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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Община Горна Оряховица,  6 април 2022 г. 

Проведена официална церемония  

„Откриване на обект“ във връзка с приключване на проект  

„По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” 

Договор № BG16RFOP001-1.027-0008-C01 

 

 

На 06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа се проведе церемонията, с която официално 

беше открит завършеният обект - парк „Градска градина“ в град Горна Оряховица.   

Публичното събитие се състоя на мястото на обекта. 

 

Обектът е реализиран по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”, 

договор № BG16RFOP001-1.027-0008-C01  и е финансиран по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на 

проекта е сключен на 09.07.2020 г. между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент. 

 

Парк „Градска градина”  гр. Горна Оряховица е разположен на площ 30,47 дка. От тях  

21,86 дка са зелени площи, а алеите  и детските площадки са  8,61 дка. В резултат на 

модернизирането му се подобри обликът на най-старият парк в града и едно от най-

предпочитаните места за отдих.  

С реализацията на проекта са обособени три зони, които определят начина на 

разпределение на парковото пространство: 

1. Зона за разходки и социални контакти - алейна мрежа. Настилката на главните и 

второстепенни алеи е бетонови плочи и павета с мита повърхност. Поставени са пейки и 

кошчета за отпадъци;  

2. Зона за тихи игри и занимания разположена в южната част на парка;  

3. Зона за активен отдих, заемаща северната, западната и югоизточната част на парка. 

Изградени са три детски площадки /с детски съоръжения за възраст от 0 до 3 год. и от 3 до 12 

год./, площадка с фитнес уреди, игрище за тенис на корт и комбинирано игрище. 

Изградена е автоматизирана  поливна система. За осигуряване вода за поливни нужди 

са изградени два броя резервоари, всеки с обем от 45 м. куб. Към тях се отведат дъждовните 

води от алеите, както и част от водата на „фонтаните“ . 

Новозасятата растителност е от видове с изявени декоративни качества. 
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В парка  е запазено местоположението на двата фонтана, които са осъвременени, а 

около тях са изградени места за отдих, тихи игри и занимания. 

Изградено е ново парково осветление, както и осветление за тенис игрището и 

комбинираното игрище. Изградено е видеонаблюдение. 

С реализацията на това проектно предложение се осигурява една привлекателна, 

модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда инфраструктура. 

Строително-монтажните дейности по проект „По-добра паркова среда в град Горна 

Оряховица”, договор BG16RFOP001-1.027-0008-C01 са изпълнени от „ДЖАМБО 33“ гр. 

Велико Търново. 

Обща стойност на проекта е:  1 473 685,56 лв.,/БФП/Безвъзмездна финансова помощ, 

от които: 

1 252 632,73 лв. – 85% от Европейския фонд за регионално развитие; 

221 052,83 лв. – 15% - Национално съфинансиране. Средствата са отпуснати с 

подписване на Административен договор от 09.07.2020г. между Министреството на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 и Община Горна Оряховица, в качеството и на Бенефициент. 

 

 

 


