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---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 
„Този документ е създаден в рамките на Проект   BG16RFOP001-8.001-0010-C01  „Техническа помощ за Община Горна Оряховица – 

конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.”, 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 BG16RFOP001-8.001-0010-C01  „Техническа помощ за Община Горна 
Оряховица – конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 

2020 г.” 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 102 363, 92 лв., от които  
                         87 009, 33 лв., съставляващи 85 % от БФП, съфинансиране от ЕФРР и 

                            15 354, 59 лв., съставляващи 15 % от БФП,  съфинансиране от 

националния бюджет 

 НАЧАЛО: 13.04.2016 г. 

 КРАЙ:       13.12.2023 г. 

  
Обща цел:  

• Подобряване на административния капацитет на Община Горна Оряховица с 

оглед изпълнение функциите и задълженията  й на местен орган, отговорен за 

изпълнението на стратегията си за устойчиво градско развитие – ИПГВР на гр. 

Горна Оряховица за периода 2014 – 2020 г. 

 

Специфични цели: 
• Финансово обезпечаване на процеса по оценка на проектните предложения 

от Инвестиционната програма на Общината до 2023г. 

• Изпълнение на инвестиционната програма на Община Горна Оряховица, 

съобразно заложения в програмата план – график на проектите и 

изискванията на УО. 
 

Очаквани резултати: 
 

• Обезпечен оценителен процес на Междинното звено на Община Горна 

Оряховица до 2023г. 

• Навременно изпълнена Инвестиционна програма на Общината до 2023г. 
 


