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ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ü ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-07/2010/008
Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на перативна програма“Регионално развитие” 2007-2013,
 съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитие

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
в обхвата на три зони в гр.Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново

 и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Група проекти 1.1. Рехабилитация и
модернизиране на градската среда

Паркоустройство и озеленяване на
пространствата между производствените
сгради
Съвременни системи за информация
и ориентация
Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване
от семеен тип” за лица с умствена изостаналост

Група проекти 1.2. Енергийна ефективност
и обновяване на производствени сгради

Мерки за енергийно обновяване на
производствени сгради
Обновяване и енергийна ефективност на обществени сгради:
    Авторемонтна работилница на ОДМВР
    Промишлена енергетика ВТ
    Топлофикация ВТ
Мерки за зелена икономика – изграждане
на съоръжения за намаляване емисиите на
вредни газове

Рехабилитация на улици и тротоари, играждане
на паркинги, шумоизолираща зеленина,
съоръжения за намаляване на скоростта
по основни транспортни артерии, гради, енергийно
ефективно осветление и осветени пътеки, 
идеонаблюдение

Група проекти 2.1. Заетост, образование
и преквалификация

Осигуряване заетост за
нискоквалифицирани кадри
Преквалификация на кадри в различни
сектори на икономиката според нуждите
на пазара на труда
Стажове за млади специалисти
в различни направления
Обучения за работещите за
повишаване на квалификация,
езикови и компютърни умения

Осигуряване на Интернет
достъп в зоната

Група проекти 2.2. Стимулиране
на младите предприемачи 

Бизнес-обучение за млади предприемачи

Обучения за управленските
екипи за организация и управление
на проекти

Група проекти 3.1. Стимулиране
използването на интелигентни и
иновативни производствени системи 

Иновации и технологична
модернизация на предприятия

Въвеждане на модерни информационно-
комуникациони технологии в предприятията

Повишаване ресурсната ефективност
в предприятията

Ефективно третиране на отпадъците
сепариране и преработка - екоиновации

Група проекти 3.2. Реклама и
промоция на икономическите дейности

Бизнес маркетинг и маркетинг
на възможностите за инвестиции

Рекламиране и промоция
на икономическата дейност
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