Местоположение
Обща площ: 212 520 m²
В северна централна част на България


На 100 км от Дунав мост



На 215 км от летище Варна



На 220 км от летище Бургас



На 215 км от летище София

Инфраструктура


Международен път и национален път



Ж. п. мрежа



Водоснабдяване



Електричество



Газопровод



Телекомуникационни мрежи



Покритие на всички мобилни оператори

Обща характеристика за Северен централен район и град Горна Оряховица
БВП в Северен централен Район: 6 371 милиона лева
Икономическото развитие на Северен централен район е сравнително стабилно. В
него преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 56,24% в регионалната БДС,
с 10,75 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 66,99%. Индустриалният
сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с
дял от 34,47% при средно ниво за страната 28,31%. В аграрния сектор се формира 9,29%
от БДС за района, което представлява значително по-ниско ниво от средното за страната
8,01%.. Районът е промишлен център и един от най-бързо развиващите се икономики със
среден ръст на БВП от 12,8%.
Площ на град Горна Оряховица: 21,11 км 2
Население на Горна Оряховица към 15.03.2015г.: 32792
Потенциал за развитие


Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и
културното и историческото наследство са възможност за развитие на туризма и
нарастване на потенциала на туристическата индустрия;



Качеството на околната среда и екологичните условия
привлекателността на територията за обитаване, бизнес и туризъм;



Районът има значителен потенциал за широко използване на ВЕИ. Подходящи са
природните условия за използване на слънчевата енергия за производство на
електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични
инсталации за енергия.



В Горна Оряховица е най-големият ЖП възел в Северна България, включващ
пътническа, товарна и контейнерна гари; осъществяват се връзки и с
международни ЖП линии.

повишават

Транспорт
На територията на Община Горна Оряховица се пресичат две от основните национални
пътни артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а именно път Е-85 Русе Велико Търново - Димитровград, като част от Транс-европейски коридор №9 и
първокласен път Е-772 София - Варна.
Предстои изграждане на магистрален път Русе – Велико Търново - Свиленград, както и
на автомагистрала „Хемус“ София – Варна и тунел под връх Шипка. Пресичането на
двете магистрали ще бъде на около 10 км. от града, на територията на община Горна
Оряховица.

Образователна система
Няма университети в района, но за сметка на това има
професионални гимназии.

добре развита мрежа от

Културно наследство
Недвижимите културни ценности в района са Лесопаркът Божура, Останки от
Средновековния Раховец, Паметник на Георги Измирлиев, Църквата "Св.
Атанас", Църквата "Св. Николай Чудотворец" и др.
Климат


Средна годишна температура: 11,5 °C



Средна лятна температура: 23 °C



Средна зимна температура: -2 °C

