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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.” 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Община Горна Оряховица, ноември 2018 г. 

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

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 

 

На 24.10.2016 г. Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) и Община Горна Оряховица, като Бенефициент, 

сключиха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРР за осъществяването на проект  „Обновяване на 

градската среда в гр. Горна Оряховица”. На 15.11.2018 г. в Пресклуб на 

БТА—гр. Велико Търново се проведе заключителна пресконференция във 

връзка с приключването на проекта. 

Общата стойност на одобреното проектно предложение е 5 988 104,86 

лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 

5 634 302,91 лева, от които: 85 % (4 789 157,48 лева) е съфинансирането от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 

15% (845 145,43 лева) представляват национално съфинансиране от 

държавния бюджет на Република България. Освен средствата по ОПРР, за 

успешната реализация на проекта бяха предвидени допълнително 353 801,95 

лева  -  финансов принос на Община Горна Оряховица.  

Главната цел на проектното предложение е да се подобри качеството на 

живот, да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Зоната с 

публични функции с висока обществена значимост на Горна Оряховица и на 

града като цяло. В резултат от изпълнението на проекта бяха реконструирани 

площад “Георги Измирлиев” и парк “Детски кът” в град Горна Оряховица и беше 

изградено кръгово кръстовище за безконфликтно преминаване на превозните 

средства и подобряване движението на пешеходците.   

При реализацията на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна 

Оряховица” бяха изпълнени дейностите: “Организация и управление”,  “Мерки 

за информация и комуникация”, “Извършване на строително-монтажни работи”, 

“Упражняване на авторски и строителен надзор” и “Одит”. 


