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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 
 

„ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР НА ГР. ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020“ 

 

 

Водеща организация: Община Горна Оряховица 

 

Продължителност: 96 месеца – до 2023 г. 

 

Кратко описание: Инвестиционната програма (ИП) съдържа списък с индикативни основни 

проекти и списък с индикативни резервни проекти за реализация до 2023 г. 

Реализацията на ИП ще допринесе за реализация на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица за 

периода 2014-2020 г. 

Заложените проекти са свързани (допълват или надграждат) други 

изпълнени проекти или предвидени за изпълнение в ИП и ще се реализират 

при териториална концентрация на финансов ресурс – основно в зоните за 

въздействие, определени с ИПГВР на гр. Горна Оряховица: Зона с 

публични функции с висока обществена значимост, Зона с преобладаващ 

социален характер и Зона с потенциал за икономическо развитие. 

По този начин в най-голяма степен ще се допринесе за обновяване и 

развитие на тези градски територии (зони за въздействие), а от там и на 

територията на целия град и община. 

Списъкът с индикативни основни проекти съдържа следните обекти: 

1. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна 

Оряховица; 

2. Реконструкция на площад „Георги Измирлиев“ и организация на 

улична регулация; 

3. Реконструкция и модернизация на парк „Детски кът“, гр. Горна 

Оряховица; 

4. Рехабилитация/реконструкция на ул. „Иван Момчилов“ до 

кръстовището с ул. „Цар Освободител“ гр. Горна Оряховица; 

5. Изграждане на социални жилища, вкл. обзавеждане и оборудване за 

лица в риск гр. Горна Оряховица; 

6. Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на Приют за бездомни 

лица, гр. Горна Оряховица; 

7. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна 

конструкция на НЧ „Братя Грънчарови 2002“, гр. Горна Оряховица; 

8. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 



 

обзавеждане и оборудване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Горна Оряховица; 

9. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Бодра смяна“, гр. Горна 

Оряховица; 

10. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Елена Грънчарова“, гр. Горна 

Оряховица 

Списъкът с индикативни резервни проекти съдържа следните обекти: 

1. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. достъпна среда на сграда РУ на МВР гр. Горна 

Оряховица; 

2. Реконструкция и модернизация парк „Градска градина“ гр. Горна 

Оряховица; 

3. Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, вкл. 

изграждане на площадка за игра, кв. 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. 

Горна Оряховица; 

4. Изграждане на „Парк – УПИ I – за парк, кв. 135, гр. Горна 

Оряховица“; 

5. Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ 

сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на 

Кризисен център за жертви на насилие, гр. Горна Оряховица; 

6. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

оборудване и обзавеждане на НЧ „Напредък 1869“ гр. Горна 

Оряховица; 

7. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Първи юни“, гр. Горна 

Оряховица; 

8. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на ОДЗ „Божур“ кв. „Гарата“, гр. Горна 

Оряховица; 

9. Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, вкл. прилежащо дворно място, достъпна среда, 

обзавеждане и оборудване на СДГ „Детски свят“ кв. „Гарата“, гр. 

Горна Оряховица; 

 

Общ размер на БФП за 

реализация на ИП: 

19 046 218, 72 лв. 

 


