
                                                                       
 

Проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие на община 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 BG16RFOP001-1.027-0004-C01 

„Подобряване на условията за икономическо развитие  

на община Горна Оряховица” 
 

Обща стойност:  1 617 530,16.лв., от която: 

  1 374 900,64.лв., съставляващи 85% от безвъзмездна финансова 

помощ, съфинансиране от Европейския фонд за 

регионално развитие; 

   242 629,52.лв., 15% от безвъзмездна финансова помощ, 

съфинансиране от националния бюджет. 
 

Обща цел: Да се подобри инвестиционната активност, стимулира икономическото 

развитие и конкурентоспособност, подобри качеството на живот и 

съхрани околната среда чрез възстановяване на зоната с потенциал за 

икономическо развитие на гр. Горна Оряховица. 
 

Специфични цели:   

• Да се подкрепи реално инвестиционно намерение в зоната с потенциал 

за икономическо развитие на „Виктория-05” ООД; 

• Да се допринесе за възстановяване на зоната с потенциал за 

икономическо развитие на гр. Горна Оряховица чрез подобряване на 

експлоатационното състояние на ул. „Иван Момчилов” до кръстовището 

с ул. „Цар Освободител” – 1,156 км; 

• Да се подобри достъпа в зоната с потенциал за икономическо развитие 

за над 15 фирми, техните контрагенти и граждани; 

• Да се допринесе за подобряване на градската среда, като цяло. 
 

Дейности: 

• инженеринг включващ: изготвяне на инвестиционен проект, 

реконструкция на улицата и упражняване на авторски надзор;  

• изготвяне на комплексен доклад; 

• одобрение  на инвестиционния проект от страна на главния архитект на 
общината и издаване на разрешение за строеж; 

• упражняване на строителен надзор. 
 

Очаквани резултати: Реконструирана улица в зоната с потенциал за икономическо 

развитие на гр. Горна Оряховица, в подкрепа на местна фирма – 

инвеститор в тази зона.  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за 

икономическо развитие на община 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. 


