” на стойност 105 971 лв финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът беше насочен към подобряване качеството на живот на 60 лица с увреждания и
самотно живеещи хора от Община Горна Оряховица. За тях полагаха грижи 23 обучени
домашни помощника. Изпълнението на дейностите по проекта подпомагаше потребителите на
социалната услуга и техните семейства при организиране на техния бит и осъществяване на
социални контакти. Проектът се реализира в продължение на 12 месеца - от 12.05.2008г. до
11.05.2009г. в партньорство със Сдружение „Център Мария” и с подкрепата на дирекциите
„Социално подпомагане” и „Бюро по труда”.
- Община Горна Оряховица предлагаше социалната услуга в общността”Социален
асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Социален
асистент”. Основната цел на програмата е да се разширят възможностите за подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез социалното им
включване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Проектът беше
одобрен за финансиране за първите шест месеца на 2009г., като 11 социални асистента
обгрижваха тежко болни и възрастни самотно живеещи хора от гр. Г. Оряховица,с. Поликраище
и с. Първомайци – общо 32 потребителя. С оглед на социалната значимост на услугата,
удовлетворяваща потребностите на все по-нарастващия кръг нуждаещи се, както и
осигуряваща заетост на вече обучени социални асистенти, удължихме изпълнението на проекта
до 31.12.2009 година.
- Чрез Национална програма „Социални услуги в семейна среда” , Дейност
„Домашен помощник” и Дейност „Домашен социален патронаж” се назначиха 18 домашни
помощника и 5 бройки към Домашен социален патронаж обгрижваха над 60 потребители от гр.
Долна Оряховица и селата Драганово, Стрелец, Писарево, Поликраище, Първомайци, Янтра,
Върбица и Крушето. Целите на програмата са да се предоставят услуги, отговарящи на
специфичните потребности на потребителите, както и да се разкрият нови работни места в
населените места на община Горна Оряховица, да се подкрепят близките на хората с
увреждания и самотно живеещите в грижите за тях и да се насърчи участието им в социалноикономическия живот на общността. Проектът се реализира в продължение на 11 месеца – от
01.02.2009г. до 31.12.2009г.в партньорство с дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по
труда”.
- В партньорство с Фондация „Институт за социални услуги в общността” гр.София
се разработи проект „Социални услуги в домашна среда в Община Горна Оряховица” по схема
за безвъзмездна финансова помощ, Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот
на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален
асистент” и „Домашен помощник” , фаза2. Проектът бе одобрен и стартира на 01.10.2009г. На
територията на гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица в продължение на 10 месеца 16
обучени социални асистенти ще полагат грижи за 37 възрастни лица с увреждания и самотно
живеещи стари хора.
Мярка 3 Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение
- Изградени тротоар, площадка и рампа за инвалиди около сграда ДВХУИ
с.Драганово на стойност 10 998,19 лв. със собствени средства.
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- Възстановен подход към ГУМ гр. Горна Оряховица осигуряващ достъпна среда на
стойност 2 454,83 лв., със собствени и бюджетни средства.
Цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство в общината
Мярка 1: Провеждане на маркетингова политика за популяризиране на природните
дадености и културните събития
- Провеждане на маркетингова политика за популяризиране на природните
дадености и културни събития в Община Горна Оряховица, участие в редица туристически
сайтове със съответния снимков и текстов материал, характеризиращ общината и региона;
- Туристическия информационен център съдейства за организиране на
домакинството на Дванадесетата Регионална контактна борса „По пътя на слънцето”, която бе
проведена от РТА „Стара Планина” в град Горна Оряховица.
Мярка 2: Превръщане на читалищата в съвременни духовни центрове за
разпространение на информация
- През 2009г. общинска библиотека участва с представен проект към
Министерството на културата за закупуване на нова литература на стойност 7 700 лв.
Резултатите се очакват в първите месеци на 2010г.
- Участие на общинската библиотека в националната програма „Четяща България”
и маратон на четенето във всички отдели на библиотеката
- Разработен и одобрен бе първи етап от проект за компютъризиране на
библиотеките на територията на общината, който обхваща библиотеките в с.Първомайци и
с.Драганово. Проектът е част от инциативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и
Мелинда Гейтс” по програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки” 2009-2013г. Целта на проекта е да се осигури безплатен достъп до
информация, знание и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ефективно
използване на интернет и достъп до обучение. През 2010 г. по проекта ще бъдат предоставени
по 8 компютърни конфигурации за библиотеките в селата Първомайци и Драганово и ще бъде
осигурен безплатен достъп до Интернет за посетителите. До края на проекта персоналът и
читателите ще бъдат обучени за работа с Интернет.
Мярка 3: Развитие на манастирски, ловен, културен и екотуризъм
- Информационно обслужване на гражданите относно възможностите за
потреблението на туристически продукт от различните видове туризъм (културен, еко, селски,
религиозен, морски, планински и т.н.) както в региона, така и в цялата страна и в чужбина;
- Целогодишно представяне на туристическите оферти и предоставяне на
информация и възможности за участие в разнообразните предлагани екскурзии;

По приоритет 4 : Опазване и възпроизводство на околната среда
Цел 1: Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за човешкото
здраве, флора и фауна в община Горна Оряховица
Мярка 4: Рекултивация на замърсени терени
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Закриване на нерегламентирани сметища на територията на общината. Извършено е
проучване и инвентаризиране на нерегламентираните сметища в населените места от
общината, както и на площадките на бившите селски сметища. Съгласно изготвения план за
тяхното поетапно ликвидиране, в съответствие с Националната програма по управление на
отпадъците и разпоредбите на Наредба 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци, започна поетапното закриване на всички нерегламентираните
сметища на територията на община Г. Оряховица. Закрити и рекултивирани бяха общо 20
нерегламентирани сметища, от които 12 селски, 1 градско и още 7 бр. други микросметища.
Закриването на всички нерегламентираните сметища беше извършено в срок (до края на
месец юли 2009 г.), съгласно НПУО, за което са получени и потвърдителни писма от Директора
на РИОСВ – В. Търново.
Мярка 5: Развитие на енергийна ефективност в публичния сектор
- Продължи реализацията на проект „Енергийно-ефективна реконструкция и
модернизация на ОУ ”Иван Вазов”и СОУ „Георги Измирлиев” финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013” г. – през годината са проведени обществени
поръчки, изготвени са техническите проекти за предстоящата реконструкция.
Цел 2: Развитие и усъвършенстване на зелената система
Мярка 1: Поддържане и разширяване на зелената система за пълноценно използване
на природните дадености на Община Горна Оряховица.
- Извършена бе пролетно засаждане на 647 дръвчета в Община Горна Оряховица –
акация, липа, бреза, шестил, явор, ясен и есенно засаждане на 275 дръвчета в Община Горна
Оряховица – бяла бреза, липа, шестил, офика;
- Стартира работата по проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в
община Горна Оряховица I етап” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013”. С него се предвижда изграждане на Парк Пролет, реконструкция на Парк Христо
Ботев, Изграждане на пешеходна зона съчената със зелени площи кв13 Гарата. След
реализацията на проекта, чувствително ще бъде подобрено качеството на зелената система.
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