
ПОКАНА  

за публично обсъждане на инвестиционни проекти на Община Горна Оряховица и 

финансирането им чрез поемане на общински дълг 

 

В изпълнение на чл.15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Горна 

Оряховица отправя покана към граждани, юридически лица, обществени организации и 

заинтересовани лица на публично обсъждане на инвестиционни проекти, които ще се 

финансират чрез дългосрочен дълг. 

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.02.2017 г. от 17,30 часа в сградата на 

Община Горна Оряховица, Зала №1. 

І. Представяме информация за инвестиционни проекти: предназначение и цел, 

стойност, начин на финансиране и обезпечаване. 

• Проекти по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г., финансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: 

Община Горна Оряховица, в качеството на конкретен бенефициент по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” е страна по сключени 

административни договори с МРРБ - Управляващ орган на Оперативната програма за 

изпълнение на следните инвестиционни проекти:  

1. Проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната 

среда в гр. Горна Оряховица”. Предназначение: извършване основен ремонт и обновяване 

на сградите и прилежащото дворно пространство, въвеждане мерки за енергийна 

ефективност, изграждане достъпна среда за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ДГ „Елена 

Грънчарова“ и ДГ „Бодра смяна“.  

Основна цел: да се осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща 

за подобряване условията и ефективността на образователната система, включително и на 

тази свързана с грижата и възпитанието на подрастващите деца. Да се осигури устойчиво 

развитие на Зоната с публични функции с висока обществена значимост и зоната със 

социален характер на гр. Г. Оряховица. Срокът за изпълнение е 30 месеца.               

Стойността на проекта е в размер 2 925 837, 69 лв., от които 2 472 762, 19 лв., 

представляващи 85 % от БФП съфинансирана от ЕФРР; 436 369, 81лв., представляващи 15 % 

от БФП, съфинансирана от националния бюджет и 16705, 69 лв. съфинансиране от бюджета 

на Община Горна Оряховица.  

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

Оряховица”, с който ще бъде изграден приют за бездомни лица и прилежащото му дворно 

пространство. Продължителността на проекта е 30 месеца.  

  Основна 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. 

Стойността на проекта е 745 778,88 лв., от които 614 245,61. лв. съфинансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие, представляващо 85% от БФП; 108 396,26. лв. 

съфинансиране от националния бюджет, представляващо 15 % от безвъзмездна БФП и 

23137,01.лв. съфинансиране от Община Горна Оряховица. 

3. Проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. 

Горна Оряховица”. Предназначение: реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и 

организация на уличната регулация, както и реконструкцията на парк "Детски кът".  

Основна цел: да се подобри качеството на живот, да се подобри привлекателността  

и конкурентоспособността на Зоната с публични функции с висока обществена значимост на 

гр. Горна Оряховица, и града като цяло. 

Стойността на проекта е 5 988 104,86 лв., от които 4 789 157,47 лв. съфинансиране 

от Европейския фонд за регионално развитие, представляващо 85% от БФП, 845 145,44. лв. 



съфинансиране от националния бюджет, представляващи 15% от БФП и 353801,95. лв. 

съфинансиране от Община Горна Оряховица. 

4. Проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за 

икономическо развитие”, с който ще се подкрепи реално инвестиционно намерение на 

местно юридическо лице, ще се подобри достъпа в зоната с потенциал за икономическо 

развитие, чрез подобряване експлоатационното състояние на ул. „Иван Момчилов” в гр. 

Горна Оряховица.  

               Основната цел на проекта: 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. Продължителността на проекта е 30 месеца.   

Стойността на проекта е в размер 1 617 530,16.лв., от които 1 374 900,64.лв., 

съставляващи 85% от безвъзмездна финансова помощ, съфинансиране от Европейския фонд 

за регионално развитие; 242 629,52.лв., представляващи 15% от безвъзмездна финансова 

помощ, съфинансиране от националния бюджет. 

5. Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица”, с предназначение строително-

ремонтни дейности за повишаване енергийната ефективност в административна града за 

предоставяне на социални услуги в Зоната с обществена значимост на гр. Горна Оряховица. 

Целта на проекта е достигане клас на енергопотребление „С”.  

Стойността на проекта е 804 172,13.лв., от които 735 420,00.лв., безвъзмездна 

финансова помощ, включваща съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие 

и съфинансиране от националния бюджет и 68 752,13. лв. съфинансиране от Община Горна 

Оряховица. 

• Проект „Модернизация и внедряване мерки за енергийна ефективност на 

ЦДГ „Първи юни“ гр. Горна Оряховица”, финансиран от Инвестиционна програма за 

климата на Националния доверителен екофонд.  

Предназначението и целта на проекта е прилагане на мерки за енергийна 

ефективност: топлоизолация и ремонт фасади, топлоизолация и изграждане скатен покрив с 

дървена конструкция, подмяна дървена и метална дограма с нова РVС, подмяна отоплителна 

инсталация, монтиране система за автоматично управление на температурата в помещенията, 

изграждане слънчева инсталация и ремонт стени зад радиатори на сградата на детската 

градина.  

Стойността на проекта е в размер 314 265,71.лв., от които 267 125,85. лв., 

съставляващи 85% съфинансиране от Националния доверителен екофонд и 47 139,86.лв., 

представляващи 15% собствено участие на Община Горна Оряховица. 

ІІ. Обезпечаване: За финансовото обезпечаване на оперативната дейност по 

гореописаните проекти до тяхното приключване е необходимо поемане на общински дълг за 

всеки от проектите. Общата стойност на кредитите ще бъде в размер до 3 719 000 лв., като за 

2017 г. се планират до 2 000 000 лв., които ще се погасяват с получаване на безвъзмездна 

финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и съфинансиране 

от Националния доверителен екофонд, както и собствени общински приходи на Община 

Горна Оряховица, разрешени от закона.  

За обезпечаването на дейностите с финансови средства ще бъдат поети банкови 

заеми от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, съгласно 

чл.19а от Закона за общинския дълг. 

 

 

 

инж. Добромир Добрев, 

За Кмет на Община Горан Оряховица 


