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„Този документ е създаден в рамките на Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. 

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.” 

 
 

Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

www.eufunds.bg 
      Община Горна Оряховица  

 

            На 03.11.2016г. се проведе пресконференция за старта на проект BG16RFOP001-1.027-0001-

C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”. На пресконференция бяха 

представени основните дейности по проекта, обектите и очакваните резултати. Проекта 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 й 

на Бенефициент. Стойността на проекта е в размер на 2 925 837, 69 лв., от които 85 % от БФП, 

съфинансиране от ЕФРР; 15 % от БФП, съфинансиране от националния бюджет и 16 705, 69 лв. 

съставляващи съфинансиране от бюджета на Община Горна Оряховица. Срока за изпълнение е 30 

месеца /т.е. до 16.03.2016 г./ 

           Обектите, заложени по проекта и съответно очакваните резултати са: Извършване на 
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“, ДГ „Елена 

Грънчарова“, ДГ „Бодра смяна“; 
            С обновяването и модернизирането на учебното и детските заведения ще се подобри 

образователната и работната среда на 185 ученика, 283 деца от детските градини и на 74 души 

общо персонал. С това ще бъде постигната една от основните цели на проекта: да се осигури 

подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за подобряване условията и 

ефективността на образователната система. 

 

 


