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„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0003-CO1 „Обновяване на градската среда 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.” 

Проект 

 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ 
 

Бенефициент: 

 

Община Горна Оряховица 

Кратко описание: Обща цел на проектното предложение: 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.  

Специфични цели на проектното предложение:  

 Да се подобри и облагороди физическата среда на площад "Георги 

Измирлиев" и парк "Детски кът";  

 Да се осигури равен достъп на лицата в неравностойно положение 

до площад "Георги Измирлиев", парк "Детски кът" и 

административните сгради, финансовите институции и търговски 

обекти в непосредствена близост до обектите;  

 Да се насърчи социалното включване на лицата в неравностойно 

положение;  

 Да се повиши безопасността и сигурността на жителите и гостите 

на гр. Горна Оряховица, които посещават или преминават през 

площад "Георги Измирлиев" и парк "Детски кът";  

 Да се улесни движението на автомобили и пешеходци през 

кръстовище на ул. "Цар Освободител" и ул. "Св. Княз Борис I" в 

близост до площадното пространство на Централна градска част;  

 Да се подобри екологичната среда в Зоната с публични функции с 

висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица. 

Проектните дейности за осъществяване на гореизложените цели са: 

Организация и управление на проекта, публичност, извършване на 

строително-ремонтни работи, упражняване на авторски и строителен 

надзор, одит.  

Очаквани резултати: Реконструкцията на площад "Георги Измирлиев" и организация на 

уличната регулация, както и реконструкцията на парк "Детски кът" ще 
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спомогнат за удовлетворяване на нуждите на целевите групи, преките 

бенефициенти и косвените бенефициенти за привлекателна, 

модернизирана, достъпна и безопасна градска среда в Зоната с публични 
функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица.  

С реализацията на проекта ще се осигури привлекателна, модерна, 

достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, 

чрез превръщане на Зоната с публични функции с висока обществена 

значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентоспособна, 

привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града. 

 

Обща стойност на 

проекта: 

 

5 988 104,86 лева 

 

Финансиране от 

ОПРР 2014-2020, в 

това число: 

5 634 302,91 лева 

 - съфинансиране от Европейския 

фонд за регионално развитие: 

4 789 157,47 лева (85 % от стойността на безвъзмездната 
финансова помощ) 

 -съфинансиране от Националния 

бюджет: 

845 145,44 лева (15 % от стойността на безвъзмездната 

финансова помощ) 

 

Принос на Община 

Горна Оряховица: 

353 801,95 лева 
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