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„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската 
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.” 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Община Горна Оряховица, май 2018 г. 

ПРОЕКТ „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0003-C01 
  

На 28.05.2018 г. се проведе церемонията, с която официално беше открит 

завършеният обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна 

ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”. Обектът е реализиран по проект 

„Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  (ОПРР). Освен този обект в рамките на 

инфраструктурния проект се модернизира и площад „Георги Измирлиев“ в град Горна 

Оряховица и е изградено кръгово кръстовище за безконфликтно преминаване на превозните 

средства и подобряване движението на пешеходците в централната част на града. 

Парк „Детски кът“ заема площ от 53 дка – в това число: зелени площи, детски и 

спортни площадки. В резултат от  модернизирането му се подобри обликът на едно от най-

предпочитаните места за отдих в град Горна Оряховица. В парка се оформи мрежа от главни, 

второстепенни и обиколна алеи. Обособиха се Зона за разходки и социални контакти, Зона за 

пикник и Зона за активен отдих. В центъра на обновения парк е оформена площадка с 

фонтан, около който са разположени места за сядане. Изградени са: детски площадки, 

комбинирано игрище, площадка за скейтборд, площадка с уреди за обща физическа 

подготовка, площадка с фитнес-съоръжения, а също и детска сцена. Съществуващите 

здрави дървета са  запазени, а освен тях бяха засадени нови храсти и дървета  от видове с 

изявени декоративни качества и красив цъфтеж. Посетителите на реконструирания парк вече 

се радват на красивите новозасадени цветя и декоративни треви. Поливането на зелените 

площи се извършва чрез автоматизирана поливна система, чието захранване е осигурено от 

четири вкопани резервоара, които се пълнят с дъждовни отпадъчни води от отводнителните 

улеи, а при недостиг - допълването им е осигурено от водоснабдителната мрежа. Монтирано 

е енергоспестяващо парково осветление и е изградена система за видеонаблюдение. 

Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане 

мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица” са изпълнени от  

„Билдинг Комфорт“ ЕООД, гр.София.    

Общата стойност на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, 

договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01, е 5 988 104,86 лева. Безвъзмездната финансова 

помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302,91 лева, от които: 85% е съфинансирането 

от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% 

представляват национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Освен средствата по ОПРР за успешната реализация на проекта бяха предвидени 

допълнително 353 801,95 лева - съ-финансиране  от Община Горна Оряховица. 


