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Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие ”  

Стойност на проекта: 499 500,00 лв, , от които 24 975.00 лв.- принос на Община 

Велико Търново 

 

Продължителност на проекта: 26 месеца 

Специфични цели  

1. Идентифициране на конкретните нужди, проблеми и приоритети на градското 
обществено-икономическо и устройствено развитие,   
 
2. Установяване на настоящата ситуация в социален, икономически и екологичен 
аспекти, респ. степента на приложеност на стратегическите и др. документи по т. 1., 
както и за разработване на визия за развитието на града до 2020 г.  
 
3. Идентифициране на градски територии, чиито характеристики и състояние ги 
определят като потенциални зони за въздействие,  
 
4. Определяне на набор от конкретни дейности, необходими за изработването и 
реализацията на ИПГВР, съобразени с местните условия, опит и ресурс. 
 
5. Осигуряване на реалистичност, приложимост и максимална ефикасност на 
проектите и дейностите, обхванати в ИПГВР, с оглед поставените цели и съобразно 
нормативните изисквания и добрите практики в сферите на устройството на 
територията и опазването на околната среда, на биологичното разнообразие и на 
културното наследство. 
 
Устройството на градската територия се основава на  Общия градоустройствен план 
(ОГП, съгласно ЗУТ), одобрен със заповед № 587 от 12.06.1997 год., с актуализация, 
изработена през 2001 г. (одобрена с решение № 664/2001 год. на ОбС Велико Търново 
и прот. № НЕС-02-07/2003 год. на НЕСУТРП), с която са въведени устройствено 
зониране и Правила и нормативи за прилагане на ОГП със специфични правила и 
норми.  Устройството на отделните структурни единици на града се основава на 
подробни устройствени планове (ПУП). В периода  на действие на Закона за 
устройство на територията са влезли в сила ПУП в цялостния териториален обхват на 
кварталите Бузлуджа, Картала, Нов център, Света гора. Понастоящем се изработва 
ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на „Стария град” ( кв. „Варуша” и 
съседни). Плановете за останалите структурни единици са изработени в предходния 
период и са приложени в значителна степен. Във връзка с отделни инвестиционни 
инициативи за тези територии са процедират ПУП в обхвата на един или няколко 
поземлени имота. По-крупни територии в обхвата на града без цялостни подробни 
устройствени планове са местн. Козлуджа и местн. Пишмана.  
В контекста на настоящата схема и целите на проектното предложение могат да се 
изведат следните актуални проблеми на социално-икономическото и урбанистично 
развитие на града: 
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Промишлеността остава основен структуроопределящ отрасъл в местната икономика, 
но се констатира сравнително нисък обем на външните, в т.ч.. чуждите инвестици, 
които не водят до ново технологично развитие и повишаване на местната 
конкурентноспособност. Сред причините за ниската инвестиционна привлекателност е 
неудовлетворителното спрямо съвременните критерии състояние на базисната 
инфраструктура. Стратегическите документи определят като приоритетно развитието 
на туристическата индустрия. Независимо, че най-голям дял от приходите през 
последните години има отрасълът „Търговия, услуги, туризъм” (средно 57 %) и въпреки 
слабо изразената сезонност на туристическите дейности, отчита се все още ниска 
конкурентноспособност. Заетостта на настанителната база е непостоянна и средната 
про-дължителност на престоя е сравнително кратка.  
През последните години значителен ръст отбелязва отрасълът „Строителство”. 
Преобладават инвестициите в строителството на жилища и на обекти на търговията и 
обслужването. Статистиката сочи, че към края на 2010 г. жилищата в града са 144710, 
което значително надвишава потребностите на постоянното население. 
Инвестиционната активност, респ. пазарното търсене, се проявяват неравномерно в 
териториален аспект, при което се увеличава дисбалансът между различните части на 
града по отношение състоянието на функционалните системи и качеството на средата. 
В неблагоприятно положение остават  перифериите, на първо място - обособените в 
южната част на града жилищни територии, което се дължи на комплекс от причини, 
между които отдалеченост от градския център и затруднена транспортна достъпност, 
липса или лошо състояние на базисната инфраструктура, наличие на рискови 
природни фактори, етнически и социален профил на населението и др. 
Основните проблеми на функционалните системи и компонентите на средата в града 
могат да се обобщят, както следва: 

• Състоянието на комуникационно-транспортната система, респ. условията за 
градско придвижване, не удовлетворява потребностите. Сложните теренни условия и 
специфичната урбанистична структура, рязко повишената автомобилизация, 
транзитните потоци, лошото състояние или липсата на улични (в т.ч. тротоарни) 
настилки, особено на обслужващата мрежа в периферните жилищни квартали, 
изискванията за безопасност, изграждането на достъпна публична среда, както и 
проблемите с паркирането, особено в централната градска част, налагат значителни 
по обем и стойност работи за рехабилитация, доизграждане и  модернизиране на 
елементите на системата. 

• Състоянието на техническата инфраструктура, особено в обособените квартали 
с ограничен инвестиционен интерес, не съответства на съвременните изисквания за 
функционалност и еко-съобразност. Изградена, но силно амортизирана е 
водопроводната мрежа, което причинява значителни загуби на питейна вода.  В части 
от периферните квартали канализацията не е доизградена. Физически и морално 
остаряла е и електропреносната мрежа в тези квартали. Въпреки наличието на 
проектна готовност за битова и промишлена газификация, във Велико Търново са 
газифицирани под 10 % от жилищата, 18 промишлени предприятия и 71 обществени 
сгради. В периферните нетоплофицирани квартали продължава ползването на твърдо 
гориво за битови нужди, което е икономически неефективно и замърсява атмосферния 
въздух.  

• Зелената система на града не е изградена напълно, съобразно плановите 
предвиждания. Осигурени са ок. 8 кв.м./жит. (при норматив 18 кв.м./жит за средните 
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градове), основно в големите градски паркове. Компрометирани са или липсват 
озеленяване и благоустрояване на междублоковите пространства в жилищните 
комплекси, което е причинено от неправомерно паркиране. Недостатъчни като брой и 
териториално разпределение са детските и спортните площадки в жилищните 
комплекси. 

• Предвид геоложките условия и състоянието на поречието на р. Янтра, налице 
са рискови процеси и явления, в т.ч. заливаемост на част от селищната територия, 
както и активни и потенциални свлачища, във връзка с което са необходими 
превантивни мероприятия. 
Предвид конкретното проявление на горните и други фактори, като градски  територии 
с изявени  проблеми на социалната обстановка и материалната жизнена среда могат 
да се посочат: 

o Кв. Света гора - обособена градска територия  с площ 32 ха, преобладаващи 
жилищни функции, потвърдени в ОГП. Кварталът е разположен в югоизточната 
периферия на града, на източния склон на хълма Света гора. Частично попада в 
Групов паметник на културата “Историческо селище Велико Търново” и в 
охранителната му зона. Непосредствено граничи на хълма Царевец, като оформя 
южната му “рамка”. Населението на квартала (3140 д.) е смесено по отношение 
етническия произход (основно определящи се като турци и роми), преобладаващо с 
нисък социален статус. До изработването на действащия цялостен ПУП (2006 г.), 
територията е била предвидена за преструктуриране и устройване на комплексен 
принцип, което е реализирано само в малка част от нея. С новия  ПУП са запазени 
основното функционално предназначение и  заварените улично-квартална и имотна 
структура, като е предвидено съответно развитие на техническата и на социалната 
инфраструктура и благоустрояване. До момента в  преобладаващата част от квартала  
не са реализирани регулационни и благоустройствени мероприятия и не са развити 
необходимите мрежи на техническата инфраструктура. Транспортната и пешеходна 
достъпност са затруднени поради непроведена регулация, липса на благоустрояване и 
сложни теренни условия.  Налице са фактори с отрицателно въздействие върху 
околната среда (недоизградена канализация, загуба на питейни води, затруднено 
сметоизвозване, ниска енергийна ефективност, ползване на твърдо гориво за битови 
нужди и др.) Липсват съоръжения за защита от наводнения в заливаемите части 
покрай р. Янтра. На територията има локално свлачище. Като цяло, състоянието на 
материалната жизнената среда е незадоволително.  

o Кв. Чолаковци - обособена градска територия  с площ ок. 32.5 ха,  разположена 
в южната периферия на града. Преобладаващата част от територията (с площ 22 ха) е 
с жилищни функции, потвърдени в ОГП. Тази част е устроена на основание ЗРП от 
1970 г. който е приложен почти изцяло. Понастоящем  населението на квартала 
наброява 4200 души, в това число и 792 лица с по-ниско от основното образование, 
лица с намалена работоспособност, лица с регистрация в Дирекция „Бюро по труда” 
повече от 1 година, лица под линията на бедност, лица в неравностойно положение, 
както и лица с увреждания. Застрояването е  комплексно, преобладаващо - с 
едропанелни жилищни сгради, както и с фамилни сгради в северната периферия. 
Останалата част (с площ ок. 10.5 ха) включва терени, предназначени в ОГП за 
обслужващи и незамърсяващи производствени дейности (зона СОП), както и терени на 
транспортната инфраструктура. За нея не е разработен цялостен ПУП. Терените за 
обслужващи и производствени дейности са частично усвоени по предназначение, на 
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база  частични разработки. Част от тях с площ около 5 ха не е усвоена и за нея не е 
разработван ПУП. 
Жилищният фонд  се нуждае от обследване и саниране, вкл. за повишаване на 
енергийната ефективност.  Техническата инфрастуктура подлежи на реконструкция и  
разширение в обхвата на неус-воената територия. Благоустроеността е 
неудовлетворителна. Локалната екологична обстановка се влошава  основно от 
емисиите от битовото отопление, поради което е предвидено изграждане на 
инфраструктура за битово газоснабдяване. Тежкият автотранспорт по ул. „Сан 
Стефано” създава наднормен шумов фон. Кварталът е достъпен от север и от 
югоизток, но пряката пътна връзка с града понастоящем е само една, което затруднява 
осъществяването на обществените дейности. 
Предвид изложеното, кв. Света гора и кв. Чолаковци са с характеристики и потенциал 
за включване в ИПГВР,  като зони с преобладаващ социален характер. 

o Терен на Старото военно училище, понастоящем наречен „Нов център” с  
площ 18,6 ха. Представлява част от главния градския център и се намира в 
териториален и функционален контакт с основни за Велико Търново структурни 
единици, като административния център, Стария град, Южния транспортен възел, част 
от поречието на р. Янтра, както и през реката, по Стамболовия мост (със статут на 
недвижима културна ценност) към хълма  „Света гора” с парка, университетския 
комплекс, ж.п. гарата и други обекти с градско значение. Вследствие конверсията, 
предходното предназначение „специален терен” е отпаднало и територията подлежи 
на регенерация. Новите устройствен статут, структура  и функционално 
предназначение са определени с актуализирания ОГП. През  2002 г. е одобрен 
цялостен  ПУП-ПРЗ. От заварената структура са запазени капитални сгради, част от 
които са поели нови публични функции (в т.ч. администрация на Областния управител, 
НАП, фирмени офиси), а други, предназначени за подобни функции, са с незавършено 
строителство. Планът предвижда доразвитие върху този терен на съществуващия 
градски център чрез изграждане на среда за широк обществен достъп и ползване, като 
по този начин обогатява  неговото  функционално съдържание. Има заявени 
инвестиционни интереси и намерения за публично-частно партньорство (ПЧП). 
Понастоящем се изпълнява  реконструкция и доизграждане на  част от инженерните 
мрежи (ВиК и ел. мрежите).  
Теренът на Старото военно училище („Нов център”) е с потенциал за включване като 
зона на публични функции с висока обществена значимост.  
 
 
Очаквани резултати: 

 
� Разработени интегрирани планове за градско развитие 
� Утвърдени три зони за въздействие 

� Разработени 12 броя проекти, включени в  ИПГВР 
 

 


