
                                
  

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие 

чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

www.eufunds.bg 

 

   
 

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01„Обновяване на градската среда в гр. Горна 

Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Горна Оряховица  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.” 

 

Със заповед на кмета инж. Добромир Добрев, от 11 юли (вторник), 

заради изграждане на кръговото кръстовище между Общината и Пощата се 

въвежда временна организация на движението в центъра на Горна Оряховица. 

Затварят се: ул. „Цар Освободител” от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев” 

до кръстовището с ул. „Янко Боянов” и ул. „Св. Княз Борис I” от кръстовището с 

ул. „Янко Боянов” до кръстовището с ул. „Цар Освободител”. Автобусите, 

движещите се към автогарата, ще се отбиват по маршрут: ул. „19 февруари” – 

ул. „Св. Княз Борис I” – ул. „Родопи” – ул. „Отец Паисий”. Излизащите от 

автогарата автобуси ще се движат по маршрут: ул. „Янко Боянов” – ул. „Св. 

Княз Борис I” – „19 февруари”. 

Докато траят ремонтните дейности, временно няма да се ползват: 

спирка „Център” (пред магазин „Кубчето на Рубик“), спирка „Център” (пред 

„Кариба”), спирка „Център” (до х-л „Раховец”). Пътуващите могат да ползват 

спирките до ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” и на автогарата. Спирка „Център” (пред 

аптека „Медея”) за линия №3, временно се измества на ул. „Св. Княз Борис I” 

(срещу църквата „Св. Георги”). Спирка „Център” (пред църквата „Св. Георги”) 

няма да функционира временно до приключване на ремонтните дейности. 

Проектът за временна организация е съгласуван със Сектор „Пътна 

полиция” при ОДМВР – Велико Търново. 

 


