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

март, 2014 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 2013 г. по планираните приоритети, заложени в
Общинския план за развитие 2007 – 2013 е следното:
Приоритет 1: Постигане на динамична конкурентноспособна общинска икономика
основана на знанието;
Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане на фирми
Мярка 3: Повишаване на конкурентноспособността чрез маркетинг, премахване на
пречките за инвестиции, приемане на пакет от стимули, координиране на инициативите за
икономическо развитие.
През 2013г. продължи реализацията на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите
на вечността. Утвърждаване на образа на региона като уникална туристическа дестинация на
националния и международен пазар”, финансиран от ЕФРР по ОП „Регионално развитие 20072013г.” с водещ кандидат община Велико Търново и партньори общините Горна Оряховица и
Дряново. По проекта бяха изготвени рекламни материали (брошура, пътеводител и карта на
български и английски език), включващи туристически обекти и културни събития от община
Горна Оряховица и различни туристически пакети, които бяха представени на национални и
международни туристически борси:
 "Ваканция и СПА Експо 2013" – София /февруари/;
 "Планините на България – гостоприемство на четири сезона" – Смолян /октомври/;
 международно туристическо изложение в Лондон - World Travel Market /ноември/;
 международно туристическо изложение в Пестум, Италия /ноември/;
 международно туристическо изложение в Букурещ /ноември/.
В рамките на проекта бяха изработени и разпространени и рекламен филм /с английски,
немски и румънски субтитри/, рекламни телевизионни клипове и радио клипове. Поставени
рекламни билбордове на възлови пътни артерии в цялата страна по време на рекламна
кампания. Бяха направени публикации в международни печатни издания с насоченост –
туризъм с цел промотиране на проекта.
През 2013 г. продължи работата по определяне на такса битови отпадъци според
количеството. Бяха подадени декларации за 168 имота, което е два пъти повече спрямо 2012 г.
и гарантира по-голяма справедливост за юридическите лица. Няма откази от страна на община
Горна Оряховица.
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;
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Изградена е постоянна връзка по VPN мрежа между общинския център и четирите
големи кметства: Долна Оряховица, Драганово, Поликрайще и Първомайци. По този начин е
разширена локалната мрежа на общината. Мрежата е собственост на БТК. Община Горна
Оряховица е сключила договор с БТК за изграждане и поддръжка на VPN мрежа.
VPN мрежата позволява :
- да се работи с локална база данни население;
- да се събират се по електронен път местни данъци и такси от четирите големи кметства
на общината;
- пренасяне програмата на кабелно радио Горна Оряховица в кметства Долна Оряховица
и Драганово.
През 2013 г. Община Горна Оряховица продължи да работи съвместно с НАП по Договор
за възлагане на функции по чл.10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите като,
осъществява следните дейности :
 Приема искане за издаване на удостоверения за наличието или липсата на
задължения съгласно разпоредбите на чл.87, ал.6 от ДОПК, връчва на лицата
издадените от органите по приходите удостоверения, съгласно утвърдените от
изпълнителния директор на НАП процедури за работа и удостоверява при
връчване, чрез определения за това общински служител, верността на връчвания
екземпляр с оригинала, издаден и подписан от органа по приходите.
 Приема и въвежда данните от уведомленията за регистриране на трудовите
договори, разпечатва справка за приетите и неприетите уведомления по чл.62,
ал.5 от КТ.
 Извършва проверка на здравния статус на лицата по интернет.
До 01.09.2013г. Община Горна Оряховица предоставяше комплексни административни
услуги с Окръжен съд - Велико Търново и „Информационно обслужване” АД клон Велико
Търново които включваха приемане на искане за актуално състояние, за ликвидация, за
несъстоятелност и др. на стопански субекти. Попълването, подписването, изпращането и
получаването на електронни документи и съобщения между институциите, се извършваше от
служители на Общинска администрация. От 01.09.2013 г. приключиха взаимоотношенията по
договора. Причината е преустановяване работата на „Информационно обслужване” АД клон
Велико Търново. Община Горна Оряховица има желание да продължи взаимоотношенията си с
Окръжен съд – Велико Търново. Изпратени са две писма, с които изразяваме желание за
съвместна работа. Все още нямаме отговор.
Цел 4: Създаване на условия и стимулиране развитието на малкия и среден бизнес
Мярка 1: Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт;
На уеб-сайт на общината, в раздел „Администраттивни актове” се публикува и поддържа
актуална информация за местната нормативна база, касаеща бизнеса - в рубриката „Конкурси
и търгове”- публикуват се заповедите на кмета на Общината за организирането на търгове и
конкурси; рубрика „Профил на купувача” - публикуват поканите за обществени поръчки.
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Съгласно чл. 26 (2) от Закона за нормативните актове (обн. ДВ бр.27 от 3.04.1073 г., изм.
ДВ бр. 46 от 12.06.2007 г.), на Интернет страницата на Общината местния бизнес и гражданите
могат да се запознават с проектите за наредби, които ще бъдат приети от Общински съвет.
Проектите за наредби се публикуват в раздел „Административни актове”, в подраздел
„Проекти за наредби”, 14 дни преди внасяне на предложението за разглеждане от Комисиите
на Общински съвет.
В раздел „Административни актове” се публикуват и заповеди на кмета на Общината,
касаещи обществеността, с цел осигуряване на прозрачност на решенията на местната власт. В
сектор „Важно” се извеждат акценти от предстоящи срокове за плащане на задължения и друга
информация. В сектор „Екология” се публикуват информация, заповеди, програми, касаещи
чистотата и опазването на околната среда в Общината.
През 2013 г. се спазваха изискванията на нормативната уредба, като бе предоставяна
възможността за обсъждане и внасяне на предложения по проектите за административни
актове. В законовите срокове и чрез всички регионални медии, бяха оповестявани публичните
обсъждания.
С цел изразходване бюджетните и извънбюджетните средства съобразно интереса на
обществеността бяха спазени всички законови изисквания за публично обсъждане на отчет
2012 г. бюджет 2013 г. и бюджет 2014 г. Промените във всички нормативни документи се
публикуват, при спазване на Закона за нормативните актове. Всички проекто бюджети, както и
техните отчети се публикуват на сайта на общината.
За осигуряване на информираност на местния бизнес и участито му в разработването на
Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 беше
изпълнено следното:
 Публикувана информация за стартиране на разработката му на интернет сайта на
Общината и в седмичен регионален вестник;
 Разпространена информация по местното кабелно радио;
 Подготвени и разпространени анкетни карти;
 Проведено публично обсъждане - поканата за него беше публикувана в
официалния сайт на Община Горна Оряховица и отпечатана в два регионални
вестника. Материалите за публичното обсъждане бяха публикувани на
официалната страница на Общината и бяха налични на хартиен носител в
Общинския съвет. Участниците бяха поканени да направят своите писмени
предложения, които да бъдат включени в Плана след проведеното осъждане.

Мярка 2: Дейности на общината в подкрепа на бизнеса;
На уеб-сайта на общината в полето „Полезни връзки” са публикувани връзки на
Представителството на ЕК в България и Българска агенция за инвестиции. Чрез бутона
„Европейско финансиране” е направена връзка към страницата на Единния информационнен
портал на Структурните фондове в България, който предоставя широкообхватна и актуална
информация за възможностите за европейско финансиране и консултиране на всички
заинтересовани страни/потенциални бенефициенти.
По приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
растеж и заетост, интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на
общината
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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
През изтеклия период е извършен „Основен ремонт на общински пътища VTR2053Стрелец, VTR2050-Г.Д.Тръмбеш-Върбица”.– 127 200лв. субсидия от РБ.
- През 2013 г. се извърши реконструкция на участък от ул. „Георги Измирлиев“ с
прилежащ тротоар гр. Горна Оряховица на стойност 43 350 лв. финансирани със собствени
средства;
- Поставени са 2 бр. изкуствени неравности / „легнали полицаи” / ул.“Отец Паисий“
срещу вход на МБАЛ стойност 1000 лв от собствени средства.
- През 2013 г. е извършен ремонт и изкърпване на следните улици в града: ул.”Иван
Момчилов”, ул.”Цар Освободител”, ул.”Св. Княз Борис І”, ул.”Антон Страшимиров”, ул.”Васил
Априлов”, ул.”Патриарх Евтимий”, ул.”Пирот”, ул.”Славянска”, ул.”П.Р.Славейков”,
ул.”П.Цвикев”, ул.”Хан Крум”, ул.”Вичо Грънчаров”, ул.”Сидер Войвода”, ул.”Филип Тотю”,
ул.”Х.Димитър”, ул.”Странджа”, ул.”Мано Тодоров”, ул.”Сливница”, ул.”Съединение”.Общата
стойност на ремонта на улиците в гр.Горна Оряховица в това число и участъци от улици в
населените места на общината е 153 000 лв..Финансирането е със собствени и бюджетни
средства.
- Положена е нова настилка по тротоари с обща площ 830 кв. м. и 650 м. нови бордюри в
гр. Горна Оряховица и населените места на стойност 79 192 лв. от целева субсидия.
Ремонтирани са тротоарните настилки на улици: „Хр.Смирненски”, „Мано Тодоров”, „Вичо
Грънчаров”, „Георги Измирлиев”,”Йордан Йовков” в гр.Горна Оряховица.
Мярка 2 Подобряване състоянието на железопътната инфраструктура
Приключи изпълнението на „Реконструкция на пътен участък с о.т. 834-о.т.833 през жп
прелез в гр.Горна Оряховица” стойност 29 300 субсидия от РБ.

Мярка 3 Разкриване на нови работни места в резултат на проекти в резултат на проекти в
областта на транспорта
В резултат от реализиция на проекти свързани с подобряване на транспортната
инфраструктура са осигурени 145 временни работни места
Цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на местно ниво
Мярка 2: Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи за питейно
водоснабдяване
- През 2013 г. продължи изпълнението на проект „Изграждане на канализация и
доизграждане на водопровод с. Първомайци” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. За годината
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беше извършено изграждане на: 26,57 км канализационна мрежа, 4,31 км колектори и 2,76 км
водоснабдителна мрежа. Стойността на реализираните строителни дейности през 2013г.
възлиза на 5 397 292,82 лв.
Мярка 3: Изграждане и рехабилитация на канализационни системи в населените места
от общината
- През 2013 г. продължи изпълнението на проект „Изграждане на канализация и
доизграждане на водопровод с. Първомайци” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. За годината
беше извършено изграждане на: 26,57 км канализационна мрежа, 4,31 км колектори и 2,76 км
водоснабдителна мрежа. Стойността на реализираните строителни дейности през 2013г.
възлиза на 5 397 292,82 лв.
- През 2013 г. е подготвен проект „ Реконструкция и доизграждане на канализация по
ул."Козлодуй", ул."Добри Чинтулов", ул."Юмрукчал", ул.Тунджа" и ул."Хаджи Димитър",
ул.Пирот” и ул.”Александър Стамболийски” гр.Горна Оряховица” с който се кандидатства за
отпускане на финансиране към ПУДООС. На заседание на 25.10.2013г. Управителния съвет на
ПУДООС одобри отпускане на безвъзмездна помощ в размер на 1 114 432,73лв. за реализация
на проекта.
- През 2013г. се проведе процедура за избор на изпълнител на СМР на проект:
„Изграждане на канализация по улици в град Долна Оряховица – ул. „Калоян”, ул. „Шипка”, ул.
„Първи май”, ул. „23-ти юни”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Цанко Церковски”, ул. „8-ми
септември”, ул. „Добруджа” финансиран със средства от ПУДООС на стойност 1 197 326,83 лв. с
ДДС след което стартира изпълнение на проекта.
Мярка 4: Укрепване на свлачища
- Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица- хижа „Божур”. Възстановителните
и укрепващи строителни дейности са на стойност 353 959 лв. и са финансирани от Целеви
трансфери.
- Укрепване на свлачище по ул. от о.т.943 до о.т.933-местен път гр. Горна Оряховица.
Възстановителните и укрепващи строителни дейности са на стойност 548 563 лв.- финансирани
от Целеви трансфери.
Цел 3: Изграждане на местна бизнес инфраструктура
Мярка 1: Създаване на индустриален-логистичен център, отреден за производствени
нужди необходими за привличане на инвестиции
През 2012г. бяха подготвени и изпратени писмени обосновки с представени визии и идеи
за развитие на предложените за придобиване от община Горна Оряховица терени – държавна
собственост с местоположение територията на общината, отпаднали от нуждите на
Министерството на транспорта и Министерството на отбраната – терен в с. Правда, терени ж.п.
поделение гр. Горна Оряховица, терен до летище Горна Оряховица. Имаме положително
становище от Областна администрация. До края на 2013 г. не е издадено постановление на
Министерски съвет за придобиване на терени – държавна собственост с местоположение
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територията на общината, отпаднали от нуждите на Министерството на транспорта и
Министерството на отбраната – терен в с. Правда, терени ж.п. поделение гр. Горна Оряховица,
терен до летище Горна Оряховица.Продължават действията на общинска администрация за
придобиване на терените.
Цел 4: Създаване стратегия за развитието на населените места и повишаване на
конкурентноспособността им
Мярка 1: Осъвременяване и поддържане на подробните устройствени планове на
населените места и разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
На 20.12.2013г. в гр. София се сключи договор между Община Горна Оряховица и
Министерство на регионалното развитие, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013г., за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за реализация на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.
Горна Оряховица”. Проектът се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”
от Европейския фонд за регионално развитие, от Държавния бюджет на Република България и
от бюджета на община Горна Оряховица. Стойността му е 457 127,00 лв., а продължителността 20 месеца.
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
- В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2013” на тема „Обичам
природата и аз участвам“, финансирана от ПУДООС бяха одобрени проектните предложения:
на гр. Горна Оряховица и на с. Поликраище. Проектът на гр. Горна Оряховица обхващаше
почистване, залесяване и обособяване на детска площадка в междублоковото пространство в
района на Детски кът. Засадени бяха жив плет и 14 броя широколистни дървета в квартала.
Стойността на реализирания проект е 9 989.96 лв. В с. Поликраище беше почистена и
възстановена зона за отдих в съществуващия парк „Балтейка”, в централната част на селото,
като бяха изградени детска площадка и алея на тревна фуга. По проекта беше извършено още
засаждане на жив плет и няколко широколистни дървета. Стойността на проекта бе 9996.24 лв.
- Проведена е процедура и е избран изпълнител за изработване на проект
„Реконструкция на пл. Г. Измирлиев“ стойност 26 500 лв. със средства субсидия от РБ.
Мярка 4: Реконструкция и модернизация на техничестата инфраструктура в населените
места
Изразходваните средства /с ДДС/ през 2013 година за поддържане на техническото
състояние на уличното осветление /УО/ на територията на Община Горна Оряховица, са както
следва:
- Експлоатационна поддръжка на УО:
- 241 063 лв.;
- Материали за експлоатационна поддръжка на УО:
- 34 117 лв.;
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- За ремонтно-възстановителни работи на УО:
- 50 325 лв.;
- Възстановяване и доизграждане на УО:
- 59 821 лв.
- По значими обекти по т.4 през годината, са:
- Възстановяване на уличното осветление по ул. "Св. Княз Борис" от "Фуражен завод" до
"Честово", гр. Горна Оряховица;
- Възстановяване на уличното осветление между ул. "Янко Боянов", ул. "Македония" и ул.
"Отец Паисий", гр. Горна Оряховица;
- Възстановяване на невъзстановената част от уличната осветителна уредба на ул. "Цар
Освободител" в участъка от ул. "Младост" до ул. "Васил Левски", гр. Горна Оряховица;
- Доизграждане на уличното осветление на детска площадка на ул."Стефан Караджа", гр.
Горна Оряховица;
- Възстановяване на осветлението с. Писарево;
- Възстановяване на художествено и парково осветление в парк "Никола Петров", гр.
Горна Оряховица;
- Доизграждане на алейното осветление в парк "Детски кът" до ул. "Васил Априлов” №26,
гр. Горна Оряховица.
Мярка 5: Отреждане на терени за развитие на зони за бизнес дейности в т.ч търговски
обекти
През 2012г. бяха подготвени и изпратени писмени обосновки с представени визии и идеи
за развитие на предложените за придобиване от община Горна Оряховица терени – държавна
собственост с местоположение територията на общината, отпаднали от нуждите на
Министерството на транспорта и Министерството на отбраната – терен в с. Правда, терени ж.п.
поделение гр. Горна Оряховица, терен до летище Горна Оряховица. Имаме положително
становище от Областна администрация. До края на 2013 г. не е издадено постановление на
Министерски съвет за придобиване на терени – държавна собственост с местоположение
територията на общината, отпаднали от нуждите на Министерството на транспорта и
Министерството на отбраната – терен в с. Правда, терени ж.п. поделение гр. Горна Оряховица,
терен до летище Горна Оряховица.Продължават действията на общинска администрация за
придобиване на терените.
Цел 5: Подобряване на взаимовръзката общински център-населени места чрез
подобряване на комуникациите, повишаване на мобилността
Мярка 1: Реализация на проекти свързани с благоустрояването на населените места
Извършено е благоустрояване и озеленяване на 12,5 дка междублокови пространства.
Мярка 2: Изграждане и реконструкция на пътните връзки между населените места
През изтеклия период е извършен „Основен ремонт на общински пътища VTR2053Стрелец, VTR2050-Г.Д.Тръмбеш-Върбица”.– 127 200лв със средства субсидия от РБ.
Цел 6: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт
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Мярка 1: Актуализиране транспортната схема на града и създаване план за
организация на движението
В направление „Транспорт” през 2013г. е извършено:
- Проведен конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10 години
по автобусна линия от утвърдена областна транспортна схема - АГ Велико Търново – ЖП Гара
Горна Оряховица;
- Работа по оптимизиране транспортната схема на общината, качеството на
транспортното обслужване, реализирано от превозвачите “Янтра-транспорт“ АД , ЕТ “Надежда
– Надежда Христова“, “Пътнически превози Бъчварови” ООД, за обслужване на част от
републиканска, областна и общинска транспортни схеми;
- Разпределение на тримесечие на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози,
съгласно Решение № 470 от Протокол № 27/19.05.2005 г. на ОбС Г. Оряховица и НАРЕДБА № 3
от 4.04.2005 г.;
- Ежемесечно разпределяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните
пътувания на ветерани от войните, учащи се и възрастни граждани, съгласно Наредба №2 от
31.03.2006 г. и постигнато писмено споразумение между превозвачите, относно
разпределението им;
- Разпределяне на тримесечие средствата за компенсиране стойността на безплатните
пътувания на държавни служители от системата на МВР, МП и МДААР, съгласно Наредба №2
от 31.03.2006 г. и постигнато писмено споразумение между превозвачите, относно
разпределението им;
- Издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници, съгласно
Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници и Решение № 854 от Протокол № 51/
26.10.2006 г. на ОбС Г.Оряховица.
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:
- През 2013 г. бе осъществен прием по съвременна и перспективна специалност
„Организатор интернет приложения” в ПГЛПИ „Ат. Буров”;
- ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” успешно прилага модулното обучение в професионалното
образование, като техните постижения са едни от най-добрите в страната;
- Професионалните гимназии участват в проекти, които им дават възможност да проведат
практически занятия в реална работна среда в т. ч. зад граница - ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”,
ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров”;
- В общинските училища поетапно се внедрява използването на съвременни обучителни
средства (електронни учебници, интерактивни дъски) и методи;
- Въведени са електронни дневници;
- Стандартът за издръжка на едно дете от местни дейности е повишен през 2013 г. в
сравнение с предходната година с 80,62 лв., което е близо 17%.
Мярка 2: Подобряване на обучителната среда:
- През 2013г. се реализираха: Проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ "Ален мак" гр. Горна Оряховица” на стойност 339 851 лв. и проект „Прилагане на мерки за
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енергийна ефективност в СОУ "Вичо Грънчаров" гр. Горна Оряховица” – 761 511,76 лв.,
финансирани от Международен фонд „Козлодуй“;
- През 2013г. бе одобрен и очаква финансиране проект „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на ЦДГ „Щастливо детство”в рамките на Националната схема за зелени
инвестиции по Процедура за набиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност
в сгради пред Националния доверителен екофонд. Проектното предложение касае прилагане
на мерки за енергийна ефективност на база разработен нов енергиен одит за ЦДГ „Щастливо
детство” и е на стойност 423 569,35 лв., от които 42 356,94 лв. собствено финансиране.
Проектите по националната схема за зелени инвестиции се финансират от постъпления от
международната търговия с предписани емисионни единици.
- През 2013г. със собствени средства се завършиха и пуснаха в експлоатация
отоплителните системи за работа на компресиран газ на ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна
Оряховица на стойност 18 529,6 лв., ЦДГ „Димитър Генков“ с. Поликраище на стойност
16 973,60лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Поликраище на стойност 13 201лв.
- През 2013г. продължи работата по проект „Танцуваме, играем и учим заедно”,
финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, на стойност 157 240,70
лв. Основната цел на проекта е образователна интеграция на деца от етническите малцинства
от 2 училища в общината – ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” гр. Горна Оряховица, ОУ „Отец
Паисий” – с. Писарево и 2 детски градини - СДГ „Детски свят” гр. Горна Оряховица и ЦДГ „Асен
Разцветников” - с. Драганово. През годината беше извършено следното: проведени обучения
на 30 учители за работа в мултикултурна среда и изработени наръчници за работа на учителите
в мултикултурна среда; проведени здравни беседи и тренинги на 67 родители във връзка с
възпрепятстване на децата от посещаване на училище; сформирани 13 творчески клуба и СИП
за съхраняване и развитие на културната идентичност на 148 деца от различни етноси,
закупени и доставени необходимите материали, традиционни костюми и костюми на приказни
герои за дейността на децата в клубовете; закупено и доставено оборудване за подобряване на
вътрешната обучителна среда: 11 бр. компютърни конфигурации – ОУ „Св.Паисий
Хилендарски”, гр. Горна Оряховица; 1бр. интерактивна дъска – ОУ „Отец Паисий”, с.Писарево; 1
бр. усилвател ЦДГ „Асен Разцветников”, с. Драганово; 1бр. конферентна маса, 50 бр. столове –
СДГ „Детски свят”, гр. Горна Оряховица.
- През 2013г. е подготвен технически проект за изпълнение на мерки за енергийна
ефективност на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица на стойност
12 348 лв.със средства от субсидия от РБ.
- Проектирана и изградена е детска площадка в двора на ЦДГ „Първи юни” гр. Горна
Оряховица, отговаряща на изискванията на Наредба №1/12.02.2009 г. за условията и реда за
устройството и безопастност на полощадките за игра. Стойността на площадката 35 811 лв.
Средствата са Целева субсидия.
Извършени са ремонтно – възстановителни работи на следните обекти общинска
собственост:
- Основен ремонт на Спортна зала „Никола Петров” и санитарни помещения към нея на
стойност 89 437 лв. със собствени и бюджетни средства. Ремонтните дейности обхващат:
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подмяна на дограмата / Многофункционална зала; Пресцентър,Фоайе и коридори/ и
осветление, частична подмяна на дюшеме- циклене, разчертаване, боядисване и лакиране на
пода на Многофункционалната зала;извършен е основен ремонт на санитарни помещения към
Многофункционална зала; ремонтиран и обзаведен е Пресцентъра на Спортна зала „Никола
Петров”; извършен е основен ремонт на покрива /направа на нова метална скара,подмяна на
LT ламарина, подмяна на нови водосточни тръби/.
- със средства в размер на 150 000 лв. по Проект на ММС по Наредба – Н1/02.03.2007 г. и
2 852,53 лв. съфинансирани от СКБ ”Локомотив” се извърши основен ремонт на спортни салони
за борба и самбо – изолация, циклене и лакиране на дюшеме, бани, съблекални, тоалетни и
прилежащи коридори, треньорска стая, подмяна на дограма, термоизолация на тавана и ново
осветление. Изградена бе противопожарна система за известяване.
Мярка 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение:
- В съответствие с Националната стратегия за учене през целия живот 2008-2013г., в три
учебни заведения на територията на общината – ПГХТ „Проф. Д-р Асен Златаров”, ПТГ „Васил
Левски“ и ПГСС „Боруш”са открити паралелки за вечерно и задочно обучение както следва
администратор в хотелиерството, ресторантьор и работник в заведенията за хранене и
развлечение; машинен техник; фермер и монтньор на селскостопанска техника.
- Всички професионални гимназии и СОУ имат обучение и
самостоятелна форма на обучение;

в неприсъствена –

Мярка 4: Изграждане на информационна система за професионално насочване и
информация
- Информационно осигуряване и подпомагане професионалното ориентиране на младите
хора, чрез организиране в Младежки дом на 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 в 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.
- През месец май Община Горна Оряховица организира общинска средношколска борса, с
което предоставя възможност на средните общообразователни училища и професионалните
гимназии да промотират своите специалности, програми и иновативни методи на обучение.
- В ПГЕЕ „М.М.Ломоносов” функционира кариерен център, който извършва кариерно
консултиране и насочване към бъдеща професия и ВУЗ.Кариерния център успешно сътрудничи
с 15 ВУЗ.
Мярка 5:
Повишаване на безопасността и сигурността на децата в училищата и
детските заведения
- Общината продължава успешно да си сътрудничи с Отдела за закрила на детето, с
Детска педагогическа стая, с Горнооряховски младежки парламент и с други организации,
работещи по проблеми на децата и учениците.
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- Във всички учебни и детски заведения на територията на Община Горна Оряховица е
регламентирано влизането на външни лица през работно време. В училищата в гр. Горна
Оряховица има физическа охрана.
- МКБППМН ежегодно организира конкурси с цел превенция на тютюнопушенето,
употребата на наркотици и насилие.
- През юни 2013 г. представител на МКБППМН участва в специализирана полицейска
операция на територията на РПУ Горна Оряховица по превенция на детската престъпност, с цел
ограничаване на противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и
непълнолетни лица.
Цел 2: Развитие на съвременни професионални умения на работната сила
Мярка 1: Изграждане на система за професионална преориентация и преквалификация
на работната сила
- През 2012г. до юни 2013 по проект „Нов избор развитие и реализация” на ОП „Развитие
на човешките ресурси 2007-2013г.” бяха обучени и започнаха работа 125 трайно безработни
лица, като 26 са лица от ромската общност. Приоритет за включване в обучението и
осигуравяне на заетост имаха трайно безработни лица до 29г. и над 50г. Сто човека бяха
обучени по специалността „работник - поддръжка пътища” и работят по придобитата
специалност, а 25 получиха и работят по специалността „работник-озеленяване”. Заетите са на
осем часов работен ден.
- По проект „Подкрепа за заетост“ бяха обучени и започнаха работа 25 човека на 8 часов
работен ден с продължителност 9 месеца, като „работник в строителството“.
Цел 3: Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги
Мярка 1: Подобряване на материално-техническата база в сферата на здравеопазването
и социалните услуги
 През 2013г. продължи реализацията на проект „Изграждане на Център за
настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица“, финансиран от ЕФРР по ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013г. Изграден, оборудван и обзаведен е Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) за 12 деца, изведени от институции и 2 деца от общността. В процеса на изпълнение,
поради спецификата на терена и възникналите непредвидени обстоятелства, се извършиха
допълнителни строително-монтажни работи, които бяха финансирани от бюджета на общината
и възлязоха на 150 300 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е
823 300 лв. Само оборудването и обзавеждането на ЦНСТ възлезе на 66 947 лв. Предстои
финалното отчитане на проекта.
 Със собствени средства за капитални вложения бяха извършени:
- основен ремонт на сграда – източен корпус и ограда на Дом за възрастни хора с
физически увреждания – с. Горски Горен Тръмбеш, на стойност 4 978,00 лв.;
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- основен ремонт на сгради на блок № 2 и № 3 в Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост – с. Драганово, на стойност 36 588,00 лв.;
- основен ремонт на работилница, тераси и стълбища на Дневен център за деца с
увреждания – гр. Горна Оряховицa, на стойност 14 790,00 лв.;
- основен ремонт на покривна конструкция на Дневен център за възрастни хора с
увреждания – гр. Горна Оряховица, на стойност 58 459,00 лв.;
- доставени и монтирани един брой колонен климатик и два броя инвенторни климатици
в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Драганово, на обща стойност 4 440,00 лв.
 Община Горна Оряховица предостави на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Г.
Оряховица средства за изплащане на закупено оборудване (ехограф Fakuda UF 870 AG.) и
подпомагане на текущите разходи на стойност 80 000 лв.
 През 2013г. е подготвена техническа документация и са подадени предложения
към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
за осигуряване на финансиране «Ремонтно възстановителни работи за покрив на южно крило
от МБАЛ «Св. Иван Рилски» ЕООД гр.Горна Оряховица»- стойнността на обекта е 384 178лв. С
ДДС.

Мярка 2: Повишаване на квалификацията на медицинския персонал и на персонала в
здравните заведения, училищата и детските градини
 По време на лятната ваканция медицинските специалисти, работещи в детските и
учебно-възпитателни заведения на територията на община Горна Оряховица преминаха
обучение за оказване на първа помощ при спешни състояния в Център за спешна медицинска
помощ-филиал гр. Горна Оряховица.
Мярка 3: Осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение
 Доставен и монтиран бе платформен лифт за хора с увреждания в Дом за
възрастни хора с умствена изостаналост – с. Драганово, на стойност 28 254,00 лв.,
финансирането е от 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
 През 2013г. продължи реализацията на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено следите на вечността. Утвърждаване на образа на региона като уникална туристическа
дестинация на националния и международен пазар”, финансиран от ЕФРР по ОП „Регионално
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развитие 2007-2013г.” с водещ кандидат община Велико Търново и партньори общините Горна
Оряховица и Дряново. По проекта бяха изготвени рекламни материали (брошура, пътеводител
и карта на български и английски език), включващи туристически обекти и културни събития от
община Горна Оряховица и различни туристически пакети, които бяха представени на
национални и международни туристически борси:
 "Ваканция и СПА Експо 2013" – София /февруари/;
 "Планините на България – гостоприемство на четири сезона" – Смолян /октомври/;
 международно туристическо изложение в Лондон - World Travel Market /ноември/;
 международно туристическо изложение в Пестум, Италия /ноември/;
 международно туристическо изложение в Букурещ /ноември/.
В рамките на проекта бяха изработени рекламен филм /на български, английски, немски и
румънски езици/, рекламни телевизионни клипове и радио клипове. Поставени рекламни
билбордове на възлови пътни артерии в цялата страна по време на рекламна кампания. Бяха
направени публикации в международни печатни издания с насоченост – туризъм с цел
промотиране на проекта.
 Приключи реализацията на проект „Мостове към бъдещето“, финансиран по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013г. чрез ЕФРР. Стойността не проекта възлезе на 218 839,25 лв.,
от които 11 665,11 лв. собствен принос. Проектът имаше за цел да представи по нов и различен
начин кулинарните традиции на общината като въвлече за участници в събитието повече млади
хора, хора със специфични потребности и лица от ромската малцинствена общност,
предоставяйки им възможности за нови изяви и партньорство. В рамките на организираните по
проекта кулинарни празници бяха проведени празничен парад, творчески работилници,
кулинарни игри и забави. Кулинарни фигури от цветя и арки украсяваха мястото на събитието и
пътя на празничния парад. Празникът се предава на видеостена в центъра на града, а
информация от събитието беше публикувана в профила на фестивала - «Кулинарна парти зона»
в най-популярната социална мрежа - фейсбук.
 Изработени и разпространени бяха рекламни материали за Община Горна
Оряховица
- „Места за настаняване и хранене” в Горна Оряховица на български и английски
език;
- - Юбилейна брошура свързана с отбелязването на 140 години от рождението на
Никола Петров и 40 години спортна зала „Никола Петров”;
- Символите на Горна Оряховица.
 Ежемесечно са изработвани афиши и флаери с програма за проявите в духовната
сфера и в областта на спорта в Община Горна Оряховица, като същите са поставяни на възлови
места и обекти.
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Мярка 2: Превръщане на
разпространение на информация

читалищата

в

съвременни

духовни

центрове

за

 През 2013г. Е подготвена техническа документация и са подадени предложения
към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
за осигуряване на финансиране за ремонтно-възстановителни работи на следните обекти:
«Ремонтно възстановителни работи за «Младежки дом» гр.Горна Оряховица стойността на обекта е 378 725 лв. с ДДС;
««Ремонтно възстановителни работи за «Първо килийно училище» към църква
«Св. Георги» гр.Горна Оряховица- стойността на обекта е 166 844лв. с ДДС;
«Ремонтно възстановителни рабити за покрив на Читалище «Напредък 1869»
гр.Горна Оряховица- стойността на обекта е 352 999лв.;
«Ремонтно възстановителни работи за църква «Св. Марина» с. Поликраище» стойността на обекта е 237 979 лв. с ДДС;
«Ремонтно възстановителни работи на храм «Св. Никола» гр. Горна Оряховица»
- стойността на обекта е 415 166 лв. с ДДС;
 През 2013 година продължи да се реализира Проект „Глобални библиотеки –
България”. По този проект Общинска библиотека е спечелила 6 компютърни конфигурации,
мултимедия, периферно устройство. В читалнята на библиотеката е изграден информационен
център, където читателите на библиотеката имат възможност да ползват интернет и
електронни услуги.
 Продължава електронното обработване на всички новопостъпили книги в
Общинската библиотека и в 13-те читалищни библиотеки от общината – поддържане на
Централна библиотечна система. Целият фонд на библиотеките се предоставя в традиционен
своден и електронен каталог. Продължава да се поддържа електронната инвентарна книга и
електронен вариант на сводна книга за движение на фонда.
 На територията на Община Горна Оряховица интернет се ползва в
библиотеките на читалищата в седем от населените места - Долна Оряховица, Драганово,
Първомайци, Поликраище, Върбица, кв. Калтинец, Правда.
Мярка 3: Развитие на манастирски, ловен, културен и екотуризъм
 По проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено-следите на вечността. Утвърждаване
образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен
пазар” са разработени и отпечатани в брошура 9 туристически пакета с насоченост –
поклоннически туризъм, културен туризъм, екотуризъм и селски туризъм обхващащи
Общините – Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново. Брошурите за разпространявани на
изложения в страната и чужбина.
 Община Горна Оряховица е организатор или съорганизатор на различни събития,
конкурси, фестивали, събори и други културни продукти от регионална, национална и
международна величина. През 2013 година повече от 15 000 участници и гости са посетили
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общинския център и населените места във връзка с проведените прояви в духовната сфера на
Община Горна Оряховица.
 Извършват се туристически излети от ученици в изпълнение на училищните
спортни календари, туристически походи, организирани по програма „СИНДИ” на РЗИ със
съдействие на трите общини – В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец, за активизиране на
туризма и профилактика на някой заболявания. Провеждат се дискусии и беседи със
специалисти от РЗИ и се измерва кръвното налягане на участниците в походите.
Мярка 4: Разширяване на обхвата на социалните услуги, предлагани в общността за
социално слабите и за хората с увреждания
 Началото на проект „И аз имам семейство” в община Горна Оряховица датира от
08.12.2011 г., когато е подписано партньорското споразумение между Агенция за социално
подпомагане и Общината. През 2013 г. продължи развитието на социалната услуга „Приемна
грижа” по проект „И аз имам семейство” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
През 2013 г. беше утвърдено още едно професионално приемно семейство, с което общият
брой утвърдени професионални приемни семейства нарасна на осем. През 2013 г. бяха
извършени настанявания на седем деца: 3 деца изведени от Дом за медико-социални грижи за
деца – гр. Дебелец и 4 деца настанени по спешност от семейна среда. В две от семействата
бяха настанени по две деца. В едно от приемните семейства детето беше осиновено.
Сформирана беше група за самопомощ. Екипът по проекта продължи да работи с кандидати за
приемни родители, утвърдените приемни семейства и семействата с настанени деца, като
извършваше проучване, консултиране, обучение и подкрепа.
 През 2013 г. продължи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” по
проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, по
който Община Горна Оряховица участва като партньор на Агенцията за социално подпомагане.
Услугата се предоставя на 38 потребители, в това число деца и лица с увреждания от 34 лични
асистенти.
 Разкритото към Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица „Звено за
услуги в домашна среда” продължи да реализира заложените дейностите по проект „За покачествен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO0015.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Предоставянето на почасови услуги в домашна среда на потребителите започна от 20.02.2013 г.
Осемдесет и три лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничена или пълна
невъзможност за самообслужване бяха обгрижвани от тридесет и двама домашни санитари. По
проекта беше назначен и един сътрудник, социални дейности. Услугите за лична помощ, в това
число и дейности с медико-социална насоченост, за социална подкрепа и социално включване
и за помощ при комунално-битови дейности бяха предоставяни съобразно индивидуалните
нужди на потребителите.
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 Продължи предоставянето на услугата „обществена трапезария” от Домашен
социален патронаж – гр. Горна Оряховица – с проектно финансиране от Фонд „Социална
закрила”, която от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. се предоставя на по-голям брой потребители –
от 30 на 50 лица в неравностойно положение. С реализирането на дейностите по Обществената
трапезария беше постигнат нужният ефект, а именно подпомагане бита на крайно затруднени
самотно живеещи лица с ниски доходи.
 На 01.10.2013 г. стартираха дейностите по проект „С грижа за всяко дете” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.12 „Да не
изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Новата социална услуга
„Център за настаняване от семеен тип” е с капацитет 14 места и ще осигурява грижи в среда
близка до семейната. През месец ноември 2013 г. беше назначен персонал в „Центъра за
настаняване от семеен тип”– гр. Горна Оряховица.

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 1: Разработване и реализация на проекти за опазване на чистотата на околната
среда и на биологичното разнообразие.
 Община Горна Оряховица участва в кампанията „Да изчистим България за един
ден” на 20.04.2013г. – общо количество събрани и депонирани отпадъци – 26 тона.
 В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2013” на тема
„Обичам природата и аз участвам“, финансирана от ПУДООС бяха одобрени проектните
предложения: на гр. Горна Оряховица и на с. Поликраище. Проектът на гр. Горна Оряховица
обхващаше почистване, залесяване и обособяване на детска площадка в междублоковото
пространство в района на Детски кът. Засадени бяха жив плет и 14 броя широколистни дървета
в квартала. Стойността на реализирания проект е 9 989.96 лв. В с. Поликраище беше почистена
и възстановена зона за отдих в съществуващия парк „Балтейка”, в централната част на селото,
като бяха изградени детска площадка и алея на тревна фуга. По проекта беше извършено още
засаждане на жив плет и няколко широколистни дървета. Стойността на проекта бе 9996.24 лв.
Мярка 3: Подобряване на организацията по сметосъбирането и сметоизвозването;
 През 2013г. Община Горна Оряховица е закупила и подменила следните съдове
за битови отпадъци: метален контейнер тип „Бобър”, 110л. – 90бр., пластмасова кофа тип
„Кука”, 120л. – 10бр. и пластмасова кофа тип „Кука”, 240 л.-200 бр., които са разпределени по
всички населени места.
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 На 15.08.2013г. е сключен нов Договор за разделно събиране на отпадъци от
опаковки с ЕКОБУЛПАК. До момента са разположени 90 бр. зелени контейнери тип „Иглу” за
отпадъци от стъкло в гр.Горна Оряховица, гр.Долна Оряховица, с.Драганово и с.Писарево.
Предстои разполагане на още 29 бр. зелени контейнери, както и на 119 бр. жълти контейнери
за отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал.
 Във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците на 23.11.2013г.
Община Горна Оряховица съвместно с фирма „ТРАНСИНС” организира кампания за събиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба гуми, при
която са събрани общо 1 380 кг. домакински уреди и 210 кг. гуми
Мярка 4: Рекултивация на замърсени терени

Във връзка с извършване на пролетно и есенно почистване на гр. Горна
Оряховица и населените места през 2013г. фирма „Титан Клинър” ООД извози отпадъци от
образувалите се нерегламентирани сметища, съгласно предварително утвърден график.

През месец май 2013г. се извърши почистване на 4 броя нови нерегламентирани
сметища на територията на Общината, извън регулационните граници на населените места, в
землищата на гр.Горна Оряховица и с. Първомайци. Стойността на извършеното почистване е
79 154 лв. от собствени бюджетни средства.
Мярка 5: Развитие на енергийна ефективност в публичния сектор

През 2013г. се реализираха: Проект “Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в ЦДГ "Ален мак" гр. Горна Оряховица” на стойност 339 851 лв. и проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Вичо Грънчаров" гр. Горна Оряховица” –
761 511,76 лв., финансирани от Международен фонд „Козлодуй“;

През 2013г. бе одобрен и очаква финансиране проект „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на ЦДГ „Щастливо детство” в рамките на Националната схема за зелени
инвестиции по Процедура за набиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност
в сгради пред Националния доверителен екофонд. Проектното предложение касае прилагане
на мерки за енергийна ефективност на база разработен нов енергиен одит за ЦДГ „Щастливо
детство” и е на стойност 423 569,35 лв., от които 42 356,94 лв. собствено финансиране.
Проектите по националната схема за зелени инвестиции се финансират от постъпления от
международната търговия с предписани емисионни единици.

През 2013г. е подготвен технически проект за изпълнение на мерки за енергийна
ефективност на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица на стойност
12 348 лв.със средства от субсидия от РБ.
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.
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През 2013г. са засадени на общински терени 160 бр. дървета. От следните видове:
японска вишна, червенолистна слива, кълбовидна акация, бреза, явор, ясен и червен
американски дъб. Общата стойност на дърветата 2 767лв. Средствата са от общинския бюджет.
Приоритет 5: Усвояване на средствата от финансовите инструменти на ЕС и за
реализация на публично-частни партньорства
Цел 1: Повишаване на местния капацитет за управление на средствата от ЕС и
въздействие върху развитието на общината
Мярка 1: Укрепване на капацитета на местно ниво за ефективно планиране,
програмиране, разработване и управление на проекти, контрол, наблюдение и оценка и
подготовка за усвояване на средства по структурните инструменти а ЕС, а така също от
национални и местни източници;
 През 2013 г. беше обърнато специално внимание за подобряване
административното обслужване на работещите в общинска администрация. Община Горна
Оряховица спечели и реализира проект по Оперативна програма „Административен
капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „
Компетентна и ефективна държавна администрация”. Наименованието на проекта е „Община
Горна Оряховица – ефективна и компетентна местна администрация” с продължителност 12
месеца. Стойността на проекта е 70 265, 14 лева. По проекта бяха обучени 111 общински
служители. Предстои финалното отчитане на проекта. Едновременно с това се проведоха и
обучения по различни теми, извън одобрения проект, в които взеха участие служители на
общината.
Мярка 2: Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на
местната политика между органите на местното самоуправление и местната администрация,
стопанските субекти, НПО и др.
 Младежи от неправителствените организации на територията на общината
участваха и в екологични, културни, спортни и благотворителни инициативи в община Горна
Оряховица. Някои от тях са:
- Участие в рамките на проект „Мостове към бъдещето” и в реализиране на дейностите
по проекта;
- Майски дни на културата;
- „Фамилатлон в Горна Оряховица“;
- „Работилница за умения и добродетели”;
- „Бъдещето на младите хора в България”
- „Графит фест“;
- V-ти Международен фестивал на младежките аматьорски театри и други.
 В Световния ден за борбата с диабета, десетки горнооряховчани имаха
възможност да измерят безплатно нивото на кръвната си захар. Медицински екип запозна
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гражданите с причините, симптомите и усложненията при болестта. За по-голяма физическа
активност, здравословно хранене, ограничаване на стреса и по-чести профилактични преглади,
апелираха здравните работници.
 Община Горна Оряховица се включи в Националната кампания за ранна
диагностика на онкологични заболявания. В рамките на проект „Спри и се прегледай”, който е
част от
националната кампания беше организирана среща, на която бяха представени
презентация, образователен филм и видеоклипове. Посетителите имаха възможност да
отправят своите въпроси към специалист в областта на скрининга, както и към представители
на Регионалната здравна инспекция.
 Информацонна и скринингова кампания „Здрави и работоспособни” беше
проведена в гр. Горна Оряховица. Тя бе организирана от Асоциация „Жени без остеопороза21”, съвместно с РЗИ- гр. Велико Търново и Община Горна Оряховица. В рамките на
кампанията беше извършено измерване на костната плътност.
 Община Горна Оряховица се включи и в Националната кампания „Отиди на
преглед”, чиято основно цел е да повиши информираността на пациентите относно проблемите
свързани с простата. Беше организирана образователна среща със специалист-уролог. Лекарят
говори по проблемите на простата и отговаря на въпроси, поставени от жителите на общината.
 Провеждани бяха периодични срещи с представителите на различни етнически
групи, съвместно с ЦМДТ „Амалипе” за обсъждане на актуални въпроси свързани с
образование, здравеопазване, трудова заетост и др.
 През месец януари 2013г. беше проведена работна среща с представители на
Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
към МС за оказване на методическа подкрепа при изготвянето на Областна стратегия за
интегриране на ромите и общинските планове за действие към нея. Беше сформиран общински
оперативен екип, който изготви План за действие на Община Горна Оряховица за подкрепа на
интеграционните политики(2013 – 2014) в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на
ромите в Област Велико Търново(2012-2020).
 В Седмица на мобилността през м. септември се осъществи „Фамилатон в Горна
Оряховица” – Движение, Семейство, Екологичен начин на живот. В събитието взеха участие 300
семейства, които се включиха в различните по тематика /спортна и екологична/ ателиета.
Проведе се информационна кампания за мястото и начина на изхвърляне на излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване.
 Във връзка с провеждане на мемориален лекоатлетически пробег в памет на
заслужилия треньор и деятел „Димитър Велиславов – МИКИ бе създаден инициативен
организационен съвет, който разработи план за организация и финансов план. Кандидатствано
бе пред БФЛА за включване в спортния й календар за 2014 г., в резултат на което е одобрен и
включен в спортния календар на БФЛА за 2014 г. – на 28.09.14 г.
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 Ежегодно се провеждат срещи на общинското ръководство с представители на
всички спортни клубове, на която се обсъждат финансови и административни проблеми.
Проведени са регулярни срещи с клубовете при изготвяне на графиците за ползване на
спортно-материалната база. Проведени са индивидуални срещи на клубове и състезатели с
общинското ръководство, за разрешаване на текущи проблеми.
 Организиран е юбилеен турнир по борба по повод 140 г. от рождението на
Никола Петров и 40 години спортна зала „Н. Петров”. Експонирана е изложба за живота на
Никола Петров в пресцентъра на спортна зала.
 Организирана бе Кръгла маса: „Актуални проблеми пред младежките НПО-та,
младежките организации и институциите работещи с тях”.
 На 13.02.2013 г . бяха проведени Образователно-развлекателното шоу посветено
на празника на любовта и беседа, разговор , презентация „Безрисково сексуално общуване” с
експерт Илиева от РЗИ - В. Търново, с интерактивни игри повишаващи здравната култура на
младите хора.
 На 31 май 2013г. бе проведена акция за разпространение на информационни
материали по повод световния ден без тютюнопушене.
 През м. юни 2013г. бяха проведени рок концерти във връзка с Международния
ден за борба с наркоманиите.
 Празник на здравословното хранене се организира и проведе на 18.11.13 г. с
ученици от 5-6 клас на всички основни училища в Общината – викторини, образователни игри,
презентация на филм и въпроси към д-р Светлана Моминска от РЗИ-В.Търново.
 През м. февруари 2013г. се организира информационната кампания „Младежки
пътни знаци" на Министерство на образованието, младежта и науката и Национален център
„Европейски младежки програми и инициативи" в Младежки дом Горна Оряховица.
 На 22 март 2013г. беше организирана дискусия на тема „Ценна ли е водата”.
 На 22 април 2013г. беше организирана и проведена в парк „Детски кът” зелена
дискусия с младежи и доброволци от клуб „Дилъри на усмивки” по повод международния ден
на Земята.
 Участие на доброволци във втората онлайн Зелена олимпиада с мото „Бъди еко,
мисли еко” на 3.10.13 г.
 На 22 октомври 2013г. беше проведена беседа-разговор за „Еко-тревогите ,екоидеите и моето лично участие” във връзка с Екофорума за мир с младежи от съставите на
младежки дом, които засадиха и дръвче в района на младежкия дом.
Мярка 3: Реализация на междуобщински дейности и проекти.
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 През 2013г. продължи съвместната реализацията на проект „Бяло, пурпурно,
синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална
туристическа дестинация на националния и международен пазар”, финансиран от ЕФРР по ОП
„Регионално развитие 2007-2013г.” с водещ кандидат община Велико Търново и партньори
общините Горна Оряховица и Дряново. Идеята на проекта е създаване на регионален
туристически продукт, който съчетава богатото културно наследство от различни исторически
периоди, творческия дух, уникалните природни ресурси и стратегическото географско
положение на туристически регион Велико Търново – Горна Оряховица – Дряново, като прави
разпознаваем образа на региона на националния и международен туристически пазар.
 XII-то издание на Петропавловския събор проведен на 22-23 юни 2013 г. организира от общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Съборът се провежда
под патронажа на кметовете на трите общини. Провежда се в местността близко да манастир
„Св. Св. Петър и Павел”. Над 4000 хиляди изпълнители се събраха и участваха през двата дни.
 Друга съвместна дейност на общината заедно с община Лясковец е планинско
състезание "Раховец-Лясковец 2013", което се проведе на 12-13 октомври 2013 г. /автомобилно
състезание/.
 Реализирани са различни инициативи в подкрепа на кандидатурата на регион
Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г.:
- гостуване на Фестивала на югоизточното кино в Горна Оряховица. Домакин на
филмовия форум от 21 до 23 февруари 2013 г. бе Велико Търново. На 21 и 22 февруари 2013 г.
имаше 4 прожекции за жителите на града, без вход, в Зала 1, в сградата на Община Горна
Оряховица;
- на 1 март 2013 г. двата града Горна Оряховица и Лясковец бяха свързани със 120
метрово въже с мартеници. Извърши се своеобразен ритуал по закичване на мартениците
между двамата кметове. От страна на Горна Оряховица мартениците бяха изработени от
потребителите на Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за възрастни с
увреждания и Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово;
- на 1 март 2013 г. с мартеници се украсиха и побратимените градове на Горна
Оряховица-Череповец/Русия/, Варен/Германия/, Нарва/Естония/, Буюкчекмедже/Турция/ и
Рошиори де Веде/Румъния/. Мартениците бяха изработени от младежки НПО на територията
на Горна Оряховица;
- V-ти Международен фестивал на младежките аматьорски театри и други.
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