
                                                     
 

Проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица” 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

www.eufunds.bg 
 

Проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01  

„Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица” 
 

Обща стойност:  745 778,88.лв., от които: 

614 245,61.лв., съставляващи 85% от безвъзмездна финансова 

помощ, съфинансиране от Европейския фонд за 

регионално развитие; 

  108 396,26.лв., съставляващи 15% от безвъзмездна финансова 

помощ, съфинансиране от националния бюджет; 

                                23 137,01.лв. съфинансиране от Община Горна Оряховица. 
 

Обща цел: Социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от 

социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри 

условия за живот за всички жители на града и общината, балансирано 

развитие на територията и развитие на сферата на социалните услуги.  
 

Специфични цели:   

•    Да се удовлетвори потребността на 15 бездомни лица от социалната 

услуга в общността от резидентен тип – приют.  

•    Да се осигури подходяща общинска инфраструктура за предоставяне 

и ползване на социалната услуга в общността от резидентен тип - 

приют - за 15 бездомни лица.  

•    Да се допринесе за социалното включване и по-добрите условия на 

живот на 15 от най-уязвимите лица в общността.  

•    Да се допринесе за балансираното развитие на градската територия 

чрез изграждане на приюта в рамките на социалната зона за 

въздействие на гр. Горна Оряховица. 
 

Дейности: 

• Изграждане на приют за бездомни лица и прилежащото му дворно  

пространство. 

•    Упражняване на авторски и строителен надзор. 

•    Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. 
 

Очаквани резултати:  

Изграден, оборудван и обзаведен приют с капацитет 15 бездомни лица. 

________________________________________________________________________ 
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют 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. 


