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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Приключи първият проект от Инвестиционната програма на Община Горна 

Оряховица реализиран по ОС 1 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. 

„Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, който стартира 

на 16.09.2016 г. с подписване на договор между МРРБ в качеството му на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и 

Община Горна Оряховица, в качеството на Бенефициент . 

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. 

Стойност на проекта: 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 

Обектите, които се реализираха са: ДГ „Бодра смяна“, ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ и ДГ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица. 
 

 Стойността на строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване на 

ДГ „Бодра смяна“ възлезе на 551 071,55 лв. Извършен е основен ремонт и 

обновяване на сградата, прилежащото дворно пространство, въведени са 

мерки за енергийна ефективност /подмяна на дограма, топлоизолация на 

външни стени и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация/, 

изградена е достъпна среда. Изцяло обновено е обзавеждането в спалните 

помещения, както и нови гардеробчета, маси, столчета и пейки. Закупено е 

ново оборудване за кухненското помещение. 

 

 Стойността на ОУ „Св. Кирил и Методий“ е 1 602 538,97 лв. Тази стойност 

включва: основен ремонт и обновяване на сградата, прилежащото дворно 

пространство /волейболно, баскетболно и футболно игрища, нова писта за 

бягане и дълъг скок, обновено парково пространство с пейки, място за игра на 
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дама и шах, място за обучаване по пътна безопасност/, въведени мерки за 

енергийна ефективност /подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени 

и покрив, мерки по отоплителна и осветителна инсталация/ и осигуряване на 

достъпна среда. Закупено е ново обзавеждане за класни стаи, кабинет по 

рисуване, музика и биология, физкултурен салон, медицински кабинет, спални 

помещения, столова и стая за неформални контакти. 

 

 В ДГ „Елена Грънчарова“ се извърши основен ремонт и обновяване на 

сградата, прилежащото дворно пространство /изградени три нови детски 

площадки с ударопоглъщаща настилка и са монтирани нови детски 

съоръжения/, въведени са мерки за енергийна ефективност /подмяна на 

дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, мерки по отоплителна и 

осветителна инсталация/. Изцяло обновено е обзавеждането в спалните 

помещения, както и нови гардеробчета, столчета и пейки. Закупено е ново 

оборудване за кухненското помещение. Стойността на обновеното детско 

заведение е 563 647,15 лв. 

 

С приключването на обектите се постигнаха общите и специфични цели 

заложени в проекта:   

 Осигурено е устойчиво развитие на зоната с публични функции с висока 

обществена значимост и зоната със социален характер на гр. Г. Оряховица. 

 Обновена и модернизирана образователна и работна среда за 453 деца и 80 

души персонал. 

 Реализирани мерки за икономия на енергия и намаляване нивото на вредните 

емисии. 

 Осигурени са необходимите хигиенни норми на отопленост, осветеност и 

запрашеност. 

 Осигурен равен достъп до качествено и приобщаващо предучилищно и 

училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. и ромите.  

 Създадени условия за развитие на спорт и отдих в прилежащите дворни 

пространства на учебното и детските заведения. 


