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Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  

 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 2 925 837, 69 лв., от които  

• 2 472 762, 19 лв., съставляващи  85 % от БФП, съфинансиране от ЕФРР                                            

• 436 369, 81 лв., съставляващи 15 % от БФП,  съфинансиране  от 

националния бюджет 

• 16 705, 69 лв. съставляващи съфинансиране от бюджета на Община 

Горна Оряховица 

  

  НАЧАЛО: 16.09.2016 г. 

  КРАЙ:       16.03.2019 г. 

  
Обща цел:  

• Да се осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за 

подобряване условията и ефективността на образователната система, вкл. 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. 

 

Специфични цели: 
• Да се обнови и модернизира образователната и работна среда в ОУ „Св. 

Кирил и Методий“, ОДЗ „Елена Грънчарова“ и ЦДГ „Бодра смяна“ . 

• Да се реализират мерки за икономия на енергия и намаляване нивото на 

вредните емисии. 

• Да се осигурят необходимите хигиенни норми на отопленост, осветеност и 

запрашеност в ОУ „Св. Кирил и Методий“, ОДЗ „Елена Грънчарова“ и ЦДГ 

„Бодра смяна“ . 

• Да се осигури равен достъп до качествено и приобщаващо предучилищно и 

училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. и ромите.  
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• Да се създадат условия за развитие на спорт и отдих в прилежащите дворни 

пространства на учебното и детските заведения. 

 
Очаквани резултати: 
 

• Извършен основен ремонт и обновяване на сградата и прилежащото й дворно 

пространство, въведени мерки за енергийна ефективност, изградена достъпна 

среда за ОУ „Св. Кирил и Методий“; 

• Извършен основен ремонт и обновяване на сградата и прилежащото й дворно 

пространство, въведени мерки за енергийна ефективност, изградена достъпна 

среда за ОДЗ „Елена Грънчарова“; 

• Извършен основен ремонт и обновяване на сградата и прилежащото й дворно 

пространство, въведени мерки за енергийна ефективност, изградена достъпна 

среда за ЦДГ „Бодра смяна“; 

 
 


