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„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.” 

 

ПРОЕКТ „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 
 

На 10.07.2017 г. започва изпълнението на етап: „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна 

Оряховица – ІІ етап - Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 

„Поликраище – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, 

републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново“, който ще се 

реализира в рамките на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

По този етап се предвижда изграждане на кръгово кръстовище с цел подобряване 

организацията на движение и безконфликтно преминаване на превозните средства и 

пешеходците. Основната улица е ул. „Цар Освободител“, която е част от републиканския път II-53 

„Поликраище – Лясковец – Елена – Сливен – Ямбол – Средец“ и включващата се улица „Княз 

Борис I“, която води към  „Индустриалната зона“. Основният кръг ще бъде с диаметър 28 м, а 

ширината на пътната лента в кръга – 7.5 м. В средата ще се обособи остров. Ширината на 

лентите по ул. „Цар Освободител“ ще е 3,50 м. След завършване на реконструкцията с 

вертикални знаци и хоризонтална маркировка ще се осигури безопасността на движението на 

моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на 

кръстовището и околните улици, както и сигурността на пешеходците. По време на 

реконструкцията ще бъде въведена временна организация на движението, а разписанията и 

обходните маршрути на обществения транспорт ще се променят, съобразно новата временна 

организация. След съгласуване с компетентните органи, информацията ще бъде оповестена за 

сведение на гражданите. 

Строително-монтажните работи (СМР) на обектите по Проекта ще се извършват от 

изпълнители, избрани чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки. 

Изпълнението на етап „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна 

ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица – ІІ етап - Кръгово 

кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликраище – Горна Оряховица – Лясковец 

– Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – 

Велико Търново“  е възложено на „Еко Традекс Груп“ АД, гр.Хасково, а строителния надзор ще 

упражнява „Ай ти ем проджект“ ООД, гр.Пловдив. В бюджета на Проекта за СМР за този етап са 

предвидени – 336 217,20 лв. (с ДДС), които ще бъдат осигурени от Община Горна Оряховица.  

Общата стойност на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” е 

5 988 104,86 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по Оперативна програма  

„Региони в растеж“, възлиза на 5 634 302,91 лева, от които: 85% е съфинансирането от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% 

представляват национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Освен 

средствата по Оперативната програма за успешната реализация на Проекта са предвидени 

допълнително 353 801,95 лева - съ-финансиране  от Община Горна Оряховица. 
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