
                                           
 

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. 
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Община Горна Оряховица 

 

На 19.04.2017 г. се проведе официална церемония „Първа копка”, организирана от 

Община Горна Оряховица, за ефективния старт на Проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 

„Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”. На официалната церемония бе представена 

информация за основната цел на проекта, които си поставя Община Горна Оряховица при 

осъществяване на дейността. Проектът се финансира в изпълнение на сключен 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 

745778,88лв., от които: 614245,61лв., съставляващи 85% от безвъзмездна финансова помощ 

- съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 108396,26лв. съставляващи 

15% от безвъзмездна финансова помощ - съфинансиране от националния бюджет и 

23137,01лв. съфинансиране от Община Горна Оряховица. Срокът за изпълнение на проекта 

е 30 месеца, считано от 15.09.2016 г. 

Дейностите по проекта са изграждане на приют за бездомни лица и прилежащото му 

дворно пространство, упражняване на авторски и строителен надзор, доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане и одит.  

Основната цел на проекта е 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.  
 

 

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. 


