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ПРОЕКТ 

„ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА 

СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  №BG161PO001/1.4.-05/2009/009 

 

 На 16.07.2010 г. се сключи договор между Община Велико Търново и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

реализация на проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на 

територията на Община Велико Търново”.  

  

Основна цел: Повишаване качеството на живот в Община Велико Търново, чрез подобряване и 

модернизиране на физическото състояние на градската среда, която да отговаря на съвременните 

екологични изисквания и да дава възможност за устойчиво развитие на обществото. 

  

Специфични цели: Изграждане на нови паркови пространства и зелени площи чрез иновативни 

ландшафтни решения; Цялостно обновление на жилищни квартали чрез рехабилитация и изграждане на 

зелени площи, зони за свободно време, детски площадки, тротоарни пространства и др. Рехабилитация, 

реконструкция и модернизация на парковите площи и прилежащата към тях мебел в градските паркове; 

Реконструкция и ремонт на съществуващото и изграждане на ново енергоспестяващо парково осветление; 

Ремонт на съществуващите и изграждане на нови детски площадки; Създаване на достъпна среда за хора с 

физически увреждания и повишаване тяхната достъпност до сградата на Община Велико Търново чрез 

изграждане на рампа; Интегриране на населението от малцинствените групи в Община Велико Търново, 

чрез създаване на благоприятна социална среда. 

Целеви групи и крайни бенефициенти: Реализацията на проекта ще облагодетелства пряко местното 

население на град Велико Търново и община Велико Търново (88 724 души - по данни на НСИ към 

31.12.2009 г. в т.ч.  хората с различни физически увреждания, наброяващи 4 200 души, които към момента 

нямат възможност за самостоятелен достъп до сградата на Община Велико Търново).   

 

Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на РБългария. Стойността на проекта е 4 445 999,13 лв., 

продължителност – 21 месеца. 

  

Дейностите в рамките на проекта се реализираха съгласно одобрения график, а постигнатите 
резултати  са следните:  

� Реконструирани и модернизирани над 130 915 кв.м. паркови  и озеленени площи, реконструирана и 

монтирана нова паркова мебел в парковете „Дружба”, „Колю Фичето” , „Марно поле” и „Майка 

България”; отремонтирано съществуващото и изградено ново енергоспестяващо парково 

осветление в парковете „Дружба” и „Колю Фичето” – гр. Велико Търново; 

� Изградени/рехабилитирани 24 651 квадратни метра пешеходни и велоалеи, тротоари; 
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� Реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа – 3 608 кв.м.; 

� Извършен основен ремонт на водна каскада в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново;  

� Създадени два нови парка /парк „Акация и парк „Руски гробища”/ в едни от най-гъсто населените 

жилищни квартали на град Велико Търново. 

� Модернизирана парковата среда и поставено архитектурно – художествено осветление на 

паметник–костница „Матей Преображенски” и в парк „Отец Матей”, както и възстановена 

възпоменателна чешма с барелеф при паметник–костница на отец Матей Преображенски в с. Ново 

село, община Велико Търново; 

 

� Създадена адекватна архитектурна среда за хора с физически увреждания и подобрена тяхната 

достъпност до сградата на Община Велико Търново; 

� Осигурени  191 паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски 

зони; 

� Извършено цялостно обновление в ж.к. „Колю Фичето” (Триъгълника), кв.231, чрез 

рехабилитирани и изградени зелени площи, зони за свободно време, детски площадки, тротоарни 

пространства и др.  

� Повишена енергийна ефективност и намаляване на месечните разходи за енергоносители в 

парковете и парковите зони – очаквана икономия от 17,2 MWh. 


