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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град 

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. 

 

 

 

 

Проведена заключителна пресконференция на 11.05.2022 г. 

 по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” 

 

 

На 11.05.2022 г. от 11:00 ч. в Пресклуб на БТА гр. Велико Търново се проведе 

заключителна пресконференция относно приключване на проект BG16RFOP001-1.027-0008-

C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”. На пресконференцията бе 

представена информация за реализацията на проекта, постигнатите цели и резултати от 

изпълнението на проекта.  

 

Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”, договор BG16RFOP001-

1.027-0008-C01 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. Общата 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. 

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта  се осигурява една 

привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда инфраструктура. 

С осъществяване на проектното предложение са постигнати поставените цели и 

очакваните резултати, а именно да се подобри качеството на живот, да се подобри 

привлекателността и конкурентоспособността на Зоната с публични функции с висока 

обществена значимост на град Горна Оряховица. След реализирането на проекта е осигурен  

равен достъп на лицата в неравностойно положение, подобрена е и екологичната среда в 

парк „Градска градина“ гр. Горна Оряховица. 

 

 

 


