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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  И ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 
 
Изминалият период от мандат 2011-2015г. бе характерен с изпълнението на редица приоритети от една напрегната програма за управление 
и развитие, свързана с превръщането на община Велико Търново в община,  съчетаваща устойчивото икономическо развитие чрез 
съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство; чрез привличане на нови инвестиции за развитие на водещите 
производства; чрез увеличаване обема на инвестициите в публична  инфраструктура.   Изминалата 2015 година премина в условията на 
продължаваща финансова криза и икономически проблеми на бизнеса. Това рефлектира с пълна сила и върху община Велико Търново. 
Изпълнението на програмата в областта на инфраструктурата, инвестиционната политика през 2015 год., доведе до осигуряване на по-добри 
условия за живот, работа и отдих на гражданите; по- балансирано развитие на централна градска част, квартали и селищата в общината. Бяха 
осигурени по-качествени и по-достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалната сфера. 
В работата си продължавам да следвам основните принципи за открито и прозрачно управление, отговорно отношение към общината и 
хората, спазване върховенството на закона, диалог с гражданите, активно използване на европейските фондове и програми. 
 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - С ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛИК 
 
Независимо от всички трудности, основните ангажименти, залегнали в мандатната програма за 2015 година, бяха изпълнени. Годината се 
явява и последна по отношение на извършване на разходи по приключване на проекти, финансирани от програмен период 2007-2013 год., 
затова и 2015 год. бе една от най-трудните по отношение на управлението на ресурси и разходи. Целта е създаване на добри условия за 
живот и за бизнес в общината, като в това отношение резултатите започват да се проявяват. За четири години са привлечени  инвестиции от 
европейските фондове във всички сфери на обществения и икономическия живот на общината като общата им стойност възлиза  на 78 млн. 
лв. За 2015 година Община Велико Търново е разработила, управлявала и отчела проекти с европейско финансиране, както следва: 
17 /седемнадесет/ проекта в областта на образователната, социалната, здравната, техническата инфраструктури, туризма и културата на 
стойност        66 727 393,81 лв., в т.ч.:   

- БФП на обща стойност   59 360 362,63  лв.   
- Собствен ресурс                 7 367 031,18 лв.  

Пред последните няколко години усвояването на европейски средства се превърна в основен инструмент за реализиране на редица местни 
политики в сферата на благоустройството, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда. Ефективното усвояване на средства 
от европейските фондове остава основното предизвикателство пред община Велико Търново. Чрез тях ще бъдат преодолени част от 
последиците от икономическата криза. За изминалия програмен период 2007-2013 само по оперативните програми бяха представени, 
успешно защитени и изпълнявани 26 проекта за близо  117 млн. лева., което нарежда община Велико Търново в първата десятка сред 
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българските общини по ефективност в този нелек процес. Това е и явно доказателство, че има  изграден административен капацитет и 
проектна готовност, по които се работи постоянно. 
 
СТРЕМЕЖ КЪМ  ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ  
 
И през тази година бяхме изправени пред предизвикателството как да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в 
условията на финансово-икономическа криза. 
Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2015 год. е в размер на    24 793 328 лв., което представлява 95,89% спрямо началния 
годишния план.   
Приходите за местни дейности /Собствени приходи и Обща изравнителна субсидия от Централния бюджет/ са в размер на 26 759 328 лева, 
което на съпоставима база е с 9,04% повече  спрямо тези от 2014 година. Данъчните приходи са в размер на  10 685 433 лева, което бележи 
увеличение от 14,66% спрямо същите за 2014 година. Неданъчните приходи за местна дейност  са в размер на 14 045 786 лева, което в 
сравнение с 2014 година е ръст с 6,75%. 
Разходите за местни и дофинансирани дейности за 2015 година са в размер на 22 502 775 лева, което е намаление на разходите на касова 
основа с 12,03 %  от предходната 2014 година. 
Просрочените задължения като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия за 2015 са 14,13%. Този индикатор отразява 
способността на общината да покрие просрочените си задължения в рамките на текущата година.  
Администрирането на местните данъци и такси доведе до по-голямата им събираемост и до установяване на реалните облози за данък върху 
недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства на физически и юридически лица на територията на 
общината. 
Направеният сравнителен анализ на основните показатели за измерване на финансовата устойчивост на общините показва, че стойностите 
им за община Велико Търново, в преобладаващата им част, са около и над средните нива, което е индикатор за добра финансова 
устойчивост на общината.  
 
В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 
 
Чрез услугите на общинска администрация бяха обслужени и консултирани местни предприемачи, за които бяха издадени 328 броя 
разрешения за строеж. 
Разкрити са нови 752 броя търговски обекта включващи промишлени стоки, хранителни стоки, услуги, заведения за хранене и развлечения, 
складове и други. 
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Капацитетът на туристическите обекти - хотели, къщи за гости, стаи за гости, семейни хотели, пансиони, почивни станции, бунгала се увеличи 
спрямо 2014 год., като общата леглова база е вече 2056 стаи с 4094 легла. 
Туристическите обекти клас Б през 2015 година са с 10  повече спрямо 2014 година,  в т.ч. - 1 семеен хотел, 5 стаи за гости и 4 къщи за гости, а 
увеличението при местата за настаняване клас А  е с 2 бр. /хотели/.  
Въведени са в експлоатация 154 обекта, в т.ч жилищни сгради и сгради предназначени за обществено обслужване, производство, търговия и 
др. 
Чрез общинския бюджет през годината бяха реализирани капиталови разходи и ремонти на основна техническа инфраструктура за 45 395 
000  лв., което несъмнено дава отражение за по-добър инвестиционен климат на територията на общината. 
 
В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ  
 
Общинската администрация продължава да е водещ пример за модерна и ефективно работеща на територията на област Велико Търново и 
извън нея. Успешно работят приложените процесни модели, изградена е платформа на модулен принцип - административна 
информационна система за комплексно административно обслужване (АИСКАО), позволяваща гъвкавост при внедряването, в зависимост от 
потребностите и текущото състояние в отделните администрации по отношение на съществуващи информационни системи, процеси и 
организационна структура. Тринадесет са комплексните административни услуги, които се ползват през интернет портала на общината, с 
което стават  достъпни за гражданите по един по-нов и модерен начин. 
През 2015 год. са реализирани допълнително модули и функционалности към платформата е-Община Велико Търново като  Модул за достъп 
до услуги, Софтуерна платформа за управление на бизнес процеси и електронни документи Архимед,  Надграждане на модул „Профил на 
купувача“, Надграждане на платформа е-Община Велико Търново с модул за SMS паркиране, Модул „Инвестиционен справочник“. 
Промени се философията на взаимоотношенията между местната власт и гражданите – всичко, което вълнува хората да стига до 
администрацията и да намира адекватно решение.  
 
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 
 
Развитието на социалните услуги и осигуряването на заетост продължава да е основен приоритет в политиката на Община Велико Търново. 
През отчетния период продължи ефективното изпълнение на програмите и плановете към Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги, Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, Стратегия за детето и др.  И през 2015 година общината 
продължава да изпълнява приоритетите, заложени в Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, 
Програмата за превенция на наркоманиите на Община Велико Търново и Плана за действие на Община Велико Търново за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение.   
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Община Велико Търново бе удостоена с  Голямата награда за принос в социалното развитие на България за 2015г., връчена на Десетия 
национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност /НАСО/. Общината е и 
единствената в страната общнина, удостоена с високо отличие на Първите годишни награди за социална иновация в подкрепа на социалната 
икономика. 
На официална церемония в сградата на Хуманитарна гимназия беше открит ФИЛИАЛ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ” – ВАРНА, в който се обучават 20 студенти по специалност „медицинска сестра“ и 20 студенти по специалност „акушерка“. След 
поставеното успешно начало и успешния му завършек, град Велико Търново  има още един висш образователен център. 
Продължи активната политика на Община Велико Търново за осигуряване на заетост, с приоритет на мерките за заетост на младежи до 29 
години и безработни лица над 50-годишна възраст.  В изпълнение на програми и проекти е осигурена заетост на над 276 безработни лица. 
Чрез предоставяните социални услуги по програми и проекти в домашна среда е осигурена подкрепа и подобрено качеството на живот на 
над 900  лица, в това число и деца в социално неравностойно положение или в риск от изпадане в социално неравностойно положение.  
През 2015 г., с помощта на Общинска програма за асистирана репродукция, са подпомогнати финансово 29 двойки и семейства с 
репродуктивни проблеми, жители на Община Велико Търново. 34 са родените бебета в резултат от четиригодишното  реализиране на 
Общинската програма за асистирана репродукция. От тях 7 двойки са близнаци.   
 
ГРИЖА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 
В изпълнение на Националната стратегията за развитие на образователната система и Програмата за изпълнение на стратегията и след 
проведени редица срещи с обществеността и институции в системата на образованието, се направи обстоен демографски, финансово-
икономически и социален анализ. 
Във връзка с разпоредбите на Закона за народната просвета и ППЗНП през 2015 година Община Велико Търново, Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” положи оптимални усилия за осигуряване на задължителното предучилищно и училищно обучение на децата и 
учениците. Отделени са специално внимание и средства за обезпечаване  транспорта на децата и учениците, подлежащи на задължително 
обучение до 16-годишна възраст, осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухня-майка в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. През 
отчетния период е разкрито Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето”, а също е увеличен капацитета на ученическото общежие към 
Спортно училище – гр. Велико Търново. Осигурено е отоплението за сезон 2014/2015 в детските заведения и училищата.  
През 2015 год. Община Велико Търново извърши строително-ремонтни дейности за над 588 000 лв. на сградите на голяма част от  училищата, 
детските градини и обслужващите звена, като по този начин осигури по-добри условия за провеждане на учебно-възпитателната работа в 
учебните заведения за по-добро образование - равен достъп до образование, намаляване броя на необхванатите и отпаднали деца и 
ученици, развитие на извънкласните, младежки и спортни дейности. Над 940 000 лева са осигурени по различни Национални програми за 
развитие на средното образование, над 25 000 лева са разходени по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 6 

дарби за стипендии за постигнати високи образователни резултати, както и за даровити деца, а проектите, които се реализираха в сферата на 
образованието надвишават 20. 
През изминалия период експертите от община Велико Търново извършиха действия и предприеха мерки по констатиране и отстраняване на 
нередности, свързани с използването на материално-техническа база в т.ч. спортни съоръжения и прилежаща инфраструктура, с цел 
обезпечаване сигурността на ученическия, педагогическия  и непедагогическия състав в училищата.  
За развитие на устойчива, съвременна, пазарно ориентирана образователна система Община Велико Търново през 2015 година финансово 
подкрепи и съхрани учебно-възпитателната дейност в училищата и детските градини на територията на малките населени места, както и 
разкри пазарно ориентирани специалности и профили, съобразно потребностите на съвремения трудов пазар, което ще бъде катализатор за 
изграждането на нова бизнес среда и създаването на нова иконмическа атмостфера в старопрестолния град и региона. 
 
КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ С НОВА ВИЗИЯ  
 
През 2015 година бе дадена категорична заявка за промяна в дейността и визията на културните институти в общината. Всички те доказаха, 
че община Велико Търново може да се гордее не само с богатото си културно-историческо наследство. В него може да се развива 
съвременна култура и да се предлага многообразен културен продукт. Част от тази нова визия е активното присъствие на всички културни 
институти в живота на общината. По ЗКН са предоставени за управление на общината църквата “Св.40 мъченици”, АМР „Царевец” и АР 
”Никополис ад Иструм”, АМР ”Трапезица”, средновековните църкви в кв. Асенов и с. Арбанаси, както и терена за паркинг при църквата “Св.40 
мъченици”. 
През 2015 г. са организирани близо 600 прояви с културен характер. Акцентът на културните събития бе Националното честване на 830- 
годишнината от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава под патронажа на министър-председателя на 
РБългария г-н Бойко Борисов /22.03.2015-22.03.2016/. 
Реализираха се Международен конкурс „Сребърна Янтра“; Фестивал за класическа камерна музика „Arbanassi Samer Music“; Международен 
фолклорен фестивал Велико Търново 2015; Международно туристическо изложение „Културен туризъм“; Уникалното светлинно 3D Мапинг 
шоу „Величието на Асеневци“;  Поредните издания на Дикси джаз фест; Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ и др. 
 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 
ЖЕЛАНА ЕВРОПЕЙСКА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ  
 
Община Велико Търново продължава и през 2015 година да работи за това градът да се превърне в утвърждаваща се европейска 
туристическа дестинация. С такава цел Община Велико Търново организира официалното откриване на новия туристически сезон през месец 
април с ХII-то юбилейно (не е юбилейно) издание на международното изложение „Културен туризъм 2015”.  
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През 2015 год. три от международните фестивали, провеждани на територията на община Велико Търново – Летният оперен фестивал 
„Сцена на вековете“, фестивалът за класическа камерна музика „Arbanassi Summer Music“ и филмовият фестивал „На източния бряг на 
Европа“ получиха лейбъл на Европейската платформа „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ и специалната награда. 
След избора на град Пловдив за Европейска столица на културата -2019 година в останалите три града, заемащи престижното второ място, 
предстои реализациятана  съпътстващи културни прояви и активности, които ще допринасят изграждането облика на града и региона като 
привлекателна туристическа, културна и историческа дестинация. През 2015 г. се реализира съвместната инициатива на градовете София, 
Варна и Велико Търново, достигнали до финалната селекция за Европейска столица на културата 2019, филмовият фестивал „В дворците на 
старата, новата и морската столици на България“ в изпълнение решение за подкрепа и финансиране на общи проекти на трите града. 
Домакинството на културни събития от подобен ранг носи неизмерими духовни и материални ползи за местната общност. Велико Търново 
пленява всеки със своята уникална атмосфера, дух и родолюбие, уникална архитектура и монументалност.  
Нови атракции – Фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на средновековен Търнов“ с 3 издания в АМР „Царевец“, посетени от 
почти 10 хил. души 
 
Представям на вашето внимание изпълненото за програмата за 2015 година по приоритети: 
 
Приоритет 1: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново. 
 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Постигане на 
прогнозируемост 
в одейността на 
общинската 
администрация 

Укрепване на 
стратегическото 
планиране и 
програмиране. 

Актуализиране на Общинския план за 
развитие и създване на ясна визия за 
бъдещото функционално и 
пространствено развитие на общината, 
обществени значими приоритети и 
постижими цели. 
 

2013-2015 През м.май 2014 год. с Решения № 1136/28,05,2014 и № 
1137/28,05,2014.на ВТОбС бяха приети двата основни документа, 
определящи бъдещото функционално и пространствено развитие 
на общината в средносрочен план като резултат от прилагането и 
изпълнението на заложените мерки се очаква привличане на 
инвеститори с потенциален интерес, повишаване качеството на 
живот и благосъстояние на гражданите на общината - Общинският 
план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020 
и Концепция за пространствено развитие на община Велико 
Търново за периода 2014-2020. Разработени са и въведени правила 
и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 
изпълнението на конкретни политики от общинска администрация 
Велико Търново. 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Стимулиране 
на 
инвестиционна
та активност 

Поетапно 
изработването на 
многослоен GIS 
модел на града, не 
само за целите на 
устройство на 
територията, но за 
анализ и 
управление на 
процесите  

Създаване на географска 
информационна система за обектите 
общинска собственост 

2014-2015 През 2015 год. община Велико Търново приключи Договор за БФП 
за проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на 
зоната за трансгранично сътрудничество Румъния-България” в 
партньорство с НПО. Като резултати от проекта са - разработена 
териториална база данни и картографска подкрепа; разработена 
обща стратегията за трансгранично сътрудничество за ефективното 
планиране и управление на прилежащите територии; разработена 
Стратегическа концепция за пространствено развитие и определяне 
на конкретни локации за многофункционално усвояване на 
потенциала на района; доставен ArcGIS (специализиран софтуер) с 
инсталиране, настройка и  конфигурация. Софтуеърът ще даде 
възможност за авнопоставеност на бъдещите инвеститори; бързо и 
оперативно предоставяне на подходящи терени. 

  Обособяване на общински зони с 
адекватна осигуреност на всички 
видове елементи на техническата 
инфраструктура, събразно 
планираното развитие. 

2012-2015 В резултат на успешно реализиран проект по ОП „Регионално 
развитие“, Община Велико Търново е сред  67-те български общини 
с одобрен и приет Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие, който по своята същност включва три обособени зони за 
въздействие, обхващащи повече от 65% от територията на града. За 
настоящия програмен период, в него са предвидени проекти за над 
340 млн. лв. , с чиято помощ се предвижда създаване на атрактивна 
инвестиционна среда, по-адекватно планиране на общински 
средства за инвестиции и по-съкратени срокове за реализиране на 
инвестициите. През 2015 год. приключи и изпълнението на Договор 
за БФП, чиято цел бе инвестиционно проектиране на обекти, 
включени в трите зони на въздействие. Резултатът от проекта е 
изготвянето на 13 инвестиционни проекта с издадени разрешения 
за строеж, в етап на одобрение от МРРБ, които са включени в 
Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 
1“Устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Същата е в процес на одобрение от УО на ОПРР. Стойността й 
възлиза на 43 882 874 лв., със срок на усвояване до 2020 год. 

 Ефективна система Организиране на ефективна реклама 2012- 2015 Община Велико Търново успешно приключи  двугодишен договор 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

за  маркетинг и 
популяризиране 
потенциала на 
Община Велико 
Търново 

за общината като перспективно място 
с добри условия за правене на 
успешен бизнес 

по ОП «Регионално развитие» за проект«Бяло, пурпурно, синьо, 
зелено – следите на вечността -Утвърждаване образа на региона 
като уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар.», чрез който се реализираха дейности  в 
подкрепа , популяризиране и увеличаване интереса към 
конкурентноспособни туристически атракции на територията на 
общината, които да допринесат ефективно за диверсификация на 
интегриран регионален туристически продукт,посредством  
разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, реклама в медиите на национално и международно 
ниво. Поради факта, че туризма е основната индустрия на общината 
то чрез реализацията на дейностите от проекта се очаква 
повишаване на икономическите показатели на общината, което да е 
видимо  още по време на периода на устойчивост на проекта 

  Учредяване на Годишна награда на 
Община Велико Търново за принос в 
развитието на местната икономика по 
категории: инвестиция, малък бизнес, 
социална отговорност, зелени 
политики и пр. 

2013-2015 Предвижда се учредяването на наградата да се реализира през 
настоящия програмен период и да служи като ефективен 
механизъм за стимулиране на отговорния бизнес; патрньорски 
подход между администрацията и бизнеса  

 Въвеждане на 
система за 
стимулиране на 
икономическата 
активност и 
социална 
отговорност 

Изграждане  на  общински бизнес-
консултантски   център  

2013-2015 По примера на създадения Областен информационен център, 
общината предвижда изграждането на Общински бизнес-
консултантски център. През 2015 година тази функция бе частично 
изпълнявана от ОИЦ-Велико Търново. Само за 2015 година са 
реализирани 22 събития и инициативи с над 1732 участика, 
представители на бизнеса и образователните среди, отговори по 
актуални теми са получили над 336 души, а средномесечната 
посещаемост в центъра е 53. 

Стимулиране на 
деловата 

Създаване на 
съвременна 

Създаване и развитие на Областен 
информационен център 

2012-2015 Областен информационен център –Велико Търново бе създаден 
през декември 2011, а реалната му дейност стартира през януари 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

активност информационна 
инфраструктура за 
бизнеса 

2012 година. Поради добрите показатели и положителни резултати 
от дейността на Центъра, проектът бе удължен до м.декември 2015 
год., като се предвижда същият да работи до края на програмния 
период. За последното са осигурени средства за функционирането 
му по ОП „Добро управление“2014-2020 и предоставени отново 
като безвъзмездна финансова помощ. Проектът е регистриран за 
оценка на 18.12.2015 год. и предстои подписване на Договор за БФП 
през 2016 год. За периода си на съществуване ОИЦ-Велико Търново 
е реализирал многобройни дейности за популяризиране на 
Кохезионната политика на ЕС, нейните цели и възможности в 
България, повишавене информираността на населението отнсно 
Кохезионната политика на ЕС и осигуряване на прозрачност за 
използването на средства на ЕС в публична полза.  

 Разширяване на 
контактите с чужди 
бизнес партньори и 
поддържане на 
действено 
международно 
сътрудничество: 
организиране и 
участие в бизнес 
форуми и срещи 

Промотиране и представяне на местни 
производители при провеждане на 
международни форуми с национално 
участие / бизнес-делегации, 
представяния, дни на България и пр./ 

2012-2015 Община Велико Търново изпълнява политиката за промотиране на 
местните ресурси като организира събития, ориентирани към 
популяризиране на икономическия потенциал на общината, които 
включват представители на бизнеса, с цел разширяване на контакти 
за бизнес. На проведените над 56 срещи с посланици, чуждестранни 
гости и делегации съществена част от темите, предмет на 
дискусиите, е именно подобряването на съществуващите 
икономически контакти и търсене на нови партньори за реализация 
на производството на местните предприемачи. През 2015 г. Община 
Велико Търново взе участие в международни форуми, на които бяха 
представени местни производители, културно-историческото 
наследство на региона и инвестиционните възможности на 
общината. По-важните от тях са: участие в „Международната 
Балканска икономическа среща на върха” RUMELISIAD организирана 
от Генералния секретариат на Румелийската Изпълнителна агенция 
на бизнесмените  и индустриалците, Министерство на турците в 
чужбина и Съвета на Общностите в чужбина с подкрепата на 
Търговско промишлената палата и Община Бурса, в гр.Бурса, 
Република Турция; участие в изложба „България говори“, Букурещ, 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Румъния, част от инициативите на Програма Произведено в 
България, на която общината представи културно-историческото си 
наследство, туризъм, инвестиционни възможности  и партньорства. 
Съвместно в Генералното консулство на Р Турция в Пловдив беше 
организиран форум с представители на местната власт и местния 
бизнес, на който бяха обсъдени нуждите на региона, бяха 
представени интересите от страна на местните фирми към 
внос/износ, инвестиции, намиране на партньори в Турция и 
набелязването на сектори с потенциал за увеличаване на 
инвестициите и стокооборота между двете страни. Във форума 
взеха участие представители на 14 фирми от общината. 

  Разработване на програма за обмен на 
визити с побратимените градове  и 
включване на представители на 
бизнеса с конкретни срещи и контакти. 

2012-2015 От проведените 56 официални срещи и прояви с чуждестранен 
характер 24 са с посланици и дипломати. Бяха осъществени визити 
по ключови въпроси за развитието на града. По-важните от тях са: 
среща в вицепремиера на Азербайджан, делегация от фондация 
«Гейдар Алиев» и Посланика на Азербайджан в България Емил 
Каримов, във връзка с подписване на договор за проект за 
реставрация и консервация на крепостта «Трапезица», финансиран 
от азербайджанската фондация; посещение на Нейно 
Превъзходителство г-жа Катерина Викьор във връзка с изготвените 
проекти за кандидатстване на програмата на Норвежкия финансов 
механизъм; задълбочи се партньорство с град Бурса, Турция, като 
беше получено дарение от три комплекта детски площадки и 
паркова мебел; проведена среща с посланика на Кралство 
Нидерландия Негово Превъзходителство Томас Ван Оорсхот; 
посещение на делегации от побратимените градове – гр.Твер, 
Русия, гр.Байон, Франция, гр.Охрид, Македония, Яш, Румъния, 
Зугло, Будапеща, Унгария; посещение на посланика на Обединеното 
Кралство Великобритания Нейно Превъзходителство г-жа Ема 
Хопкинс; проведена среща с Негово Превъзходителство Роланд 
Хаузер – посланик на Република Австрия и г-жа Улрике Щрака – 
търговско аташе на Р Австрия в България; проведена среща с Нейно 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Превъзходителство г-жа Лйерка Алайбег – посланик на Република 
Хърватия; проведена среща с културното аташе на САЩ г-жа Тами 
Палчиков; проведена среща с Посланика на Малта; проведена 
среща с Посланика на Казахстан; проведена среща с директора на 
Института за подготовка на млади хора към немската фондация 
«Ханс Зайдел»; среща с представители на «Ротари Интернешънъл»; 
кметът Даниел Панов се срещна в Брюксел с водещите европейски 
политици – Жан Юнкер, Жозеф Дол и Антонио Лопес; с цел 
промотиране на града и региона бяха проведени срещи с 
журналисти от водещи корейски, китайски и испански медии, които 
бяха запознати с особеностите и даденостите на региона, със 
стратегията за развитие на града, както й  бяха представени 
възможностите за развитие на бизнес и инвестиции. През 2015 г. 
продължават участия в срещи /семинар в Бордо/ и проекти за 
популяризиране на културното наследство чрез децентрализирано 
сътрудничество с община Байон-Франция и Френската национална 
асоциация на градове на историята и изкуствата и градовете със 
защитени територии /ANVPAH&VSSP/, както и разменни участия от 
френска страна в борсата „Културен туризъм” и на майстори от 
Самоводската чаршия в коледния базар на Байон. 

  Кандидатиране на В.Търново за 
домакинство на Български 
икономически форум 

2013.-2015 При наличието на подходящи социално-икономически условия, 
Община Велико Търново ще заяви своята кандидатура за 
домакинство. 

Туризмът като 
фактор за 
икономическото 
развитие 
 

Разработване и 
прилагане на 
общинска стратегия 
за развитие на 
туризма и 
средносрочна 
програма за 
нейното 
изпълнение 

Разработване на набор от 
туристически маршрути със различна 
тематична насоченост чрез ТА 
„Царевград Търнов” ЕООД 

2012 – 2015 При реализирането на междуобщинския  проект „Бяло, пурпурно, 
синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на 
региона като уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар» се разработиха 10 туристически маршрути в 
областта на културния, еко- и селския туризъм, чрез които да се 
създадат условия за икономическа активност в малките населени 
места. Предвид факта, че по време на изпълнение на проекта не 
следва да се генерира печалба от продуктите, то остойностяването и 
предлагането им ще стартира след едногодишния период на 
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устойчивост на проекта, а именно след 08.2015 година. Първите 
резултати по количествените и качествените показатели се очакват 
през туристическия сезон – 2016 година.  ТА „Царевград Търнов” 
ЕООД разпространява материалите, изготвени по проекта. 

  Създаване на система за контролиране 
щадящото използване на природните 
и антропогенните туристически 
ресурси на общината 

2013-2015 Дейности по мярката предстои да стартират 

  Изготвяне на експертна оценка на 
състоянието на пътищата до всички 
манастири в общината и приоритетно 
осигуряване на средства за всички 
маршрути, предоставящи достъп до 
туристически обекти и 
забележителности. 

2013-2015 Наличен е експертен анализ на общинска администрация на някои 
от основните обекти, предмет на религиозен туризъм и 
довеждащата инфраструктура, а именно: 
1. На общинския път за манастир „Св.Троица”, землище 
с.Самоводене. Не е констатирано разширяване на съществуващите 
свлачищни деформации и допълнително активиране на 
свлачищните процеси. Укрепването на активното свлачище в района 
на манастир „Св.Троица”, ще се извърши по изготвения работен 
проект, за който е необходима актуализация.  Извършени  са 
инженерногеоложки проучвания за свлачището на ул.”Трапезица”, 
част от пътя за манастир „Св.Троица”, няма нови деформации и е 
необходимо да се изготви работен проект за укрепване на 
свлачището. 
2. Извършен обход и обследване на експлоатационното състояние 
на общински път VTR 1009 " път І-5 (Русе - Велико Търново) – 
«Преображенски манастир", с дължина 1, 600 км. Необходим е 
неотложен ремонт на пътя, просветляване, ремонт на крайпътни 
канавки и изкърпване на пътното платно. Ремонтът бе предложен за 
включване в ИП 2015 г., но поради недостиг на финансов ресурс, се 
предвижда инвестицията да се извърши при осигуряване на 
средства. 
3. Извършено просветляване на общинския път за Къпиновския 
манастир. При извършеното обследване е констатирана 
необходимостта от ремонт на 3 бр. малки мостови съоръжения за 
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които е осигурен финансов ресурс за проектиране и строителство от 
Министерски съвет – Постоянна междуведомствена комисия за 
възстановяване и подпомагане. Ремонтът бе предложен за 
включване в ИП 2015 г., но поради недостиг на финансов ресурс, се 
предвижда инвестицията да се извърши през 2016 год. 

  Въвеждане на система за доброволно  
сертифициране на туристическите 
услуги 

2013-2015 Дейности по мярката предстои да стартират съвместно с „Царевград 
Търнов” ЕООД 

 Повишаване 
качеството на 
туристическото 
предлагане 

Разширяване експертния състав на 
комисиите за категоризация на 
туристически обекти, чрез привличане 
на НПО 

2012- 2015 В съответствие с издадените  Заповеди  № РД 22-510 от 01.04.2013 
за назначаване на експертна комисия по категоризиране с 
включени двама представители на браншови организации и № РД 
22-930 от 22.05.2012 г. за назначаване на консултативен съвет с 
водещи функции: решаване въпросите на туризма, в който са 
включени - Кмета на Община Велико Търново, двама заместник-
кметове, 3 представители на Община Велико Търново, 3 
представители на браншови организации и НПО, чрез което се 
постига по-голяма представителност на заинтересованите струни в 
бранша, както и гарантиране изпълнението и контрола на 
дейностите в структуроопределящия за общината сектор. 

 Реклама и 
маркетинг на 
туристическата 
дестинация 

Представяне на общината чрез 
рекламни материали в големите възли 
за пътнически транспорт – летищата, 
гарите и автогарите на големите 
градове, както и в големите 
съсредоточия на туристически интерес 
– зимните и морските курорти, 
историческите центрове на големите 
градове; 

2012 -2015 С реализирането на междуобщинския  проект „Бяло, пурпурно, 
синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на 
региона като уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар» се изработиха и представиха рекламни 
материали като част от национална рекламна кампания, която да 
популяризира региона в по-голям мащаб. Дейността продължи и в 
рамките на 2015 година на база гарантирания период на 
устойчивост на проекта. 

  Участие на общината и подкрепа 
участието на икономически субекти в 
сферата на туризма в изложения в 

2012- 2015 1. Участие на ТА«Царевград Търнов»ЕООД във «Ваканция и Спа 
Експо» - София; 

2. Участие на Община ВТ във «Ваканция и Спа Експо» - София, по 
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България; устойчивост на проект «Бяло, пурпурно, синьо, зелено – 
следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като 
уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар».  

3. Участие на Община ВТ като съорганизатор в Международна 
туристическо изложение "Културен туризъм", В. Търново; 

4. Участие на Община ВТ в МТИ „Планините на България – 
гостоприемство в четири сезона“ - к.к. Пампорово.  

5. Участие на Община ВТ и ТА „Царевград Търнов“  ЕООД в 
Третата среща между бизнеса и местната власт в гр.Русе, 
организиран от АБТТА. 

6. Участие на ТА«Царевград Търнов»ЕООД във Втория форум 
GO2Balkans, организиран от АБТТА; 

По този начин се разшириха и възможностите на местния бизнес за 
привличане интереса му към региона. 

  Участие на общината и на 
икономически субекти в сферата на 
туризма в изложения в чужбина; 

2012- 2015 По устойчивост на междуобщинския  проект „Бяло, пурпурно, синьо, 
зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона 
като уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар» Община Велико Търново взе участие с 
рекламни материали на Националния щанд на Министерството на 
туризма в пролетното издание на туристическото изложение TTR – 
Букурещ, Румъния (март 2015) 
ТА „Царевград Търнов“ ЕООД участва в 19-то издание на Borsa 
Mediterranea del Turizmo-BMT, гр. Неапол. 
„Царевград Търнов“ участва в Българо-Румънски бизнес форум 
„Произведено в България“, гр. Букурещ  
По този начин се разшириха възможностите на местния бизнес за 
привличане интерес към региона. 

  Организиране на изложението 
„Културен туризъм” и 
популяризирането му, чрез 
привличане на по-широк кръг 
чуждестранни изложители и запазване 
правата. 

2012-2015 През 2015 год. се проведе 12-то издание на форума. На изложбена 
площ от 350 кв.м. близо 80 участници от над 15 държави 
представиха културно-историческия си потенциал в най-престижния 
форум за културен туризъм в България. В рамките на изложението 
бяха проведени Международен филмов фестивал за 11-ти път и 
конкурс Read & travel за  3-ти път. Станалото традиция провеждане 
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на изложение резултира в разширяване възможностите на местния 
бизнес за привличане интерес към региона; изграждане на трайни 
патньорства и търговски контакти.  

  Оптимизиране работата на 
общинското предприятие „Царевград 
Търнов” ЕООД и насочване на по-
голям ресурс с оглед повишаване 
административния му капацитет; 
 

2012- 2015 Основните приоритети на дружеството и през 2015 година бяха 
насочени към създаване на нови и управление на вече изградени 
атракции в региона, разширяване на предлагането на услуги в ТИЦ, 
 оптимизиране работата на уебсайта на дружеството, създаване на 
туристически маршрути за туристи под формата на електронни 
приложения, разширяване на работата с туроператорите чрез 
промотиране на нови продукти и услуги, което доведе до по-голямо 
оптимизиране на работата и разгръщане на функции по управление 
на туристически дестинации на територията на община Велико 
Търново. Дружеството започна активно да предлага услугата 
екскурзоводско обслужване, с която се повишава информираността 
на клиентите за туристическия потенциал на региона. 

Прилагане   на   
стратегия   за   
стабилизиране   
и   повишаване   
на 
конкурентоспосо
бността на 
малките 
населени места в 
общината и 
разнообразяване 
на селската 
икономика 

 Активни действия за включване на 
общината в списъка на избираемите за 
финансиране на проекти за програмен 
период 2014 - 2020 

2015 Община велико Търново е една от 36-те български общини, чиито 
проекти за устойчиво градско развитие ще  бъдат финансирани по 
Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Възможността ощината да получи повече от 43 млн.лв. в периода до 
2020 г. е ключова за подобряване благосъстоянието на гражданите 
чрез изграждане на нова инфраструктура на основни сектори от 
социалния и икономически живот. През 2015 год. Община Велико 
Търново приключи Договор за БФП за проект "Подготовка на 
инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия 
програмен период", чиято основна цел бе генериране и подготовка 
на готови инвестиционни проекти за ОП „Региони в растеж” за 
периода 2014-2020 г.  
Изпълнено е проектирането на 13 инвестиционни проекта в обхвата 
на трите зони за въздействие: „Подготовка на инвестиционни 
проекти за обекти: ОДЗ „Рада Войвода и „СОУ „Владимир Комаров“; 
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„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти: „Градска среда“ в 
жк . „Чолаковци“ и „Пешеходна алея между жк. „Чолаковци“ и жк. 
„Бузлуджа“; „Подготовка на инвестиционни проекти за обект: 
„Народно читалище „Съзнание-1936“; „Подготовка на 
инвестиционни проекти за обекти: „Реконструкция на обществена 
тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ №29, „Площад Съединение“ 
и „Изграждане на обществен паркинг на ул. „Крайбрежна“; 
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти: „Градска среда в 
старата градска част“ и „Реконструкция и рехабилитация на 
изгледните площадки по ул. „Стефан Стамболов“; „Подготовка  на 
инвестиционни проекти за обекти: „ОДЗ „Пролет: и „Хуманитарна 
гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“; „Подготовка  на 
инвестиционни проекти за обект  „Музей „Възраждане и 
учредително събрание“, Археологически музей, Народна 
библиотека „П.Р.Славейков““. Този и други проекти ще дадат 
допълнителни възможности за финансиране на дейности и 
стимулиране и на бизнеса в общината. Горепосочените обекти са 
част от Инвестиционната програма на община Велико Търново като 
Междинно звено  по оценка и избор на проекти за финансиране по 
ОП «Региони в растеж» 2014-2020. Същата е представена за оценка 
от УО на ОПРР, като одобрението й се очаква в началото на 2016 
год. Град Велико Търново попада във втора група на градовете 
съгласно концепцията за пространствено развитие, което дава 
допълнителна възможност за използване на по-голям ресурс за 
инвестиции в повече направлнеия. 

 Създаване на силен 
пазар на местна 
селскостопанска 
продукция 

Регламентиране на места в селищата 
за продажба на продукти местно 
производство. 
 

2013-2015 В селата Балван, Дичин, гр.Дебелец, гр.Килифарево, Леденик, Ресен 
местната продукция от пекарни, баничарници, сладкарски цех се 
предоставя в търговската мрежа в населените места, което дава 
възможност освен за популяризиране на населените места, но и за 
реализирането на продукция на дребно.  

 Стимулиране 
консумацията на 

В партньорство с местната структура на 
БХРА приоритетно предлагане на 

2012-2015 Общината се стреми да създаде повече места в селата (минипазари) 
за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и 
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местни 
селскостопански 
продукти 

местни продукти в туристическите 
обекти в региона 

търговци. Такива минипазари съществуват в селата Ресен, Велчево, 
Балван и градовете Дебелец и Килифарево. 

  Оценка на съществуващите практики 
за администриране на туристически 
данък. 

2012-2015 След отпадането на туристическата такса, в Наредбата за 
определянето и администрерането на местните данъци е създаден 
нов Раздел - Туристически данък. С Решение № 65 от 28.12.2011 е 
приета нова  Наредба за определянето и администрирането на 
местните данъци, в която е определен туристически данък, който е 
избор на адекватната структура на местната икономика и е 
балансиран от една страна с бюджета на Община Велико Търново, а 
от друга с развитието на туристическия бизнес на територията на 
Ощина Велико Търново.  

Оптимизация на 
административ
ната тежест за 
бизнеса и 
гражданите 

Система за данъчни 
облекчения, 
оптимизиране на 
данъците и 
оптимизиране на 
таксите за 
активните 
стопански субекти; 

Прилагане на единните стандарти за 
работа на администрацията  за 
качествено обслужване на гражданите 
и бизнеса. 

2012-2015 1. Успешно е проведен одит на интегрирана система за управление 
(ИСУ) в Община Велико Търново, в съответствие с изискванията на 
международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO/IEC 
27001:2005  
Обхват на сертификация: Изпълнение на делегирани държавни 
функции по обслужване на населението и осъществяване на местно 
самоуправление в областта на: образование, култура и социални 
дейности, административно правно и информационно обслужване 
на физически и юридически лица; териториално селищно 
устройство и финансово стопански дейности и управление на 
собствеността. 
 2. С решение № 1343/08,12,2014 на ВТОбС бе приета Наредба за 
насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община 
Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 
от ЗНИ. С приемането й се цели, чрез облекчаване на 
административната тежест за бизнеса да се насърчат производства 
и услуги с висока добавена стойност, да се повиши икономическа 
активност и генериране на заетост чрез откриване на нови работни 
места. Предприетите от страна на администрацията действия са в 
съответствие с основните цели на стратегията "Европа 2020" за 
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интелигентен растеж и целят преодоляване на спада на 
инвестиционната активност в общината. 
3. Анализът от дейността на Общински център за услуги и 
информация на гражданите за качествено обслужване на 
гражданите и бизнеса показва следното: 
3.1. Общински център за услуги и информация на гражданите –
пл.Майка България 2 - 
Входящи документи  -    67 587 бр. от тях: 
                                             - 19 814 бр. за извършени административни 
услуги по направления, както следва : 
-   367 бр. – д-я “Общинска собственост и обществени 
поръчки” 
- 1 680 бр. – дирекция “Общинско развитие” 
- 3 475 бр. – дирекция “СУТ” 
-             14 292 бр. – дирекция “АО” 
                                                  - 47 773 бр. – постъпили други документи 
–  молби, жалби, декларации, информации, писма  и др. 
Приходи    –  456 671, 74 лв. 
 
3.2. Изнесен общински център за услуги и информация на 
гражданите – кв.”Чолаковци”.  
Входящи документи    - 79 бр. от тях: 
                                   - 45 бр. за извършени административни 
услуги по направления, както следва : 
                                                  - 45 бр. – дирекция “АО” 
                                                      -  34 бр. – постъпили други документи –  
молби, жалби, декларации, информации, писма  и др. 
 
Приходи      –  161, 16 лв. – без постъпленията по 
местни    данъци и такси 
 
3.3. Изнесен център за обслужване на граждани, разположен в 
Централ Мол – Велико Търново 
Входящи документи        - 159 бр. от тях: 
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                                      - 107 бр. за извършени административни 
услуги по направления, както следва : 
                                       - 107 бр. – дирекция “АО” 
                                                          - 52 бр. – постъпили други документи 
- молби, жалби, декларации, информации, писма  и др. 
 
Приходи         –  391, 40 лв. – без постъпленията по 
местни    данъци и такси 
Общо приходи от дейността  – 457 224,30 лева 
 

 Разработване и 
прилагане на 
система от мерки 
за ограничаване на 
корупционните 
практики 

Предлагане на максимално широк 
набор от административни услуги по 
електронен път – въвеждане на Е-
община 

2012- 2015 С цел извършване на комплексно административно обслужване за 
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, 
община Велико Търново въведе 13 услуги в следните направления: 
Административни услуги „Местни данъци и такси” 
Издаване на копие от подадена данъчна декларация 
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот 
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни 
средства 
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими 
имоти и такса за битови отпадъци 
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 
наследство 
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по 
Закона за местните данъци и такси 
Удостоверение за декларирани данни 
Административни услуги по гражданска регистрация и 
актосъставяне 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес 
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес 
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 
Административни услуги "Устройство на територията" 
Издаване на удостоверение за административен адрес на имот 
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(една от първите администрации с подобна електронна 
административна услуга) 
Реализиран е публичен модул за проверка на задължения за местни 
данъци и такси на портала на Община Велико Търново, като всеки 
гражданин може да плати електронно чрез ePay своите 
задължения. 
През 2015 год. са реализирани допълнително следните модули и 
функционалности към платформата е-Община Велико Търново - 
I. Модул за достъп до услуги, предоставяни от Община 
Велико Търново чрез персонален идентификационен код, издаден 
от НАП; 
II. Софтуерна платформа за управление на бизнес процеси и 
електронни документи Архимед, чиято цел е постигане на 
качествено ново ниво на работа, използвайки модерни средства за 
регистрация, проследимост и контрол, като същевременно 
намалява натоварването на служителите и повишава тяхната 
ефективност. 
III. Надграждане на модул „Профил на купувача“ – въвеждане 
и търсене на информация, касаеща провежданите обществени 
поръчки в различни категории: процедури по реда на ЗОП, 
публични покани, предварителни обявления. Реализирано е 
публикуване на информация за изпълнението на обществени 
поръчки, както и за извършените плащания. Към момента 
публикуваните обществени поръчки са 358, визуализирани в 
настоящия модул към платформата е-Община Велико Търново. 
IV. Надграждане на платформа е-Община Велико Търново с 
модул за SMS паркиране – осъществено е надграждане, 
експлоатационна поддръжка и съпровождане на съществуващата 
подсистема за SMS паркиране, която е част от градската мобилност.  
V. Модул „Инвестиционен справочник“ – реализирана е 
специализирана секция, съдържаща актуална информация за града, 
инфраструктура, образование, инвестиции. Визуализирани са 
обекти за инвестиционни предложения, включващи същите от 
годишния план за приватизация и част от такива общинска 
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собственост. Има възможност за предоставяне на информация за 
текущи инвестиционни предложения, съдържаща: 
- информация за обект; 
- местонахождение; 
- галерия от изображения;  
- план (карта) на обект;  
- информация за финансови параметри. 
 

  Организиране на широки публични 
обсъждания преди вземане на 
значими за общината решения 

2012-2015 Община Велико Търново е въвела практиката за публичност и 
прозрачност на административните процеси още преди същите да 
са задължително условие по приет нормативен акт. Отдавнашна 
практика е да се организират публични обсъждания за Бюджета на 
общината за съответната година, за ОУП, за ИПГВР, Зони за 
въздействие, Стратегии от местно значение и др.  
Изготвена е заповед за състав на Обществен съвет за закрила на 
културното наследство като съвещателен орган към община Велико 
Търново, който да подпомага организирането и провеждането на 
местната политика по опазване на културното наследство, 
намиращо се на територията на общината на основание чл.44 ал.2 
от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.2 от ЗКН.  

Публичност и 
прозрачност в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Разширяване на 
механизмите за 
граждански 
контрол 

За управление на икономически 
дейности, които имат перспектива за 
развитие в общината –подкрепа при 
създаване на  клъстърни структури  

2013-2015 Предвид икономическата и финансова ситуация в страната, 
процесът не е стартирал. В приетия и одобрен ИПГВР е предвидено 
осигуряване на работа за членовете на новосъздадени клъстъри, 
ефективност и прозрачност; гаранции за защита на публичния 
интерес през програмен период 2014-2020. 

  Създаване на консултативни съвети по 
основни секторни политики за 
развитие на общината 

2013-2015 1. Създаден е и функционира Обществен съвет за закрила на 
културното наследство на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и 
чл.17 ал.1 т.2 от ЗКН като съвещателен орган към община 
Велико Търново, който да подпомага организирането и 
провеждането на местната политика по опазване на културното 
наследство, намиращо се на територията на общината.  

2. Със Заповед №РД22-1886/18.11.2014 год.  на Кмета на 
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общината е определена структурата, състава и функциите на 
Щаб за изпълнение на план за защита при бедствия  с цел 
организиране, координиране и провеждане на превантивни 
действия за недопускане или намаляване последиците от 
бествия, както и осъществяване  своевременно оповестяване и 
информиране на населението за реалната ситуация на 
възникнало бедствие. В неговите основни препогативи са и 
следенето, оценката и анализа на развитието на бедствена 
обстановка, както и прилагане на ефективен контрол на взетите 
мерки за справяне със възникналите ситуации. 

 
  Предоставяне на публични услуги в 

номенклатура, обем и качество 
съответстващи на потребностите при 
оптимално вложен финансов ресурс; 
 
 
 

2012- 2015 І. В изпълнение на основните функции на отдел „Гражданска 
регистрация“ са издадени 14861 бр. удостоверителни документи по 
гражданско състояние, по заявления от граждани. Съставени са 
2466 бр. актове по гражданско състояние / в т.ч. 833 бр. актове за 
раждане;. 339 бр. актове за сключен граждански брак 1073 бр. 
актове за смърт/. За всеки съставен акт по гражданско състояние е 
създаден и електронен еквивалент  в Националния регистър на 
актовете по гражданско състояние. През 2015 год. са извършени 
припознавания на деца съгласно чл.64-чл.66  от семейния кодекс – 
449бр. в това число – 413бр. към момента на раждането; 36 бр. след 
регистриране на раждането. Издадени са 11 бр. решения по 
признаване на чуждестранни съдебни решения по чл.117 и чл.118 
от Кодекса на международното частно право. Образувани са 16 
настойнически дела на лица поставени под запрещение, като и на 
непълнолетни лица , родителите на които са починали или лишени 
от родителски грижи. Издадени са 1927 бр. удостоверителни 
документи  по искане на държавни, общински, съдебни институции, 
както и са обработени 16186 бр. актуализационни съобщения за 
актуализация на записи в НБД „ Население”. 
С Решение № 528 от 05.09.2013 г. Министерски съвет одобрява 
присъединяването на Република България към Конвенцията за 
издаване на многоезични извлечения от актове по гражданско 
състояние. Страни по нея са 22 държави от Европа.  За Република 
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България Конвенцията влезе  в сила на 18.12.2013г.  От тази дата в 
отдел „Гражданска регистрация„  е създадена организация  по 
издаването на многоезични актове по гражданско състояние. 
ІІ. По отношение на дейност „Общинска икономика” на Дирекция 
„ОР”, отчетът за 2015 година показва следното : 
 
1. Издадени  37 бр разрешения за поставяне на преместваемо 
съоръжение;  
2. Издадени 256 бр. разрешения за извършване търговия на открито  
3. Издадени 234 бр.  разрешения за търговия на открито в 
прилежаща територия на търговски обект;    
4. Издадени 620 бр документа за работно време:  
5. Категоризирани  152 бр. обекти;   
7.Внесен туристически данък от 174 984 бр. нощувки в МДТ – 
155 041.00 лв   
8. Издадени 733 бр. удостоверения за наличие или липса на 
задължения   
Общо реализирани приходи от общинска икономика – 203 628,65  
лв.         
ІІІ. По отношение на дейностите, свързани с технически услуги на 
Дирекция „СУТ”, отчетът за 2015 година показва следното : 
 
1. Промяна предназначението на земеделските земи и включване 

в строителните граници на населените места –38бр. 
2. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени 

сгради в действащия кадастрален план по чл.54a от ЗКИР, във 
връзка с чл.175 от ЗУТ – 60бр. 

3. Издаване на разрешение за строеж – 374бр. 
4. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти – 92бр. 
5. Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива –1бр. 
6. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 

действието си поради изтичане на срока –20бр. 
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7. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 
40бр. 

8. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа –112бр. 

9. Заверка на заповедна книга – 30бр. 
10. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 

документация – 11бр. 
11. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строежи от IVи V категория –154бр. 

12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен 
на завършеност на строежи – 32бр. 

13. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни 
за използване или застрашени от самосрутване – 12бр. 

14. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж –34бр. 
15. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –206бр. 
16. Заверка на копие на документ от технически архив – 33бр. 
17. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ 

–25бр. 
18. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 

–25бр. 
19. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно 

изменения на устройствени планове и схеми –50бр. 
20. Допускане изработването на проекти за изменение на 

подробни устройствени планове – 116бр. 
21. Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 114бр. 
22. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които 

се издава разрешение за строеж –282бр. 
23. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост 

и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 165бр. 
24. Регистриране на сдружения на собствениците – 19бр. 
25. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
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териториалното и селищното устройство-22бр. 
26. Изготвяне на скици за недвижими имоти – 2013 бр. 
27. Изготвяне на служебни скици – 187 бр. 
28. Презаверяване на скица от издаването , на която са изтекли 6 

месеца- 38 бр. 
29. Заверка на Молба-декларация  за гр.Велико Търново-24 бр. 
30. Заверка на служебна страница в данъчни декларации за 

общината и гр.Велико Търново общо  –12 305 бр. 
31. Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на 

извършеното строителство с одобрен ПУП- 51 бр. 
32. Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща 

кореспонденция/-93 бр. 
33. Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени 

сгради в действащия кадастър по чл.54 от ЗКИР/за населени 
места без КК и КР/-20 бр. 

34. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ЗУТ, 
ЗКИР-32 бр. 

35. Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ-29бр. 

36. Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация-16 
бр.; 

37. Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-ПР в цифров 
модел и на плановете на населените места за Община 
В.Търново и архивиране-81 бр. 

38. Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 
Нанасяне на влезли в сила изменения- 23бр. 

39. Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4-10 
бр. 

40. Приемане и одобряване на проект за ЧИ на  ПУП-ПР -пар.8, ал.2 
от ПР на ЗУТ-11 бр. 

41. Обработка  на преписки и архивиране-уведомления и заповеди 
от СГКК  за промени и изменения на КК и КР и Заповеди от 
ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска 
земя  -86 бр. 
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42. Обработка на заявления за изплащане на дължима средна 
рента на граждани-575 бр. 

43. Подготовка и изготвяне на  заповеди и договори за наем по 
чл.37в за ОПФ - 86 бр. 

44. Подготовка и комплектуване на преписки за актуване на имоти 
от общински поземлен фонд- 30 бр. 

45. Съгласуване на служебни проекти с РИОСВ-13 бр. 
III.1.В направление «Опазване на околната среда» са извършени 
следните дейности: 

• Обработени са 349бр. жалби и молби, като им е съставен и 
изпратен отговор . 

• Съставени са 262бр.констативни протоколи от проверки. 
• Съставени са 32бр.актове за УАН 
• Издадени са 26бр. наказателни постановления. 
• Проведени са 356 бр.комисии по установяване на Излезли 

от употреба моторни превозни средства. 
• Издадени са 78 бр.заповеди. 
• Издадени 156 бр.предписания. 
• Изготвени преписки до Районен съд – 6 бр. 
• Обявени са преписки на РИОСВ и БД – 59 бр. 
• Изготвени протоколи за налична дървесна растителност- 

12бр. 
• Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 85 бр. 
• Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на 

Община В. Търново - 34 бр. 
• Съгласувани Планове за управление на строителни 

отпадъци като части от инвестиционни проекти и като 
самостоятелни планове - 13 бр. 

• Изготвени Планове за управление на строителните 
отпадъци – 2 бр. 

• Организирани кампании за събиране и предаване на ИУЕЕО 
и НУБА - 3 бр. 

• Организирани кампании за събиране и предаване на 
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Опасни отпадъци - 3 бр. 
• Проведени съвместни кампании с „ЕкоПак България“ АД – 5 

бр. 
• Издадени разрешителни за ползване на воден обект - 1 бр. 
• Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 204 бр. 
• Почистени нерегламентирани сметища на територията на 

общината - 26 бр.  
• Извършван е инвеститорски контрол върху всички дейности 

свързани с почистване на обществени територии, 
сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията 
на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени 
химически WC, детски площадки и охрана. 

• Заявления за освобождаване на отчисления по реда на 
Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци  – 3 бр. 

 
Ефективно 
управление на 
финансовите 
ресурси 

В условия на 
икономическа и 
финансова криза за 
общинските 
бюджети 
разумната 
политика по 
отношения на 
бюджетната 
стабилност на 
общината, трябва 
да се запази, като 
се съчетае с едно 
по- активно 
управление на 
общинските 

Актуализиран анализ на обектите 
общинска собственост 

2012-2015 Община Велико Търново се възползва от всички правни способи, 
даващи възможност за придобиване на общинско имущество. 
Постоянна е дейността по издирване на недвижими имоти, за които 
да бъдат инициирани процедури по отписване от актовите книги за 
държавна собственост и прехвърляне в собственост на Община 
Велико Търново или съставяне на актове за общинска собственост 
за имоти, които са общинска собственост по закон.Продължават и 
действията по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост за 
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 
недвижими имоти от Държавата в полза на Община Велико 
Търново. По този ред бе придобита собствеността върху училищна 
сграда в гр. Дебелец и незостроен поземлен имот в района на ПВ 
«Качица». ПРез 2015 година на община Велико Търново бе 
учредено право на управление за срок от 10 години върху хълм 
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финанси, което да 
гарантира: 

«Трапезица» и паркинг до църквата «Св.40 мъченици». 

 
  Въвеждане на ефективна система за 

управление на общинската недвижима 
собственост чрез публичен регистър. 
 

2012-2015 Регистърът на актовете за общинска собственост е публикуван на 
интернет-страницата на Община Велико Търново с цел публичност и 
достъп на гражданите до информация за наличните недвижими 
имоти общинска собственост. Община Велико Търново осъществява 
дейностите по управление и разпореждане с общинско имущество 
при стриктно спазване разпоредбите на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. През 2015 година, с решение 
на Великотърновски общински съвет е приета Стратегия за 
управление на общинското имущество за периода 2015-2019 год. 
Целите и приоритетите на Община Велико Търново по отношение 
управлението и разпореждането с общинска собственост се 
определят предварително чрез приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с общинско имущество, което 
осигурява последователност в дейността на общинска 
администрация. Продажбите и отдаването под наем на общинско 
имущество се осъществяват чрез провеждане на 
законоустановените процедури – публични търгове или публично 
оповестени конкурси. Разпоредителните сделки с недвижими 
имоти общинска собственост се извършват след изрично решение 
на Великотърновски общински съвет. Заповедите за обявяване на 
тръжни и конкурсни процедури се публикуват в местните 
ежедневници, обявяват се на интернет-страницата на Общината и 
се поставят на видно място в сградата на Община Велико Търново. 
По този начин се осигурява публичност и прозрачност при 
провеждане на процедурите, което води до равнопоставеност на 
кандидатите, свободна и честна конкуренция. Продължава 
практиката по изпращане на писма до неизрядни наематели и 
завеждане на съдебни искове за дължими суми по наемни 
договори. Ежегодно се приема Програма за разпореждане с 
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общинско имущество и общ. собственост. 

  Преглед на състоянието на 
общинските предприятия и 
разработване на дългосрочни бизнес-
програми. 

2012-2015 Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико 
Търново е едноличен собственик на капитала функционират към 
31.12.2015г.  
Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност 
се групират по отраслите – Услуги и  Здравеопазване. 
Услуги - "Обредни дейности" ЕООД,  "ЦаревградТърнов" ЕООДи 
"Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД; 
"Инвестстрой-92" ЕООД; 
Здравеопазване – "Медицински център за рехабилитация и  спортна 
медицина – I – В. Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен 
център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически 
заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-
Велико Търново” ЕООД  и „Специализирана болница  за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” 
ЕООД. 
Дружествата пряко свързани с обслужване на Общинската 
инфраструктура са :  "Инвестстрой-92" ЕООД, "Обредни дейности" 
ЕООД, , " Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД . 
Търговско дружество извършващо туристически услуги в региона е  
"Царевград Търнов" ЕООД, а  "МЦРСМ І " ЕООД е със специфична 
медицинска дейност в областта на рехабилитацията и спортната 
медицина на територията на общината. 
Медицинските центрове и специализирана болница /областни 
медицински диспансери/ общинска собственост за извършване на 
активно издирване, диагностика, лечение и периодично 
наблюдение и рехабилитация на болни, а след промяна на 
наименованията им и предметите на дейности са: 
 „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център 
за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, 
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД  и 
„Специализирана болница  за активно лечение на пневмо-
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фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.  
Финансовият резултат от дейността на търговските дружеста през 9-
месечието на 2015г. в които Община Велико Търново е едноличен 
собственик на капитала е отрицателен в размер на  -577 000 лв.  
За сравнение през аналогичния период на предходната година 
резултатът е бил в размер на -545 000 лв.  
За информационния период, 7 от деветте търговски дружества са 
реализирали печалба на обща стойност 289 000 лв. 
„Обредни дейности" ЕООД                 29 000 лв.  
 „Царевград Търнов" ЕООД                            57 000 лв. 
"МЦРСМ І" ЕООД                     2 000 лв.  
„ОДПГ" ЕООД                                  55 000 лв.  
„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД                    5  000 лв. 
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД                   89 000 лв. 
 „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД                    61 000 лв. 
Останалите 2 търговски дружества са приключили 9-месечието на 
2015г. с отрицателен финансов резултат в размер на  - 875 000 лв.  
 „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД                 -  836 000 лв.  
 „Инвестстрой-92" ЕООД                                - 39  000 лв.   
Обобщеният капитал на дружествата в частта на дълготрайните 
активи е променен в сравнение с аналогичния  период на 2014г., 
като е увеличен от 5 763 хил. лв. на 15 896 хил.лв. С Решение на 
Великотърновски общински съвет № 1642 от 30.07.2015г. по 
Протокол № 88 от 30.07.2015г. се увеличава капитала на 
„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – 
гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 от 413 000 лв. /четиристотин и 
тринадесет хиляди лева/ на 10 769 950 лева /десет милиона 
седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет 
лева/. 
През 2015г. общинските търговски дружества са извършвали 
дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем 
на обекти. Общо отдадените обекти през 2015г. са 41 броя по 41 бр. 
договори. Дължимият наем за 9-мес. на годината от наемателите е 
бил – 103 935 лв., от който на дружествата са издължени – 94 481 лв. 
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Неиздължената от наемателите сума е  12 304лв., което е 11,84 %. 
Три от търговските дружества са изплатили дивидент за 2014 - 
„ЦаревградТърнов” ЕООД; „Обредни дейности” ЕООД и „ОДПГ” 
ЕООД.  
Налага се изводът, че търговските дружества  са запазили 
възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на 
средата, видно от това, че печалбата която е текуща  е увеличена, а 
това определя устойчивостта на функционеране на дружествата. 
Към настоящия момент са приети бизнес-програми за 2016  и на 
деветте  общински търговски дружества. 

Наименовани   на 
търговското дружество-                             
              ЕООД 

2016 година /хил.лв./ 
БИЗНЕС ПРОГРАМИ   
Разходи 
2016г. 

Приходи 
2016 . 

Печалба 
/Загуба 

„ЦПЗ-Велико Търново” 
ЕООД 1 434 1 442 8 
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман 
ЕООД 678 698 20 
" Инвестстрой 92 "ЕООД 258 20 2 
„КОЦ-Велико Търново” 
ЕООД  7 580 7 595 15 
"Обедни дейности"ЕООД 380 390 10 
"ОДПГ" ЕООД 748 768 20 
"Царевград Търнов"ЕООД 1 055 1 070 15 
„ЦКВЗ-Велико Търново” 
ЕОД  213 214 1 
"МЦРСМ І" ЕООД 412 414 2 
ВСИЧКО: 12 758 2 851 93 

 

 Ефективно 
управление на 
общинските 
предприятия 

Анализ и оценка на възможностите за 
ефективно икономическо 
функциониране.  

2012-2015 Извършена е консолидация на капитали и активи в среда на 
системна икономическа криза, което е оказало положително 
влияние по съхраняване на собствеността и възможности за бъдещо 
активизиране при трайно подобряване на икономическата среда. 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Към настоящия момент не се налага оптимизиране на общинските 
търговски дружества. 
Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” 
ЕООД  е увеличен  на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин 
шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Вписването 
на увеличаването на капитала на  „Комплексен онкологичен център-
Велико Търново” ЕООД  в Търговския регистър от Агенцията по 
вписванията е извършено на 12.08.2015г., в резултат на изпълнение 
на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012 г. по Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013. 
 

  Разтоварване на общинската 
администрация от несвойствени 
задачи, чрез делегиране на дейности 
на общинските предприятия 
(аутсорсинг) 

2013-2015 В туристическата индустрия работи и осъществява проекти и 
дейности, свързани с община Велико Търново  ЕООД 
„ЦаревградТърнов”. 
Горско-техническите мероприятия по лесоустройствените планове, 
касаещи община Велико Търново и стопанисването на общинския 
горски фонд, се извършва от новообразуваното ОП „Горско 
стопанство” . 
Продължава и през 2015 год. работата на създаденото  ОП „Зелени 
системи” за стопанисване и поддържане на парковите зони в града, 
междублокови пространства и свободни зони. 

  Контрол по прилагането на системите 
за финансово управление и контрол в 
общинските предприятия. 

2013-2015 Продължава наложената практика от предходни години до  всички 
структури на Община Велико Търново  чрез отдел „Обществени 
поръчки” да се изпращат писма с цел получаване  на  информация 
за прогнозните разходи по необходими дейности: услуги, доставки  
и строително- монтажни работи и с оглед оптимизиране на 
публичните разходи и осигуряване на  ефективност при 
разходването на бюджетните средства, както и на средствата, 
свързани с извършването на дейности с обществено значение. 
Структурите подготвят доклади за изтичащите през финансовата 
година договори и планираните на база тях обществени поръчки и 
стойностите им, които ще се реализират през бюджетната година. 
За отчетния период е извършен предварителен контрол преди 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

поемане на задължение на всички договори и писма за възлагане 
на обществени поръчки, подготвени от отдел „Обществени 
поръчки”. Осъществен е предварителен контрол преди извършване 
на разход на всички представени в отдела разходно оправдателни 
документи, свързани с изпълнението на сключени и действащи за 
периода договори по реда на ЗОП. Одобрените от финансов 
контрольор документи, свързани с изпълнението на сключени и 
действащи договори са въведени в Електронната система за 
управление на договори по обществени поръчки в Община Велико 
Търново и предадени за плащане в съответните 
счетоводства.Предварителен контрол преди извършване на разход 
е осъществен и на представените за отчетния период документи, 
касаещи разход над 1 000 лв., за който няма проведена процедура 
по реда на Закона за обществени поръчки. За всеки одобрен разход 
е издаден контролен лист за извършен предварителен контрол, 
който се вписва в електронен Регистър на финансовия контрольор. 
За сключените през 2015 год. договори за обществени поръчки са 
открити електронни досиета за изпълнение, а за действащите 
договори – финансовите контрольори поддържат и водят вече 
откритите досиета. В изпълнение на приета от Великотърновски 
общински съвет Програма за извършване на проверки от отдел 
„Финансов контрол” са извършени проверки на дейността на 9 
второстепенни разпоредители с бюджет. 

  Своевременно планиране и широка 
публичност при възлагане на 
дейности, финансирани с публични 
средства 

2012– 2015 До 1-ви  март на годината  от отдел „Обществени поръчки” се  
изпраща до Агенцията по обществени поръчки  за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки предварителни обявления за 
процедури за възлагане на обществени поръчки, които  се планират 
да  се открият през следващите 12 месеца. Информацията се 
публикува на електронната страница на Агенцията по обществени 
поръчки. 
За 2015 година са обявени и възложени следните поръчки: 
I. Обявени обществени поръчки по реда на ЗОП – Големи 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

процедури -  35 бр.  
II. Обявени обществени поръчки – Публични покани - 41 бр.  
III. Общо сключени договори за изпълнение  - 375 бр. по реда 

на ЗОП на обща стойност 22 488 599 без ДДС. 
 

Развитие на 
формите на 
публично-частно 
партньорство за 
оптимизиране на 
административ
ните процеси 

Прозрачност при 
възлагане на 
общинските 
дейности 

Осигуряване на независим контрол по 
прилагането на ЗОП 

2012- 2015 Включване в комисиите  на външни експерти,  вписани в списък към 
Агенцията по обществени поръчки. Присъствие на наблюдатели в 
комисии по процедури, финансирани от оперативни програми, 
определени от финансиращата страна по договорите за 
безвъзмездна финансова помощ. Осигурена е  публичност при 
отварянето на офертите, постъпили по открити процедури за 
възлагане на обществени поръчки, както и при отваряне на  пликове 
„Предлагана цена” на постъпилите оферти.  Осигурена е  
възможност  да присъстват на заседанията  участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. 
 

  Въвеждане на ясни и публични 
механизми за контрол по 
изпълнението на обществени поръчки 

2012-2015 Чрез звено „Вътрешен одит”  на Община Велико Търново се 
извършва  контрол при изпълнението на обществените поръчки и 
спазване на  принципите на чл. 2, ал.1 от ЗОП:  публичност и 
прозрачност; свобода и лоялна конкуренция; равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация. Чрез отдел „Финансов контрол”  се 
контролират  финансовите условия на договорите и финансовото им 
изпълнение. 
Съгласно Годишния план през 2015 г. от звено „Вътрешен одит" са 
извършени и приключени 10 бр. одитни ангажименти за даване на 
увереност: 
ОА-15-01-У/24.02.2015 г. с предмет: „Оценка на законосъобразното 
и ефективно изразходване на предоставените бюджетни средства 
на читалищата към община Велико Търново”  
ОА-15-02-У/21.04.2015 г. с предмет: „Оценка за законосъобразност 
на проведените процедури за възлагане изпълнението на 
дейностите по проект „Реконструкция и обновяване на здравната 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико 
Търново с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 
2007-2013 г.”  
 ОА-15-03-У/28.05.2015 г. с предмет: „Оценка за съответствие с 
нормативните изисквания и вътрешните правила на проведените 
процедури за продажба на недвижими нежилищни имоти-частна 
общинска собственост 
 ОА-15-04-У/10.07.2015 г. с предмет: „Оценка на финансовото 
управление и контрол по отношение изпълнение и отчитане 
бюджета на Общински предприятия – второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити”  
ОА-15-05-У/24.08.2015 г. с предмет: Оценка на финансовото 
управление и контрол на дейностите в „Организация на 
движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр. Велико Търново”  
ОА-15-06-У/29.09.2015 г. с предмет: „Оценка на правилното 
определяне и събиране на такса за битови отпадъци от структурите 
към община Велико Търново”  
ОА-15-07-У/20.10.2015 г. с предмет: „Оценка за съответствие с 
нормативните изисквания при предоставянето на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд на правоимащи с 
регистрирани животновъдни обекти, за периода от 01.01.2015 г. до 
31.08.2015 г.”  
ОА-15-08-У/17.11.2015 г.  с предмет: „Оценка за съответствие с 
нормативните изисквания при предоставяне на средства по 
програма „Местни инициативи” на община Велико Търново за 2015 
г.”  
ОА-15-09-У/29.12.2015 г. с предмет: „Оценка за съответствие с 
нормативните актове и вътрешни правила на проведените 
обществени поръчки с предмет: Изготвяне на инвестиционни 
проекти в община Велико Търново,  за периода от 01.01.2015 г. до 
31.10.2015 г.”  
ОА 15-10-У/29.12.2015 г. „Оценка изпълнението на дадените 
препоръки във връзка с извършени одитни ангажименти.  
С оглед предприемането на мерки за отстраняване на установените 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране 

на мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

пропуски в приключилите одитни ангажименти са дадени 18 броя 
препоръки. Всички дадени препоръки са приети от ръководителите 
на одитираните дейности. 
Друга форма на контрол е дейността от изграденото звено 
„Инспекторат” : 
За периода на 2015 г. в изпълнение на Закона за защита н  
потребителите с цел превенция, контрол и качествено предлагане н  
услуга от търговските обекти са извършени дейностите: 
- Брой проверки      -     2831   бр. 
- Брой  направени предписания       406  бр. в т.ч. 
изпълнени  -  374 бр. 
в процес на изпълнение      – 32  бр.             
Допълнително са събрани  2 442,00 лв.  наем от  неправомерно 
заета открита площ  

  Използване на възможностите 
на публично- частното 
партньорство (ПЧП) при 
ремонта и поддръжката на 
инфраструктури съоръжения. 
(възможността се предоставя 
от новия Закон за ПЧП) 
 

2013-2015 Използвани са възможностите на концесионирането и договорите 
по реда на обществените поръчки за подобряване на ефективността 
на използвания общински ресурс за удовлетворяване на 
обществените потребности от извършените дейности. По този начин  
се освобождават допълнителни ресурси, както и се предоставя 
възможност за минимизиране рисковете за общината; 
 
 

 
Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал 
 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности за реализиране на 
мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

Развтие на 
устойчива, 
съвременна, 
пазарно 
ориентирана 

Подобряване МТБ на 
образователните институции 

Разширяване на 
съществуващата база на 
ЦДГ „Ален мак” 

2014-2015 Дейностите са предвидени в инвестиционната програма на община 
Велико Търново като бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020, като същинската реализация на 
инвестицията се очаква да започне в началото на 2017 година.  
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постигане на 
приоритетите 

Дейности за реализиране на 
мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

обарзователна 
система. 

  Ремонтни дейности в 
образователната 
инфраструктура 

2015 Ръководствата на почти всички учебни заведения през годината 
акцентуваха на извършването на частични ремонти свързани със 
саниране на учебните помещения, сервизните помещения и 
помещенията за хранене, ремонт на санитарните възли, ремонт на 
покривни конструкции.  
Общата стойност на ремонтите  в учебните заведения възлиза на 588 
141  лева. 
 в училищата и ученическите общежития  -  346 586 лева  
 в детските градини                                          -  237 161 лева  
 в обслужващите звена                                    -       4 394 лева   -                 
 извършен е ремонт в ученическия стол към ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий” гр. Велико Търново. 
Приоритетно от Община Велико Търново бяха извършени следните 
строително-ремонтни дейности: 
 ремонт на санитарните възли в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико 

Търново -  21 386 лева 
 ремонт на санитарните възли в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. 

Велико Търново – 68 608 лева 
Разходените средства за тези ремонти са от средствата за 
нерегулярни разходи. 

Подкрепа за 
утвърждаване на 
пазарно 
ориентирано 
професионално 
обучение 

Създаване на механизъм за 
подпомагане на 
сътрудничествто между 
стопанските субекти и 
образователни институции  

С ресурсите на ВТУ 
създаване на програма за 
повишаване 
квалификацията на 
кадрите в образованието. 

2013-2015 1. Участие на представители на Община Велико Търново в Комисия 
по образованието към Областен съвет гр. Велико Търново за 
регионално развитие. 

2. Устойчивост във взаимоотношенията училище, община, РИО и 
работодателски организации преди въвеждане на дуалната 
система в професионалното образование „Да учим докато 
работим и работим докато учим” 

3. Участие на представители на Община Велико Търново в 
Обществения – консултативен съвет към РИО гр. Велико Търново 
– връзка между държавните институции, които предоставят 
услугата обучение и възпитание и потребителите на тази услуга. 
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мерките 
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4. По програма „Квалификация на педагогическите специалисти” 
през 2015 година са получени 2 224 лева в 2 училища и 3 детски 
градини, съответно: 

• ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Св. Иван Рилски” с. 
Балван и 

• ЦДГ „Слънце” гр. Велико Търново, ЦДГ „Здравец” гр. 
Велико Търново и ОДЗ „Ален мак” гр. Велико Търново. 

5. Ангажираност на Общината по отношение план-приема, на 
предложените и утвърдени профили, професии и специалности 
за учебната 2014/2015 и 2015/2016 година. 

За насърчаване образователната активност през 2015 година са 
присъдени награди от Община Велико Търново за различните 
категории: 

 Академична награда за 3-ти март присъдена на Атанас 
Иванов Караиванов – курсант Национален военен 
университет „Васил Левски”; 

 Награда «24 май»  за завършен гимназиален етап присъдена 
на Михаила Иванова Градинарова, ученик в Природо-
математическа гимназия «Васил Друмев» гр. Велико 
Търново; 

 Академична награда за 8-ми декември присъдена на Марина 
Ивова Матева, студенка в ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», 
специалност «Психология»; 

В изпълнение на Решение №1553 от 21.05.2015 година на 
Великотърновски общински съвет Община Велико Търново  удостои с 
Награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски” - 

1. „Учител на годината” за 2014/2015 година в начален етап на 
образование, Валентина Михайлова Найденова – Старши 
учител в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново. 

2.  „Учител на годината” за 2014/2015 година в гимназиален 
етап на образование, Снежина Маринова Стефанова – 
Старши учител по испански език в ЕГ „Проф. д-р Асен 
Златаров”  гр. Велико Търново. 

3.  „Колектив на  годината” за 2014/2015 година в областта на 
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предучилищното образование, ЦДГ „Слънце” гр. Велико 
Търново. 

4.  „Колектив на годината” за 2014/2015 година в областта на 
училищното образование, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. 
Велико Търново. 

  Задълбочено 
професионално 
партньорство с училища 
от побратимените 
градове. 

2012-2015 По Програма „Коменски“ през 2015 година продължават да работят 
следните училища: -  ОУ „Димитър Благоев, ОУ „Бачо Киро”, ХГ „Св. 
св. Кирил и Методий”, СОУ „Вела Благоева”. Преходният остатък от 
2014 година е 20 436 лева, получените средства по програмата 
възлизат на 8 353 лева, а разходът е 28 789 лева. 
По Програма „Еразъм +” 

 В СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново, преходният 
остатък е 42 378 лева,  получени са 64 579 лева, изразходени са 54 
684 лева. Наименованието на проекта е „Art Nouveau– Аrt Renouveau” 
и има за цел да разгледа и проучи движението в изкуството- Art 
Nouveau (1890 – 1910) и да го свърже с развитието на разработки в 
областта на дизайна през 21 век. Държави партньори по проекта са 
Словения, Румъния, Германия, Франция, Шотландия. 
 В СОУ „Владимир Комаров” гр. Велико Търново са получени 
30 793 лева за реализация на проект „All For Health аnd Health For All” 
с период на изпълнение 2015-2017г., целят насърчаването на 
правилното хранене. Координатор на проекта е  организация от 
Испания - CEIP Salamanca. Партньори по проекта са: България – СОУ 
”Владимир Комаров”; Румъния - SCOALA GIMNAZIALA MARIA ROSETTI-
Букурещ; Турция - SULTANTEPE ORTAOKULU гр. Истанбул; Италия – 
Болоня IC5 Bologna и Полша - Gimnmazjum nr 4 гр.Стараховице. 
 В СОУ „Вела Благоева” гр. Велико Търново са получени 
29 494 лева и са изразходени 31 978 лева, като 2 484 лева са 
взаимообразно използвани средства от бюджета на училището. 
Разходите да извършени по проект "Разширяване на европейското 
измерение на образователния процес в СОУ "Вела Благоева" чрез 
професионално развитие на учителите". Дейностите включват осем 
мобилности за участие в пет структурирани курса в Англия, Испания и 
Исландия на различни теми - "Енергизираща психология в класната 
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стая", "Намаляване на ранното напускане на училище","Да направим 
на науката по-атрактивна","Оценяване на ученето, креативни и 
разнообразни методи за образование през 21 век" и "Преподаване 
на английски език в начален курс". Партниращите организации, които 
 бяха доставчици на курсовете: International Study programmes, UK; 
Interculturale Iceland; Cervantes training, Spain. Целта на проекта е 
подобряване качеството на преподаването в СОУ"Вела Благоева". 

В ЦДГ „Здравец” гр. Велико Търново са получени 19 308 лева и са 
изразходени 5 105 лева за реализация на проект „Развитие на 
интердисциплинарно-демократичния подход, съсредоточен върху 
процеса на засилване на емоциите и благосъстоянието на учители, 
деца, родители. Европейски методи и инструменти за подобряване 
на Новия подход – ЕМОЦИИ”, с период на изпълнение 2015-2017 
година, целящ подобряване на социалните и емоционалните умения, 
разработване на прогностични показатели, които могат да помогнат 
на целевите групи учители, деца, родители да преодолеят 
трудностите, които училищния живот предлага. 

В ЦДГ „Слънце” гр. Велико Търново са получени 17 485 лева и са 
изразходени 5 867 лева по проект „Words unite us – Думите ни 
обединяват” с период на изпълнение 2015-2017 г. , целящ 
подобряване на езиковите и чуждоезикови умения на децата и 
учениците чрез извършване на транснационални  срещи и 
обучителни сесии. Преодоляване на религиозните и междукултурни 
различия и преоткриване общите черти между отделните 
партниращи страни. Запознаване с образователните системи, 
историческите, културните и религиозни особености на страните-
партньори по проекта – Румъния, Литва, Латвия и Гърция. 

  
 
 
 
 
 
 

Публичност на програмата 
за развитие на община 
В.Търново. 

 
2012-2015 

Всички стратегически документи на община Велико Търново са 
публично достъпни на интернет страницата, раздел „Правилници и 
наредби” както и достъпни за ползване през сайтовете на 
Великотърновски общински съвет, както и през тези на общински 
дружества съобразно секториите им на действие. 
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 Насърчаване образователната 
активност 

Подкрепа за създаване на 
стажантски програми в 
местни предприятия. 

2012-2015 Община Велико Търново има активни представители в съветите за 
устойчивост във взаимоотношенията училище-община-РИО- 
работодателски организации преди въвеждане на дуалната система в 
професионалното образование „Да учим докато работим и работим 
докато учим” 
Общината проявява ангажираност и по отношение план-приема, на 
предложените и утвърдени профили, професии и специалности за 
учебната 2015/2016 година. 

  Създаване на стажантски 
програми в структурите на 
общинската 
админситрация. 

2012-2015 1.Община Велико Търново успешно изпълнява и проекти насочени 
към младежката безработица. През 2013 – 2014 г. по програма „Старт 
на кариерата“ бе осигурена възможност за стажуване на 5 младежи 
до 29 г. в общинска администрация. В момента тече процедура по 
програмата, като се очаква  в Община Велико Търново да бъдат 
назначени 2 младежи до 29 г. Стопанският и юридическият факултети 
на ВТУ традиционно провеждат практиките си в общинската 
администрация, както и учениците на Старопрестолна гимназия по 
икономика. 

  Провеждане на открити 
конкурси за заемане на 
длъжности в общинската 
администрация. 
 
 

 

2012-2015 През 2015 година е проведен 1 бр. открит конкурс по ЗДСл, 
приключил с назначение, необходимо е обаче да се има предвид, 
че  основна цел на Община Велико Търново  е  работа при условията 
на откритост и прозрачност, като се стреми да осигури нови 
възможности за кариерно развитие. 
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  Въвеждане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии във всички 
нива на образованието  

 2013-2015 Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е 
неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на 
учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. 
Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и 
повишава неговата ефективност. През 2015 година са получени. 6 354 
лева в 21 основни, среднообразователни и професионални учебни 
заведения, което е положителна предпоставка за покриване на 
необходимостта от ИКТ и гаранция за бъдещето развитие в тази 
изключително важна област.  
Във връзка с изпълнението на План за реализация на Стратегията за 
ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 
г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017, МОН пристъпва към постепенното 
внедряване на електронните технологии в българското образование. 
През 2015 година  МОН предостави специален бюджет в размер на 
13 920.00 лева в СОУ „Емилиян Станев” град Велико Търново за 
закупуване на 40 броя крайни устройства – лаптопи, които трябва да 
се разпределят между учениците от една паралелка и учителите, 
които преподават в нея.  
Във връзка с обновяване на наличната хардуерна база и 
внедряването на нови модерни и иновативни технологии през месец 
декември 2015 година по НП „Информационни и комуникационни 
технологии в училището” са одобрени проектите на: 
• ОУ „Димитър Благоев” гр. Велико Търново - общият размер на 

проекта е  в размер  на 9 200 лева, като от тях 2 000 лева са 
съфинансиране. 

• ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново – общият размер на 
проекта е 9 200 лева, като от тях 2 800 лева са съфинансиране. 

Целите на програмата са: 
• Постигане на стабилна информационно-комуникационна 

инфраструктура и поддържане на обновен хардуер в 
компютърния кабинет 

• Осигуряване на единна високоскоростна мрежа 
  Активизиране дейността 

по програми за социално 
2012-2015  1. Национална Програма „Училището-територия на учениците” 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от 
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включване. начален етап” 
Организирането на учениците в целодневно обучение в 
полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на 
образователно възпитателния процес, при зачитане на техните 
интереси, за отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите 
особености на учениците, за развиване и усъвършенстване на знания, 
умения и отношения. Полуинтернатните групи създават предпоставки 
за опознаване и общуване между деца от различни социални, 
етнически и културни общности. 
През 2015 година са получени 9 999 лева в СОУ „Вела Благоева” гр. 
Велико Търново за постигане на такова обучение. 
. 

 2. Национална програма „На училище без отсъствие” 
Мярката  „Без свободен  час”  цели  повишаване  ефективността  на  
разходите  на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура 
и качеството на образованието по отношение на изпълнението на 
държавните образователни изисквания. Тя е свързана с политиката  
за  задържане на децата в училище  и  способства за  нейната 
реализация. Осъществяването на дейностите по мярката „Без 
свободен час” е в синхрон с политиката на  въвеждане  и  развитие  
на  ефективна  система  за  външно  оценяване  в  българското 
училище. 
През 2015 година са получени общо 31 638 лева по тази мярка. 
Мярка без отсъствия цели стимулиране и мотивиране на директорите 
и педагогическите екипи в училищата да разработват и изпълняват 
свои училищни програми за намаляване на отсъствията на учениците 
чрез реалното и точното им отразяване в училищната документация, 
както и разработване на мерки за превенция на преждевременно 
напускане на образователната система от учениците, като и за 
реинтеграция на отпадналите от училището лица 
През 2015 година са получени 5 760 лева в СОУ „Вела Благоева” гр. 
Велико Търново по цитираната мярка. 

 3.  Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 
 Чрез програмата се постигна утвърждаване на средищните училища 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 45 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности за реализиране на 
мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на 
училищната мрежа. 
3.1. „Подобряване качеството на образованието в средищните 
училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес”  
Участват ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова Кория, ОУ „Христо 
Смирненски” с. Самоводене, ОУ „Христо Ботев” с. Ресен, ОУ „Св. Иван 
Рилски” с. Балван,  ОУ „Васил Левски” с. Леденик,  ОУ „Д-р Петър 
Берон „ гр. Дебелец и СОУ „Г.С.Раковски”.гр. Велико Търново.  
Преходният остатък от 2014 година е 17 483 лева. През 2015 година са 
получени 94 190 лева, а са разходени 73 973 лева.  
3.2. „Да направим училището привлекателно за младите хора”  
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски 
Хоризонти (УСПЕХ)  
Проектът е  насочен към подобряване на качеството на живот на 
учениците и стимулиране на процесите на социално включване, както 
и предоставяне на равен достъп до свободно избираеми извънкласни 
и извънучилищни форми и дейности, с цел допълнително 
мотивиране на учениците и развиване на образователния им 
потенциал и интереси.  Ваканционната форма, комбинирана със 
занимания през учебно време, затвърждава изводът, че учениците 
приемат училището и като „място за своето хоби“. 
В проекта са включени 14 училища на територията на община Велико 
Търново - ОУ „Димитър Благоев” гр. Велико Търново, ОУ „П.Р. 
Славейков” гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Велико 
Търново, ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново, ОУ „Христо Ботев” гр. 
Велико Търново, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, ПМГ „Васил Друмев”, 
ЕГ „проф. Асен Златаров”, СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Емилиян 
Станев”, СОУ „Владимир Комаров”, ОУ „Христо Смирненски” с. 
Водолей и  ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево.  
Преходният остатък от 2014 година е 80 074 лева. През 2015 година 
по проекта са защитени средства в размер 70 612 лева, а са 
разходени 150 686 лева 

 4. Модул „Включващо обучение” се реализира  в ОУ „Димитър 
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Благоев”. Проектът е насочен към повишаване на ролята на 
общообразователните училища за изграждане на приобщаваща 
образователна среда и за осъществяване на качествено образование, 
съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. 
Преходният  остатък от 2014 година е 3 368 лева. През 2015 г. година 
са получени 137 318 лева и са разходени 41 289 лева, като 603 лева са 
взаимообразно използвани от бюджета на училището. 

 Извънучилищни форми на 
заетост 

Стимулиране на 
извънкласни форми на 
заетост. 

2012-2015 Национална Програма „С грижа за всеки ученик” 
Националната програма „С грижа за всеки ученик” е насочена към 
повишаване качеството на образователния процес чрез 
диференцирана грижа към личностното развитие на децата и 
учениците според индивидуалните им образователните им 
потребности. През 2015 година по програмата са получени 68 592 
лева. 
• По Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади” за учебната 2014/2015 година 
участие са взели участие общо 294 ученика от следните училища - 
ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, ПМГ „Васил Друмев”, ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий” и СОУ „Емилиян Станев”. Получените 
средства са в размер на 52 422 лева. 

• По Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на 
учениците от началния етап на основното образование за 
повишаване на нивото на постиженията им по 
общообразователна подготовка” за учебната 2014/2015 година 
участие са взели общо 60 ученика от следните училища – СОУ 
„Вела Благоева” гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” 
гр. Велико Търново, и ОУ „д-р Петър Берон” гр. Дебелец. 
Получените средства са в размер на 8 470 лева. 

• По Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на 
учениците от прогимназиалния етап на основното образование 
за повишаване на нивото на постиженията им по 
общообразователна подготовка” за учебната 2014/2015 година 
участие са взели общо 53 ученика от следните училища – СОУ 
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„Вела Благоева” гр. Велико Търново, ОУ „П.Р.Славейков” гр. 
Велико Търново, ОУ „П.Р. Славейков” с. Церова кория и ОУ „Иван 
Рилски” с. Балван. Получените средства са в размер на 7 700 
лева. 

Проект „БОГАТСТВО НА РАЗЛИЧИЯТА” – През 2015 година от Център 
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства” са получени в ОУ „Св. Иван Рилски” с. Балван 3 266 лева. 
Проектът е насочен към развиване на разнообразни форми на 
интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на 
културната идентичност на етническите малцинства при деца и 
ученици. По проекта са сформирани 3 Клуба по интереси – Фолклор 
на етносите, Клуб „Творческа работилница за сувенири”, Клуб „Етно 
дъга”, като преки участници в дейностите са 55 ученика, учители и 
родители. 

  Проект „МОСТОВЕ КЪМ СВЕТА” – През 2015 година от Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства” са получени в ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей 4 324 
лева. Проектът е насочен към осигуряване на равен достъп до 
качествено образование на децата и учениците от етническите 
малцинства. През годината са реализирани различни извънкласни 
дейности, сформирани в следните клубове по интереси - 
”Пътешественик”, „Млад еколог”, „Моето училище в компютърни 
презентации”, „Допълнителна работа с учениците по български език 
и математика от 2 до 8 клас”, „Клуб професионално ориентиране” и 
„Стая на добрите идеи”, преки участници в дейностите са 60 ученика, 
учители и родители. 
Проект „ЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ” – През 2015 година от Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства” са получени в ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей 3 018 
лева. Целта на проекта е съхраняване и развиване на културната 
идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и 
превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно 
опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда. 
През годината са реализирани различни извън класнидейности, 
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сформирани в следните клубове по интереси: Спортен клуб „Кой е  
по- по – най”, „Магията на театъра”, „Клуб фолклор на етносите”, 
„Творческа работилница за сувенири”, като преки участници  в 
дейностите са 60 ученика, учители и родители. 
Проект „БЛИЗО ЕДИН ДО ДРУГ” – През 2015 година от Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства” са получени в ОУ „Св. Иван Рилски” с. Балван 4 334лева. 
Целта на проекта е да осигури по-високо ниво на образованост на 
учениците от ромски и турски етноси като ключов фактор за 
бъдещото им личностно и професионално развитие. По проекта са 
сформирани 6 клуба – Дискусионен клуб с родители и ученици, Клуб 
„Млад кулинар и лечител”, „Умения за живота”, „Не на агресията с 
най-интелигентния спорт – Баскетбол”, Клуб „Еко мания”, Клуб 
„Равни пред знанието”, като преки участници в дейностите са 55 
ученика, учители и родители. 

 
 ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” (ПУДООС)   
• В ПМГ „Васил Друмев” са получени 2 500 лева. Наименованието 

на проекта е „Белведере” , чиято цел е повишаване екологичната 
култура на младежите, трайно залесяване и обогатяване 
биологичното разнообразие в района на гимназията и  
изграждане на  пространства за приятен отдих. 

• В СОУ „Вела Благоева” са получени 2 500 лева. Наименованието 
на проекта е „Ековела”, чиято цел е превръщане на училището в 
Зелено училище с дългосрочно ангажиране на родители, учители, 
ученици и училищно настоятелство със Зелената идея за един по-
зелен свят за младите хора в квартала, да се създаде паркинг за 
велосипеди и обособяване на велоалея, с цел развитие на 
умения за алтернативно придвижване с отговорност към 
околната среда. 

• В СОУ „Емилиян Станев” са получени 4 840,64 лева. 
Наименованието на проекта е Еко кът „Тайната градина”. 
Дейностите по създаването и поддържането на градината, 
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съвместните усилия на цялата училищна общност, участието със 
собствен труд съдействат за изграждане у учениците на активна 
гражданска позиция за опазване на околната среда от 
замърсяване, отговорно отношение към заобикалящата среда и 
личното здраве. Участието в този проект има за цел  също: 

1. Учениците да прекарват по-дълго време на открито в 
по-малко запрашена и по-здравословна среда. 

2. Да подпомогне обучението по ,, Човек и природа ”- 
III-VII клас 

3. Учениците да получат практични умения за 
рециклиране на био-отпадъци. 

• В ЦДГ „Здравец” гр. Велико Търново са получени 5 000 лева. 
Наименованието на проекта е „Спорт и здраве”, целящ 
изграждане на фитнес площадка на открито –спортен кът и 
цветни кътове, което ще създаде реална възможност за 
приобщаване на децата към природата и прородосъобразния 
начин на живот. 

• В ЦДГ „Ивайло” гр. Велико Търново са получени 5 000 лева. 
Целта на проекта е формиране основите на екологична култура у 
децата и изграждане на положително отношение към природния 
свят чрез включването им в практико-изследователска дейност и 
емоционални преживявания. Основните дейности са насочени 
към изграждане „Еко-лаборатория” – пространството  около 
открития басейн, в което децата ще  имат възможност да 
разгърнат собствена практико-изследователска дейност, 
насочена към изпробване свойствата на водата, въздуха и 
почвата и осмисляне значението им за живота на растенията, 
животните и човека. 

  Разкриване на нови 
Клубове за деца и младежи 
„Отвори очи”. - село 
Пчелище, село Беляковец, 
село Хотница, село Русаля, 
село Ново село, село 

2012– 2015  И през 2015 год. на територията на Община Велико Търново 
продължават да функционират като общинска дейност  общо 19 
центъра  за работа с деца и младежи за дейността, на които, с 
Решение № 399/ 25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, е 
приет Правилник за организацията и дейността на Центровете за 
работа с деца и младежи в Община Велико Търново. През отчетния 
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Капиново, с.Леденик и с. 
Никюп 

период на територията на Община Велико Търново откритите два 
Центъра за работа с деца и младежи- в село Никюп и село Ново село, 
общ. Велико Търново започнаха за функционират. 

  Насърчаване на  
младежки дейности, 
инициирани от самите 
млади хора.  

2012-2015 С решение № 118 от 23.02.2012 на ВТОбС е приета разработената от 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Програма за 
младежките дейности в Община Велико Търново за периода 2012-
2015 година - 
Младежката активност, с участието и организацията от страна на 
Младежки дом – Велико Търново,  Център „Амалипе”, БМЧК и др. се 
разви в следните дейности: 1. Насърчаване на икономическата 
активност и кариерно развитие на младите хора– в 15 събития 
/информационни кампании, обучения, семинари, консултации, 
кръжоци, конкурси, инициативи, уършоп/ участваха общо над 4 139 
млади хора 
2. Подобряване на достъпа до информация  и качествени услуги – 17 
събития /информационни кампании, обучения, семинари, 
консултации, кръжоци, конкурси, инициативи, уършоп/ участваха 
общо над 2 510 млади хора 
3. Здравословен начин на живот – в 21 събития /викторини, игри, 
кампании, обучения/ общо над 6 129 обхванати млади хора –
информирани и/или участници в събитията; 
4. Развитие на младежкото доброволчество – в 12 събития /концерти, 
акции, кампании/ участваха общо  над  500 млади хора 
5. Повишаване на гражданска активност на младите хора – в 33 
събития /инициативи, игри, концерти , кампании/ участваха общо  7 
056 млади хора 
6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони – в 4 събития /походи, турнири,срещи/ участваха 200 млади 
хора; 
7. Развитие на междукултурния  и международния диалог –в 4 
събития /консултации, инициативи, проекти/ участваха деца от 
детски градини,  чуждестранни стажанти, и деца обучавани на 
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английски език. 
8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 
престъпността - 9 събития, в които участваха 1000 младежи Те се 
обучаваха по темата за прилагане на национални инициативи в 
региона при формиране култура за пътна безопасност. 
Основните партньори в реализацията на всички тези инициативи са 
РЗИ, Младежки дом, ЦМЕДТ „Амалипе”, Български младежки червен 
кръст,Градски ученически парламент Община Велико Търново, 
АЙЕСЕК Велико Търново, Младежки дом Килифарево,  Отдел закрила 
на детето, Инспектор детска педагогическа стая, Регионален 
инспекторат по образование, ВТУ и др. 
 
През отчетния период в МКБППМН- Община Велико Търново са 
разгледани 46 възпитателни дела по отношение на 43 малолетни и 
непълнолетни лица. От тях непълнолетните са 42 - 24 момчета и 18 
момичета; малолетните са  16  - 4 момичета и 12 момчета. Общия 
брой на наложените възпитателни мерки по отношение на 
малолетните и непълнолетните е 75. По отношение на родителите 
комисията е наложила две възпитателни мерки на двама родителя по 
чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. 
 
През 2015 г. са наложени следните възпитателни мерки: 

• „Предупреждение” на 13 лица. 
• “Задължение да участва в консултации, обучения и 

програми за преодоляване на отклоненията в 
поведението” на 17 лица. 

• „Задължаване на непълнолетния да извърши определена 
работа в полза на обществото” на 9 лица 

• „Настаняване във социално- педагогически интернат” на 1 
лице. 

• „Предупреждение за настаняване във възпитателно 
училище- интернат /ВУИ/ с изпитателен срок до 6 месеца” 
на 4 лица. 

• „Настаняване във възпитателно училище - интернат” на  1 
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лица.  
Като най-ефективни и работещи възпитателни мерки отново може да 
се посочат мерките: “Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател” и „Задължаване да участва в консултации, 
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в 
поведението”, защото индивидуалната и продължителна работа дава 
по-устойчиви резултати. Освен това позволява и работа с родителите. 
Мярката поставяне под възпитателен надзор на обществен 
възпитател” е наложена на 13 лица. 
През 2015 г. Местната комисия за борба с трака на хора, работи по 
следните приоритети:  

1. Превенция: 
• Ученическа кампания за безопасен интернет – 

информационни беседи и прожекция на филм по темата - 
обхванати четири основни училища, шест ЦНСТ и ДДЛРГ, 
общо 315 ученика 

• Превантивно-информационна кампания за борба с трафика 
на хора с цел трудова експлоатация. В рамките на 
кампанията се проведоха информационни беседи с деца от 
институции и училища в общината, с безработни в Бюро по 
труда. Организираха се прожекции на филма «Темида – 
трудова експлоатация». Проведе се студентски форум по 
темата във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий». Освен във В. 
Търново, МКБТХ проведе и ученическа кампания в община 
Елена, където бяха обхванати всичките училища в общината. 

• Превантивно-информационна кампания „Синьо сърце“, във 
връзка с 30 юли международен ден за борба с трафика на 
хора – провеждане на информационни беседи и тренинг с 
децата от ЦРДМ в малките населени места 

• Превантивно-информационна кампания  във връзка с 18 
октомври - европейски ден за борба с трафика на хора. 
Кампанията стартира с „Поход за свобода” за откриване и 
популяризиране на горещата денонощна анонимна 
безплатна линия за жертви на трафик 080020100. Пред 
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Община В. Търново се проведе информационна акция от 
ученици-доброволци към МКБТХ. Освен това бяха 
организирани прожекции на филми по темата, 
информационни беседи с рискоми групи, разпространение 
на информационни материали и пр. 

• Активно участие на МКБТХ в подготовката и провеждането на 
Лятна детска полицейска академия 2015 г. 

2. Работа с рискови групи 
• С ученици – целогодишно в училищата във В. Търново се 

провеждат обучителни сесии с ученици и подрастващи, като 
една от най-рисковите групи по отношение трафика на хора. 
През 2015 г. са обхванати общо 11 училища, над 850 ученика 
от общините В. Търново и Елена 

• С деца от институции - редовно провеждане на беседи, 
прожекции на филми, включване в различни мероприятия на 
децата от ДДЛРГ „Пеньо и Мария Велкови” гр. В. Търново, 
ЦНСТ-та в гр. В. Търново, ДД „Христо Смирненски” с. Балван и 
Кризисен център с. Балван. 

• С безработни 
• В ромска общност 
3. Обучение и квалификация на кадри 
• Участие на доброволци към МКБТХ в „Академия за 

доброволци 2015” гр. Благоевград – обучени 8 ученици-
доброволци 

• Обучение на служители, работещи в социалните услуги за 
деца и лица с увреждания по темата „Трафик на хора“ 

• Обучение на педагогически съветници, учители и 
обществени възпитатели по темата „Безопасен интернет 

4. Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните, 
свързани с трафика на хора. 

5. Международно сътрудничество  
• Мониторингова визита на експерти от ГРЕТА – организиране 

на среща с МКБТХ в Община В. Търново, посещение на 
Синята стая – ОДМВР, посещение на Кризисен център за 
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деца, жертви на трафик и насилие. 
• Участие в Международна конференция „Взаимодействие 

между механизмите за закрила на жертвите на трафик и 
предоставяне на убежище“, организирана от НКБТХ и 
ВКБООН  

• Участие в публична дискусия „Европейски дебати”, на тема 
„Бежанците и трафика на хора в новите миграционни 
реалности в Европа” организирана от г-жа Меглена Кунева  

• Участие в семинар „Свобода на движение и работа в 
Кралство Нидерландия“, организиран от Посолството на 
Кралство Нидерландия в София, съвместно с ЦМЕДТ 
„Амалипе“ 

 Подпомагане дейността на 
спортните организации в 
посока развитие на детско - 
юношеския спорт, с оглед 
увеличаване броя на 
спортуващите деца и юноши  и 
участие в програми. 

Организиране и 
провеждане на 
Ученически игри, като част 
от националния спортен 
календар на МОН и ММС.  

2012-2015 С решение № 154 от 29.03.2012 на ВТОС е приета разработената 
Програма за физическото възпитание и спорта в Община Велико 
Търново за периода 2012-2015 година. През 2013 година в Община 
Велико Търново бе приета „Инструкция за финансово подпомагане на 
спортните клубове“, адаптирана е към дейността на клубовете във 
Велико Търново и е успешно апробирана предварително. Всички 
изчисления в нея са направени от специалисти на Министерството на 
физическото възпитание и спорта. Съобразена е с всички законови и 
нормативни документи, касаещи спорта и неговото развитие. 
Училищата са предоставили домакинство за всички олимпиади по 
Календара на МОН. Проведени и финансирани над 117 Ученически 
игри, турнири, шампионати и др. спортни събития за 2015 година с 
бюджет от  25 932 лева, раздадени купи и  грамоти за призовите 
места, както и за учителите. На 18 декември бе проведена и 
официалната церемония „Спортист на годината 2015 година”. 

  Подпомагане 
провеждането на спортни 
прояви в и между 
училищата на територията 
на община Велико 

2012-2015 Проведени многобройни спортни домакинства на популярни и 
нетрадиционни иновативни спортове. През 2015 година Община 
Велико Търново беше домакин на десетки международни и 
държавни прояви. 
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Търново;   
 

 Подпомагане организирането 
на спортни прояви в детските 
заведения на територията на 
община Велико Търново 
съвместно с РИОКОЗ и 
Дирекция «ОН». 
 

Включване на деца със 
СОП в програми за 
здравно образование и 
спортни дейности;   

2012-2015 Проведени и финансирани Ученически игри с бюджет от  25 932 лева, 
включващи и деца със СОП, което способства за физическа култура у 
тях.  

Грижа и 
отговорност за 
общественото 
здраве 

Подобряване материално-
техническата база на 
общинските здравни 
заведения 

Реконструкция и 
обновяване на сградата на 
Комплексен онкологичен 
център –  Велико Търново, 
оборудване на отделение 
високоенергийна 
лъчетерапия и топла 
връзка 

2012-2015 На 07.03.2012 год. Община Велико Търново сключи Договор за БФП за 
проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на 
Комплeксен онкологичен център –  Велико Търново”. На 11.08.2015 
год.  проектът бе приключен. В рамките на проекта бяха извършени 
нови строително-монтажни работи, както и преустройство на 
съществуващите сгради, отговарящи на съвременните Стандарти по 
Лъчелечение и Радиационна защита. Изграден беше нов 
лъчетерапевтичен център на три етажа с няколко бункера  за  
високоенергийна лъчетерапия  и топла връзка с Диагностично-
консултативния блок за по-добро и функционално обслужване на 
инвалидизираните пациенти. Бяха доставени модерни апарати за 
диагностика и лъчелечение: компютър томограф /20 слайдов/   със 
симулатор, линеен ускорител с голяма мощност 15 MV, апарат за 
интракавитарна брахитерапия, рентгенов апарат със “C” рамо. 
Горепосочената високотехнологична диагностична и терапевтична 
апаратура получи лицензия от АЯР през месец август  2015 г.  

  Изграждане на социална 
услуга «Защитено 
жилище» за лица с 
психични разстройства в 
"Център за психично 
здраве - Велико Търново" 
ЕООД 

2013-2015 През 2015 г. услугата не беше разкрита, предвижда се до 2017 г. 
услугата да бъде разкрита като държавно делегирана дейност. 
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  Извършване на вътрешни 
ремонтни дейности и 
оборудване на здравните 
кабинети в детските 
заведения и училищата. 

2012-2015 През отчетния период бяха извършени текущи ремонти дейности в 
кухненските блокове и яслените групи на следните обекти:  Детска 
ясла „Щастливо детство”, детска ясла  „Мечо Пух-3”, детска ясла  
„Слънце” гр. Велико Търново  и Детска ясла „Зорница”, гр. Дебелец на 
обща стойност 44 530.53 лв. 
През отчетния период приключиха ремонтните дейности и беше 
регистриран като обект с обществено предназначение здравен 
кабинет в ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория. Продължи 
обновяването на материалната база на здравните кабинети на 
територията на общината.  
С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата и 
учениците в малките населени места на Община Велико Търново, 
считано от 01.12.2015 г. беше назначено медицинско лице на 
длъжност „медицински специалист” в Основно училище и 
Целодневна  детска градина с. Церова кория. 

  Възстановяване дейността 
на Медицински 
университет, чрез 
разкриване на филиал за 
обучение на медицински 
кадри в общинския 
център 

2013-2015 През месец септември 2013 г. Община Велико Търново стартира 
процедура по разкриване на филиал на Медицински университет гр. 
Варна за обучение на медицински сестри и акушерки. На 16.09.2015 г. 
на официална церемония в сградата на Хуманитарна гимназия беше 
открит ФИЛИАЛ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. Параскев 
Стоянов” – ВАРНА, в който се обучават 20 студенти по специалност 
„медицинска сестра“ и 20 студенти по специалност „акушерка“. 

  Реализиране на 
субституираща 
метадонова терапия в 
“Център за психично 
здраве – Велико 
Търново”ЕООД 

2012-2015 През отчетния период в “Център за психично здраве – Велико 
Търново” ЕООД беше реализирана „Програма за лечение с опиеви 
агонисти и агонист-антагонисти на лица зависими към опиоиди”. 
Програмата обхваща 40 места, от тях 5 се предоставят с предимство 
за бременни, майки с малки деца, социално слаби, пациенти 
инфектирани с HIV, тежки кръвнопреносими инфекции и пациенти с 
остра нужда от метадоново лечение поради тежко здравословно 
състояние. 
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През 2015 година с Решение № 1479/ 26.03.2015 г. беше приет отчет 
за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2014 г., 
и план за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 
2015 г. в изпълнение на Програма за превенция на наркоманиите в 
Община Велико Търново 2013 – 2016 г.  През отчетния период беше 
проведено двудневно практическо обучение на социални работници 
от отдел „Закрила на детето” по проблема – работа с деца, 
употребяващи или експериментиращи с наркотици и техните 
родители (31 март и 7 април 2015 г.); двудневно обучение на 
социални работници и психолози от „Център за обществена 
подкрепа”, гр. Велико Търново (7 и 8 декември 2015 г.); двудневно 
обучение на инспектори от Детска педагогическа стая, работещи с 
рискови групи (10 и 11 декември 2015 г.); бяха проведени 
интерактивни занятия и обучения от психолога на Превантивно-
информационен център, съвместно с инспектори от Детска 
педагогическа стая във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с деца от 
малките населени места на общината (с. Пчелище, с.Балван и др.), с 
лица с наложена мярка „пробация”. В периода 23 октомври - 16 
ноември 2015 г. беше проведен здравно - образователен курс в 
Затворническо общежитие Велико Търново с лица, лишени от 
свобода. През отчетния период бяха подписани два договора с 
Министерство на здравеопазването за финансиране на проекти на 
Програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества  на 
местно ниво, насочени към рискови групи на обща стойност 3 150 лв. 

  Реализиране на дневни 
психорехабилитационни 
програми в “Център за 
психично здраве” – 
Велико Търново”ЕООД 

2012-2015 През отчетния период продължи реализирането на дневните 
психорехабилитационни програми на зависимости в “Център за 
психично здраве – Велико Търново”ЕООД. Терапевтичните програми 
са дневни, с продължителност осем месеца. Капацитетът  на Дневния 
център за рехабилитация на зависимости е 20 места.   
През 2015 г. продължи функционирането на разкрития през 2014 г. 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 
разстройства“. През март 2015 г. със Заповед № РД 01-521/ 12.03.2015 
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г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане 
беше разширена целевата група на социалната услуга – включени 
бяха и лица с интелектуални затруднения, а именно: „Център за 
социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 
разстройства и интелектуални затруднения”, с капацитет 30 лица. 

 Насърчаване на раждаемостта 
чрез определяне на конкретни 
мерки  

Подпомагане на 
семейства с 
репродуктивни проблеми, 
чрез създадения фонд „In 
vitro” към общината; 

2012-2015   През отчетния период по Предложение на Кмета на Община Велико 
Търново, с Решение № 1419/12.02.2015 г. на Великотърновски 
общински съвет, за Общинска програма за асистирана репродукция 
бяха одобри средства в размер на 70 000 лв., в това число и преходен 
остатък от предходните 2 години. През календарната 2015 г. бяха 
финансово подпомогнати 29 двойки и семейства с репродуктивни 
проблеми, жители на Община Велико Търново. 34 са родените бебета 
в резултат от четиригодишното реализиране на Общинската програма 
за асистирана репродукция. От тях 7 двойки са близнаци. 

Ефективно 
управление на 
общинската 
Стратегия за 
развитие на 
социални услуги 

Общински стратегии и 
програми в сферата на 
социалните дейности и 
здравеопазване 

Изготвяне на нова Стратегия 
за осигуряване на равни 
възможности на хората с 
увреждания в Община 
Велико Търново за периода 
2012 – 2015 г., със 
съответните годишни 
планове към нея.  

Изготвяне на нова Стратегия 
за подобряване на 
психичното здраве на 
населението в Община 
Велико Търново 2013 – 2016 
г. 

Изготвяне на нова Стратегия 
за детето в Община Велико 
Търново 2012 – 2015 г.  

2012-2015 През 2015 година с Решение № 1476/ 26.03.2015 г. е приет отчет на 
план за действие за 2014 г. и план за действие за 2015 г. към 
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 
увреждания в Община Велико Търново за периода 2012 – 2015 г.  
През 2015 година с Решение № 1475/ 26.03.2015 г. е приет отчет за 
изпълнение на Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето 
в Община Велико Търново за периода 2012 – 2015 г. и Програма за 
детето за 2015 год.  
През 2015 г. с Решение № 1472/ 26.03.2015 г. е приет годишен план за 
развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2016 г. 
към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико 
Търново 2011 – 2015 година. 
През 2015 г. с Решение № 1607/ 25.06.2015 г. е приет Анализ на 
ситуацията на Община Велико Търново за изготвяне на Областна  
Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. в Област 
Велико Търново.   
С Решение № 1477 от 26.03.2015 г. на Великотърновски Общински 
съвет беше приет План за действие през 2015 г. в изпълнение на 
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Изготвяне на нова 
Програма за превенция на 
наркоманиите в Община 
Велико Търново 2013 – 2016 
г. 

Стратегията за подобряване на психичното здраве на община Велико 
Търново (2013 – 2016 г.). 
- През отчетния период продължи успешната реализация на дневните 
програми в специализираните кабинети на “Център за психично 
здраве – Велико Търново” ЕООД: неврози и психотерапия, 
наркологичен, сексологичен, геронтопсихологичен. Прилагат се и 
следните програми: Програма за поддържащо лечение при 
шизофрения, Програма за обучение в социални умения, Програма за 
социална защита, Програма за семейно консултиране, Програма за 
противорецидивно лечение при афективни разстройства, Програма 
за медицински и психосоциални грижи при органични състояние, 
Модул за надомни грижи, Програма за домашен патронаж, Програма  
за психо-социална рехабилитация на зависимости, Програма за 
"Дневни грижи", Програма “Социален клуб на болните”, Програма за 
лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица зависими 
към опиоиди (с капацитет 40 места).  
- През отчетния период продължи и функционирането на  
Консултативен кабинет на Сдружение Лига на умерените в град 
Велико Търново, в който желаещите пациенти и техните близки 
получаваха специализирана психосоциална подкрепа в 
извънболнична среда с помощта на местни специалисти по 
психиатрия  в областта на лечението на зависимости. 
- През отчетния период се използва и капацитета на Превантивен 
информационен център по наркомании за превенция, профилактика 
на психичното здраве, лечение и ресоциализация. Проведени бяха 
цикъл образователни тренинги и обучителни семинари със 
специалисти в сферата на образованието (педагози, педагогически 
съветници, обществени възпитатели), полицейски инспектори към 
Детска педагогическа стая – РУ на МВР - Велико Търново, социални 
работници и психолози, студенти от Национален военен университет 
„Васил Левски” и Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и 
Методий”, индивидуални консултации с лица с наложена мярка 
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„пробация” и лица, лишени от свобода. 

 Ефективно управление на 
общинската Стратегия за 
развитие на социални услуги 

 2012-2015 През отчетния период почасови социални услуги в домашна среда 
предоставяха 16 домашни санитари и 1 социален работник. Във 
връзка с необходимостта от предоставяне на почасови социални 
услуги и големия брой чакащи кандидат потребители за услугата 
беше извършена промяна в длъжностно щатно разписание на ДСП гр. 
Велико Търново, считано от 01.10.2015 г. длъжността „Специалист, 
социални дейности“ от филиала в село Балван, общ. Велико Търново 
беше трансформирана в длъжност домашен санитар в Звено за услуги 
в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико 
Търново.  
За отчетния период домашните санитари са полагали грижи за 78 
лица, разпределени в следните населени места: гр. Велико Търново, 
с. Ресен, с Къпиново, с. Шереметя, гр. Дебелец, гр. Килифарево. 

 Разработване и реализиране 
на програми за осигуряване на 
качествена и навременна 
профилактика на 
подрастващите, учащите и 
населението на Община 
Велико Търново 

 2012-2015 - Реализиране на „Оздравителна програма за ограничаване 
усложненията като хипертония и диабет поради затлъстяване сред 
учениците  в Община Велико Търново”, разработена от Български 
червен кръст - Велико Търново и Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина – Велико Търново, в 
партньорство с Община Велико Търново. През 2015 г. продължи 
реализацията на Оздравителната програма. Осъществени бяха 
консултативни прегледи, кинезитерапия, кардиодихателна 
гимнастика, общофизически упражнения, апаратни процедури, 
пресотерапия, термотерапия, процедури с инфрачервени и видими 
лъчи, кварц, общозакалителни процедури и водолечение на 51 деца 
и ученици от Община Велико Търново. 
- Реализиране на  „Оздравителна програма за ограничаване на 
наднорменото тегло, затлъстяването, гръбначните изкривявания и 
неправилните стойки сред децата и учениците от Община Велико 
Търново” от Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина – Велико Търново, в партньорство с Община Велико 
Търново. Целта на Програмата е ранно откриване на начални 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 61 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности за реализиране на 
мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

гръбначни промени от патологичен тип, сред децата от 1-4 клас в 
Община Велико Търново. През отчетния период  в изпълнение на 
Оздравителната програма бяха  извършени консултативни прегледи и 
лечебни процедури (кинезитерапия, кардиодихателна гимнастика, 
общофизически упражнения, апаратни процедури, пресотерапия, 
термотерапия, процедури с инфрачервени и видими лъчи, кварц, 
общозакалителни процедури и водолечение) на 94 деца и ученици от 
Община Велико Търново.   
 
- Реализиране на Национална програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН”. По повод на провеждането на Втория етап на 
Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените – 14 
февруари, в периода 11 – 27 февруари 2015 година, беше проведена 
кампания под надслов „Да запазим посоката, да продължим пътя”. 
Информационната акция включваше следните инициативи: пред 
Факултета по изобразително изкуство и МДТ „К. Кисимов” в град 
Велико Търново – разпространение на „любовни подаръци”. 
Тематично парти „Пияни от любов” в Младежки дом – Велико 
Търново, посветено на превенцията рисковото сексуално поведение 
и употребата на алкохол - скечове, викторина, игри с публиката, 
музикална програма. Благотворителен базар в центъра на Велико 
Търново,  тематична вечер „Бързи срещи” в Sammy's Bar – Велико 
Търново. 
По повод 17 май – Ден за съпричастност със засегнатите от 
ХИВ/СПИН, съвместно с БМЧК, РЗИ – Велико Търново, ЦМДТ 
„Амалипе” и Ученически клуб на здравето беше проведена кампания  
под мотото „Подкрепяме бъдещето”, която включваше следните по-
важни инициативи – Информационна акция пред Факултета по 
изобразително изкуство; Еднодневен семинар с интерактивни 
обучения на ученици и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по 
теми за превенция на затлъстяването, хипертонията и 
тютюнопушенето, ХИВ/СПИН.  
- Кампании за отбелязване нa Световни и Международни дни, 
съобразно Здравния календар.  
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По повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, за 
поредна година се организира кампания, посветена на 
профилактиката на заболяването под надслов “Открий, лекувай, 
излекувай всеки” (в периода 16 март – 16 април 2015 година). 
Кампанията включваше следните инициативи: Информационна акция 
в центъра на Велико Търново с участието на доброволци от 
Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК и клубовете към ЦМДТ 
„Амалипе” – на 24 март 2015 г., обучение на доброволци от 
ученически клуб на здравето „Живей” и БМЧК по темите 
„Туберкулоза – причинител, клинична картина, методи за 
диагностика, лечение и профилактика” и „Интерактивни методи на 
обучение” (16 март), беше проведен тест за туберкулоза чрез Пробата 
на Манту от специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” – Велико 
Търново. 
По повод Световния ден за борба с хипертонията - 17 май, съвместно 
с     Българската лига по хипертония беше проведена кампания на 
открито под мотото „Здравословно хранене – здравословно кръвно 
налягане” в парк „Марно поле” – безплатно консултиране на 
граждани, измерване на кръвно налягане, пулс и тегло  с портативен 
апарат.   
По повод Международния ден без тютюнев дим 31 май  беше  
организиран Панаир на здравето в парк „Марно поле” – Велико 
Търново за превенция на тютюнопушенето сред младите хора на 
Община Велико Търново, предлагащ участие на граждани и ученици в 
четири ателиета, изработване на постер „Дърво” на алтернативите по 
темите „Какво мога да правя вместо да пуша” и „Какво ще спечеля, 
ако не пуша”, ателие за рисуване на открито върху балони по темата 
„Тютюнопушенето е забранено” и сглобяване на пъзел. Бяха 
проведени консултации за отказ от тютюнопушене и функционално 
изследване на дишането (спирометрия) в рамките на разкритата 
„Клиника на открито” в парк Марно поле (19 май). 
По повод Световния ден на околната среда -  5 юни 2015 г.  със 
съдействието на Регионалния инспекторат по образование и 
Регионална здравна инспекция – Велико Търново беше проведен 
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конкурс за изработване на пано за стена „Да опазим околната среда” 
от природни и/или отпадни материали сред ученици на възраст от 9 
до 15 години във всички училища на община Велико Търново. 
Проявата беше организирана в рамките на детската компонента на 
програма СИНДИ - „Здрави деца в здрави семейства”. 
По повод Международният ден за борба с употребата и нелегалния 
трафик на наркотици - 26 юни 2015 г. бяха проведени следните 
инициативи - Образователни игри „Аз искам да знам как да бъда 
здрав” в парк „Дружба” – Велико Търново с участието на ученици от 
Велико Търново (11 юни), Здравно-образователна сесия сред лица, 
лишени от свобода, в Затворническо общежитие, Велико Търново на 
тема „Наркотиците – докосване до реалността” (1 юли), Обучение на 
специалисти от звената към Координационен механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, 
хепатит С и сексуално предавани инфекции по темите „Наркомании”, 
„СПИН”, „Хепатит В”, „Хепатит С” и „Сексуално предавани инфекции” 
(2 юли). 
Кампания, посветена на Световната седмица на кърменето 1 -7 август 
2015 г. – На 4 август 2015 г. в Атракцион „Калоянова крепост” с. 
Арбанаси беше проведен Брънч за майки и бебета, включващ 
изложба и дегустация на храни подходящи при бременност и 
кърмене. Рецептите на предложените ястия бяха изпратени от 
настоящи и бъдещи майки, и приготвени от майстор готвачите на 
домакина. За най-активните участници в дискусията и викторината 
бяха осигурени подаръци. В три парка на Велико Търново – „Дружба”, 
„Марно поле” и „Акация” беше проведена „Клиника на открито – 
кабинет по кърмене” (3-7 август). 
През месеца за профилактика на остеопорозата - октомври 2015 г. 
Асоциация „Жени без остеопороза” със съдействието на Община 
Велико Търново, организираха скринингово изследване за измерване 
на костната плътност за пенсионери и мъже и жени в активна възраст 
в гр. Велико Търново (14 октомври 2015г.). 
По повод Световния ден на болните с диабет – 14.11.2015  г. беше 
организирана и проведена Кампания за превенция на диабета  
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„Ноември – месец на диабета” със следните инициативи: Скрининг  
за откриване на повишена кръвна захар и риск от диабет - безплатно 
измерване на кръвната захар и холестерол на желаещи, пред 
сградата на Община Велико Търново (12, 13 октомври и 13 ноември); 
Флашмоп  - с цел повишаване на информираността на обществото по 
отношение заболяването Диабет беше оформен син кръг от членове 
на Асоциацията и приятели, облечени в сини тениски с надпис 
„Живей активно с диабет” на стълбището пред театър „Константин 
Кисимов” гр. Велико Търново (14 ноември). Вечерта Хълм Царевец 
беше осветен в синя светлина – синият цвят и кръгът са приети за лого 
на Световния диабетен ден, като символи на живота, здравето и 
синьото небе, което обединява всички народи. 
По повод Световния ден на недоносените деца  - 17 ноември 2015 г. 
бяха      проведени следните събития: В Община Велико Търново беше 
представен Наръчник на недоносените деца – „Всичко за 
недоносените БЕБЕТА” – инициатива на Фондация „Нашите 
недоносени бебета”, подкрепена от Асоциацията по Неонатология и 
отделението по „Неонатология” към МОБАЛ „Д-р Стефан 
Черкезов”АД. За втора поредна година  Хълм Царевец беше осветен в 
лилава светлина – забележителности и сгради по целия свят се 
осветиха в лилава светлина в чест на преждевременно родените 
бебета и техните семейства. 
По повод Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2015  
г. Община Велико Търново, в партньорство с Филиал – Велико 
Търново към Медицински университет – Варна, РЗИ-Велико Търново 
и ученически клуб „Живей”,  организираха в парк „Марно поле” 
акция като част от националната кампания за ограничаване на 
тютюнопушенето под мотото „ЕКС пушач БГ”  - функционално 
изследване на дишането на желаещи пушачи, индивидуални 
консултации за отказване от тютюнопушене, разпространение на 
образователни материали. (12 ноември). 
По повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 Декември 2015 
г., Община Велико Търново, съвместно с Регионална здравна 
инспекция – Велико Търново, МКБППМН, Център за междуетнически 
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диалог и толерантност „Амалипе” и Младежки дом – Велико Търново 
проведе регионална АНТИСПИН кампания под надслов „Нулева 
стигма! Нулева дискриминация!“ със следните по-важни инициативи: 
Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в учебни 
заведения в гр. Велико Търново; Информационна акция в центъра на 
Велико Търново на 1 декември 2015 г. пред Факултета по 
изобразително изкуство, Акция  „Здравна въртележка” на 19 ноември 
2015 г. в която ученици от 10 и 11 клас от 4 училища в гр. Велико 
Търново дискутираха и презентираха здравните и социалните аспекти 
на четири заболявания, в т. ч. и СПИН. По традиция  във връзка със 
Световния ден за борба срещу СПИН, доброволци от Българския  
младежки Червен кръст Велико Търново проведоха „Тихо шествие” в 
града, с цел повишаване информираността на младите хора по 
темата. 
Реализиране на заложените цели в Програма СИНДИ за 
профилактика на хроничните неинфекциозни болести (ХНБ)– детска 
компонента „Здрави деца в здрави семейства”. С Решение № 1478 от 
26.03.2015 г. на Великотърновски Общински съвет беше приет 
Финансов план за дейностите по Детска компонента „Здрави деца в 
здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2015 година.  
През месец януари 2015 г. в Община Велико Търново, в присъствието 
на средствата за масова информация, беше представен „Сравнителен 
анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните 
фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 
години във Велико Търново” (2004 г., 2009 г., 2014 г.) в рамките на 
програма „Здрави деца в здрави семейства” (детска компонента на 
програма СИНДИ). Сравнителният анализ на резултатите от 
проведените изследвания показва, че са настъпили благоприятни 
промени в поведението за здраве на великотърновските ученици, 
свързани с хранителни навици, физическа активност, тютюнопушене, 
здравните знания, умения и навици за здравословен начин на живот, 
самооценката на здравето, училищна среда, безопасност при 
пътуване в автомобил. В същото време се наблюдават и редица 
негативни тенденции и резултати. Чувствително нараства (почти три 
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пъти) делът на учениците с повишено кръвно налягане, по-отчетливо 
при учениците на възраст 14, 15 и 18 години. Всеки пети от 
изследваните ученици е с тегло над нормата. Постигнатите резултати 
са добро основание дейността по програмата за опазване и 
подобряване на здравето на учениците в Община Велико Търново да 
продължи. 
 
През месец юни 2015 г. традиционно, за пета поредна година, в парк 
„Дружба” бяха  проведени  Образователните игри със състезателен 
характер „Ние знаем как да бъдем здрави” по теми, свързани със 
здравословния начин на живот (физическа подготовка и знания за 
ХИВ/СПИН, наркотици и алкохол, затлъстяване и хипертония) със 
ученици на възраст 14-19 години от 11 училища в старата столица. 
Организиране и провеждане на кампанията „Движи се и победи” –
Кампанията беше проведена за 15-та поредна година в два етапа - 
ПРОЛЕТЕН и ЕСЕНЕН и два Спортно-туристически празника в парк 
Ксилифор. С есенното издание на кампанията „Движи се и победи” 
броят на проведените до сега кампании става 29, а общият брой на 
участниците 16 104 души, в т. ч. 316 семейства, което беше много 
добър резултат в полза на здравето на населението в община Велико 
Търново. 
През месец септември 2015 г. в изпълнение на детската компонента 
на програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства“, за първи път 
стартира Интернет платформа за споделяне на добри практики за 
превенция на рисковите за здравето на учениците фактори. 
Интернет платформата има за цел да улесни обмена на добри 
практики и идеи между учители и ученици относно превенцията на 
рисковите за здравето фактори, като добрите практики от едно 
училище се мултиплицират и в други. 
През месец ноември 2015 г. за четвърта поредна година в рамките на 
общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” беше 
проведено Общинско състезание по безопасност на движението 
„Мама, татко и аз” в основно училище “Бачо Киро” гр. Велико 
Търново (28 ноември 2015 г.), посветено на превенцията на пътно-
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транспортния травматизъм и безопасността на движението. 
В периода 30 октомври – 01 ноември 2015 г. Община Велико Търново 
беше домакин за четвърта поредна година на Национален форум 
„Академия за акушерки“, организиран от „Алианс на българските 
акушерки“ в партньорство с Фондация „Нашите недоносени деца“ и 
Център за родители „Happy mums“ гр. Велико Търново. 

 Активно включване на 
възрастни хора в дейностите 
на общината 

Предоставяне на мобилни 
социални услуги: здравна 
помощ, храни, дърва за 
огрев, покупки, пенсии и 
пр. 

2012-2015 И през 2015 год. продължават кампаниите за измерване на кръвно 
налягане, измерване на кръвна захар с глюкомер, измерване на 
телесно тегло, консултиране и раздаване на здравно–
информационни материали. Предоставени са лекарства от първа 
необходимост за жителите на 20 населени места на територията на 
Община Велико Търново. 

  Осигуряване на трудова 
заетост  на безработни 
лица от община Велико 
Търново 

 През отчетния период януари 2015 – декември 2015 год. Община 
Велико Търново с успех реализира редица проекти, които имат 
директно влияние върху пазара на труда, както чрез създаваната от 
тях заетост и нови знания и умения на безработните лица, така и чрез 
подобряване качествата и конкурентоспособността на лицата, 
ангажирани в тях. 
През 2015 г. по Национална програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост“, Община Велико Търново продължи 
изпълнението на дейности по НП „ОСПОЗ“ до 28.02.2015 г. За 
предотвратяване и/или преодоляване на последствията от природни 
бедствия и аварии, бяха сформирани аварийни групи в 14 населени 
места на територията на общината. В аварийните групи бяха 
назначени 30 продължително безработни лица, регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново, на длъжност „Общ 
работник – аварийна група“. Периодът на осигурената заетост бе 2 
месеца – от 01.01.2015 г. – 28.02.2015 г., при 4-часов работен ден и 
възнаграждение в размер на 2.20 лв./час. Назначените лица 
извършваха дейности по снегопочистване и опесъчаване, разчистване 
на паднали клони, шума, наноси и др. 
През отчетния период продължи да се изпълнява Регионална 
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програма за заетост – 2015 г. В изпълнение на чл. 31 от Закона за 
насърчавана на заетостта, Община Велико Търново разработи 
проектно предложение за регионална програма за заетост, която да 
бъде включена в Националния план за действие по заетостта през 
2015 г. След одобряване на проекта бе сключен договор с Дирекция 
„Бюро по труда” – гр. В. Търново за осигуряване на заетост на 5 
безработни лица в трудоспособна възраст, като приоритетно бяха 
включени хора на възраст над 50 години. Подборът и инструктажът на 
безработните бе осъществен съвместно с Районно управление 
„Полиция” – Велико Търново.  
Дейността, в която бяха ангажирани лицата бе осъществяване на 
дневен пропускателен режим в следните обекти: Детска ясла 
„Слънце”, Детска ясла „Мечо Пух”, Дом за деца „Пеню и Мария 
Велкови”, ЦДГ “Иванка Ботева” и СОУ „Г. С. Раковски”.  
С наетите лица бяха сключени срочни трудови договори за период от 
6 месеца (от 1 април 2015 г. до 30 септември 2015 г.) на пълно 
работно време, с основно трудово възнаграждение в размер на 
380.00 лв. Стойността на проекта беше в размер на 12 910.00 лв. като 
средствата бяха предоставени от Държавния бюджет. 
През 2015 година се реализира Програма „Клио“. Със Заповед № РД 
01-939/23.12.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика 
беше одобрен проект на Община Велико Търново по Програма 
“Клио”, Процедура – 2014 г. 
Основна цел на проекта беше осигуряване на заетост и възможност за 
социална интеграция на безработни лица в трудоспособна възраст, 
регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” и включването им в 
дейности по облагородяване и поддържане на обекти недвижимо 
културно наследство на територията на Община Велико Търново. 
Целеви групи по проекта бяха продължително безработни лица, 
безработни лица до 29-годишна възраст, безработни над 50-годишна 
възраст. 
По проекта беше  осигурена заетост на 4 безработни лица за период 
от 6 месеца (01.04.2015 г. – 30.09.2015 г.) в дейност “Строително-
ремонтни дейности” в НИАР “Никополис ад Иструм”, при 8-часов 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 69 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности за реализиране на 
мерките 

Задачи Срок Постигнат резултат 

работен ден и възнаграждение в размер на 380.00 лв. 
Дейностите, в които бяха ангажирани безработните лица на двата 
обекта са следните: почистване на обрушени зидове и нападали 
камъни, укрепване и заздравяване, поддържане на алеи, пътеки и 
места за отдих, хигиенна поддръжка и др. 
Средствата за трудови възнаграждения, както и всички допълнителни 
възнаграждения и вноски за сметка на работодателя, бяха 
предоставяни от Държавния бюджет. Общо одобреното финансиране 
на проекта беше в размер на 10 614.00 лв. 
 Съгласно условията на програмата, след изтичане периода на 
субсидиране е осигурена заетост на две от лицата за период от 6 
месеца (01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.) към РИМ – Велико Търново. 
През отчетния период съгласно сключен Договор с Агенция по 
заетостта, чрез Дирекция “Бюро по труда” – гр. Велико Търново и в 
партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико Търново, Община Велико 
Търново реализира Проект “Шанс за работа – 2015 г.” 
Целева група по проекта бяха безработни младежи до 29 г., с основно 
или по-високо образование, без професионална квалификация, 
регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. По проекта бяха 
проведени следните обучения на безработните лица: 
- мотивационно обучение, професионално ориентиране и обучение 
по КК “Работа в екип” за 10 дни от ЦПО на КНСБ; 
- обучение по част от професия “Социален асистент”  на 15 
безработни лица  и “Помощник - възпитател” на 15 лица – за срок от 
38 дни (300 учебни часа), организирани  по групи по обекти (детска 
ясла, детска градина, специализирана институция за деца, социална 
услуга за деца). 
След приключване на обучението, безработните лица положиха 
изпит и 40 % от успешно завършилите бяха насочени за заемане на 
обявените свободни работни места по проекта. 
Съгласно сключения договор, считано от 13.05.2015 г. бяха назначени 
12 безработни лица, успешно преминали обучение на следните 
обекти: 
- Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” – 3 лица на длъжност 
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“Социален асистент”; 
- Дневен център за деца с увреждания – 2 лица на длъжност 
“Социален асистент”; 
- Детска ясла “Пролет” – 1 лице на длъжност “Социален асистент”; 
- ЦДГ “Райна Княгиня” – 3 лица на длъжност “Помощник-възпитател”; 
- ЦДГ “Евгения Кисимова” – 3 лица на длъжност “Помощник-
възпитател”. 
С безработните лица бяха сключени срочни трудови договори за срок 
от 3 месеца – от 13.05.2015 г. до 12.08.2015 г., на пълно работно 
време и трудово възнаграждение в размер на 380,00 лв. 
Средствата по проекта бяха предоставени от Държавния бюджет и са 
в размер на 16 054,32 лв. 
През 2015 година беше реализирана Национална програма 
„Активиране на неактивни лица“. 
В изпълнение на ангажиментите по Националния план за изпълнение 
на Европейската гаранция за младежта, на 07.05.2015 г. беше 
сключен Договор между Община Велико Търново и Агенция по 
заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново, за 
реализация на Национална програма „Активиране на неактивни 
лица“. 
Основна цел на Програмата е активиране и включване на пазара на 
труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и младежи до 29 г., 
които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ и на безработни 
лица, посредством индивидуално и групово прилагане на 
инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се 
регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение, 
връщане в образователната система и/или заетост. 
С оглед реализацията на основните цели и задачи на програмата, 
считано от 11.05.2015 г. в Общинска администрация – Велико 
Търново, в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, беше 
назначен служител на длъжност „Младши специалист, младежки 
медиатор“. Младежкият медиатор изпълнява функциите на 
посредник между неактивните младежи и институциите, които 
предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. 
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услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, 
предоставяни от ДБТ. За целта той работи съвместно с експерти от 
различни институции – Дирекция „Бюро по труда“, Регионален 
инспекторат по образование, училища, Младежки информационно-
консултантски център, доброволчески младежки организации, 
Дирекция „Социално подпомагане“, НПО и др., за да предлага пакет 
от услуги, които в максимална степен да удовлетворяват 
индивидуалните потребности на съответното безработно лице, 
планира и координира процеса на тяхното предоставяне. 
Непосредствените цели и задачи на младежкия медиатор са: 
идентифициране, достигане и активиране на младежи от 15 до 29-
годишна възраст, които не работят, не учат и не са регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда“. 
Дейностите по Компонент 1. Работа с неактивни лица: 1.2. Младежки 
медиатор“ по НП „Активиране на неактивни лица“ са с 
продължителност до 31.12.2017 г. 
  Предоставените средства от Държавния бюджет по програмата са в 
размер на 16 250,56 лв. 
 През отчетния период съгласно Споразумение за партньорство от 
18.06.2015 г. сключено между Областна администрация – Велико 
Търново и Община Велико Търново, беше осъществено 
взаимодействие при извършване на дейностите и поетите 
ангажименти по Проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“, ОП 
РЧР 2007-2013.  
Основна цел по проект “Подкрепа за заетост” беше осигуряване на 
заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на 
труда – безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” 
над 12 месеца, безработни с ниска професионална квалификация и 
недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от 
етническите малцинства. 
По проекта беше осигурена заетост на 9 безработни лица от 5 
населени места на територията на общината. Лицата бяха назначени 
на длъжност „Общ работник“ за срок от 4 месеца (юли – октомври 
2015 г.), при 8-часов работен ден, трудово възнаграждение в размер 
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на 380.00 лв. 
Назначените лица бяха ангажирани в извършването на превантивни 
дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи 
и преодоляване на потенциален риск от наводнения. 
Работодател по проекта беше Областна администрация – Велико 
Търново. 

  Активно включване на 
възрастни хора в 
дейностите на общината 

2012-2015 1. През отчетния период на 30.09.2015 г. се организира и 
проведе Общинска изложба фотографии – „Моите внуци – моята 
радост”, с фотоси на членове на Клубовете на пенсионера и инвалида 
на територията на Община Велико Търново по повод 1 октомври – 
Международен ден на възрастните хора. На 24.10.2015 г. се 
организира и проведе осмия празник на художественото слово под 
надслов „Смехът поправя нравите“ в КПИ „Родолюбец” с. 
Самоводене, общ. Велико Търново. 
2. На 14.11.2015 г. в село Беляковец се проведе втори преглед 
„Театрално вълшебство“ на театралните състава към Клубовете на 
пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново. 
3. На 14.12.2015 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се 
проведе Коледно – новогодишен концерт на Клубовете на 
пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново. 
4. Отбелязване на 40 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Втора младост“ гр. Велико Търново, чрез 
организиране на Юбилейно тържество - Концерт в Община Велико 
Търново. 
5. Отбелязване на 40 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Надежда“ с. Ресен,  общ. Велико Търново, 
чрез организиране на Юбилейно тържество. 
6. Отбелязване на 35 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Родолюбец“ с. Самоводене,  общ. Велико 
Търново, чрез организиране на Юбилейно тържество. 
7. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Младост без граници“ гр. Велико Търново 
ж.к. „Бузлуджа“, чрез организиране на Юбилейно тържество. 
8. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
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пенсионера и инвалида „Надежда“ с. Пчелище, общ. Велико Търново, 
чрез организиране на Юбилейно тържество. 
9. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Здравец“ с. Шереметя, общ. Велико 
Търново, чрез организиране на Юбилейно тържество. 
10. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Веселина“ с. Миндя, общ. Велико Търново, 
чрез организиране на Юбилейно тържество. 
11. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Светлина“ с. Присово, общ. Велико Търново, 
чрез организиране на Юбилейно тържество. 
12. Отбелязване на 10 години от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Раздумка“ с. Беляковец, общ. Велико 
Търново, чрез организиране на Юбилейно тържество. 
13. През месец април 2015 г. в гр. Пловдив на десетия 
национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран 
от Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ беше връчена 
на Община Велко Търново Голямата награда за принос в социалното 
развитие на България за 2015 г. 
 

 Подобряване на материално-
техническата база на 
социалните заведения; 
 

Изграждане и 
функциониране на ЦНСТ - 
тип  G и прилежащото му 
дворно пространство на 
ул. "Иларион 
Драгостинов" , кв. 365, 
УПИ XXI, жк. Бузлуджа, 
град Велико Търново 

2013-2015 През отчетния период до 28.02.2015 г. бяха реализирани дейности по 
въвеждане в експлоатация на 3 /три/ Центъра за настаняване от 
семеен тип на територията на град Велико Търново. Два от 
Центровете за настаняване от семеен тип, сгради тип А и G се 
намират  на ул. „Иларион Драгостинов“ № 3 гр. Велико Търново., а 
третият Център за настаняване от семеен тип, сграда тип G се намира 
на ул. „Колоня Товар“ кв. 545, кв. „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново.  
В периода 01.03.2015 г – 31.10.2015 г. Община Велико Търново 
реализира Проект „Бъдеще за всяко дете“ по ОП РЧР, схема за БФП 
BG051PO001-5.2.12  „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 
„Разкриване на социални услуги в общността”, чрез създаване на 
нова социална услуга в общността от резидентен тип в гр. Велико 
Търново, като елемент от устойчив модел за деинституционализация 
на деца и младежи с/без увреждания. По време на реализиране на 
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Проекта бяха разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с/без увреждания с капацитет по 12 + 2 места всеки, 
в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи 
услуги, бяха приложени модерни подходи за социална работа от 
квалифициран и обучен персонал в трите ЦНСТ (общо 44 души), беше 
предоставена качествена грижа за деца и младежи с/без увреждания 
и техните семейства, ориентирана към индивидуалните нужди на 
всяко дете/младеж и гарантираща им живот в семейна или в среда 
близка до семейната. Общата стойност на безвъзмездната финансова 
помощ беше 307 369,38 лв.  

  Изграждане и 
функциониране на Център 
за настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ) - A и 
прилежащото му дворно 
пространство на ул. 
"Иларион Драгостинов", 
кв. 365, УПИ XXI,                
жк. Бузлуджа, град Велико 
Търново 

2013-2015 През отчетния период до 28.02.2015 г. бяха реализирани дейности по 
въвеждане в експлоатация на 3 /три/ Центъра за настаняване от 
семеен тип на територията на град Велико Търново. Два от 
Центровете за настаняване от семеен тип, сгради тип А и G се 
намират  на ул. „Иларион Драгостинов“ № 3 гр. Велико Търново., а 
третият Център за настаняване от семеен тип, сграда тип G се намира 
на ул. „Колоня Товар“ кв. 545, кв. „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново.  
В периода 01.03.2015 г – 31.10.2015 г. Община Велико Търново 
реализира Проект „Бъдеще за всяко дете“ по ОП РЧР, схема за БФП 
BG051PO001-5.2.12  „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 
„Разкриване на социални услуги в общността”, чрез създаване на 
нова социална услуга в общността от резидентен тип в гр. Велико 
Търново, като елемент от устойчив модел за деинституционализация 
на деца и младежи с/без увреждания. По време на реализиране на 
Проекта бяха разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с/без увреждания с капацитет по 12 + 2 места всеки, 
в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи 
услуги, бяха приложени модерни подходи за социална работа от 
квалифициран и обучен персонал в трите ЦНСТ (общо 44 души), беше 
предоставена качествена грижа за деца и младежи с/без увреждания 
и техните семейства, ориентирана към индивидуалните нужди на 
всяко дете/младеж и гарантираща им живот в семейна или в среда 
близка до семейната. Общата стойност на безвъзмездната финансова 
помощ беше 307 369,38 лв.  
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   Изграждане и 
функциониране на Център 
за настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ)-G и 
прилежащото му дворно 
пространство на 
ул."Колоня Товар", кв. 
545, УПИ X-4039а, жк. 
Кольо Фичето, гр. Велико 
Търново 

2013-2015 През отчетния период до 28.02.2015 г. бяха реализирани дейности по 
въвеждане в експлоатация на 3 /три/ Центъра за настаняване от 
семеен тип на територията на град Велико Търново. Два от 
Центровете за настаняване от семеен тип, сгради тип А и G се 
намират  на ул. „Иларион Драгостинов“ № 3 гр. Велико Търново., а 
третият Център за настаняване от семеен тип, сграда тип G се намира 
на ул. „Колоня Товар“ кв. 545, кв. „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново.  
В периода 01.03.2015 г – 31.10.2015 г. Община Велико Търново 
реализира Проект „Бъдеще за всяко дете“ по ОП РЧР, схема за БФП 
BG051PO001-5.2.12  „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 
„Разкриване на социални услуги в общността”, чрез създаване на 
нова социална услуга в общността от резидентен тип в гр. Велико 
Търново, като елемент от устойчив модел за деинституционализация 
на деца и младежи с/без увреждания. По време на реализиране на 
Проекта бяха разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с/без увреждания с капацитет по 12 + 2 места всеки, 
в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи 
услуги, бяха приложени модерни подходи за социална работа от 
квалифициран и обучен персонал в трите ЦНСТ (общо 44 души), беше 
предоставена качествена грижа за деца и младежи с/без увреждания 
и техните семейства, ориентирана към индивидуалните нужди на 
всяко дете/младеж и гарантираща им живот в семейна или в среда 
близка до семейната. Общата стойност на безвъзмездната финансова 
помощ беше 307 369,38 лв.  

  Дневен център за стари 
хора - гр. Велико Търново.  - 
държавно делегирана 
дейност с капацитет 30 – 
потребители на социални 
услуги. 

2012– 2015 Спечелен проект от Община Велико Търново по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. От 01.03.2012 год., разкритият по 
Проекта „Дневен център” за възрастни хора, функционира като 
държавно делегирана дейност с капацитет 30 – потребители на 
социални услуги. Същият продължава дейността си. 
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  Изграждане на 
отоплителна инсталация 
на Дом за стари хора 
„Венета Ботева” в гр. 
Велико Търново. 

2012-2015  По Договор за БФП, по Програма BG04 „Eнергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014г., по „Подобряване на 
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град 
Велико Търново” се предвижда внедряване на мерки за енергийна 
ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни 
инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета 
Ботева“, ЦДГ „Соня“ и ЦДГ „Ивайло, гр. Велико Търново. Стойността 
на инвестицията е 413 029.87 лв. като срока за изпълнение е до 
септември 2016 година. 
 

 Разкриване на нови социални 
услуги, съобразени с анализа 
на потребностите от социални 
услуги в общината съгласно 
Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община 
Велико Търново 2011 – 2015 
година и Годишните планове 
към нея 

 „И аз имам семейство” за 
развитие на социалната 
услуга „Приемна грижа” 
за периода декември 2011 
г. – октомври 2013 г., 
удължен до май 2015 г. 

2012–2015  По ОП РЧР, схема „Приеми ме”, Община Велико Търново изпълнява 
проект „И аз имам семейство” за развитие на социалната услуга 
„Приемна грижа”. Проекта се изпълнява от Община Велико Търново, 
в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, 
считано от 08.12.2011 г. Проекта се реализира с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Чрез реализирането на проектните дейности се цели да се подкрепи 
процеса на деинституционализация чрез създаване на устойчива 
семейна грижа за децата от специализирани институции и за децата в 
риск от изоставяне. От стартиране на проектните дейности до 
настоящия момент 15 деца са настанени в 15 професионални 
приемни семейства. За периода на проекта общо изведените деца са 
8 – 6 от тях са осиновени, 1 реинтегрирано и 1 настанено в друго 
приемно семейство. На 01.10.2015 г. десет от професионалните 
приемни семейства на територията на община Велико Търново с 
доставчик Дирекция „Социално подпомагане“ бяха назначени по 
проект „И аз имам семейство“, след депозирани в деловодството на 
Община Велико Търново заявления за предоставяне на социалната 
услуга чрез доставчик Община Велико Търново. Десетте приемни 
семейства полагат грижи за четири деца на възраст от 0 - 3 г., две на 
възраст от 4 – 6 години и  четири на възраст от 7 - 18 години. Всички 
общо 17 деца настанени към момента по проекта са деца без 
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увреждания. Срока на проекта беше до 31.12.2015 г. За осигуряване 
непрекъснатост на предоставянето на социалната услуга ще бъде 
предоставена безвъзмездна финансова помощ по схема „Приеми ме 
2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020. Проект „Приеми ме 2015“, бюджетна линия 
BG05М9ОР001-2.003, се реализира от Община Велико Търново в 
партньорство с Агенция за социално подпомагане от декември 2015 
г., в изпълнение на подписано Споразумение за партньорство BG 03-
ПС01-32 от 11.12.2015 г. Срока на проекта е 32 месеца. Проект 
„Приеми ме 2015“ по ОП „РЧР“ 2014-2020 г. допълва и надгражда 
операция BG051РО001-5.2.11-„Приеми ме“ по ОП „РЧР“ 2007-2013 г.- 
проект „И аз имам семейство“. 

    Община Велико Търново реализира проект „Инвестиция в ранното 
детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в 
Община Велико Търново” по Проект на МТСП, финансиран със 
средства от Световната банка за възстановяване и развитие. 
Считано от 01.10.2015 год. до 31.12.2015 г. след подписване на 
Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за финансиране 
№ РД 09-38/ 31.05.2011 г. се удължи срока за изпълнение на Проект 
„Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на 
децата и семействата в община Велико Търново” по Проект за 
социално включване на Министерство на труда и социалната 
политика. 
През периода на удължаване на проекта Община Велико Търново 
изпълни услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и 
„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и 
„Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно 
консултиране и подкрепа“. 
Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална 
педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – се предоставяше от 
външен доставчик в следните населени места: гр. Велико Търново, 
село Ресен, село Водолей, с. Беляковец, с. Ресен, с. Балван, с. 
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Леденик, гр. Дебелец, гр. Килифарево.  
В услугата работиха следните специалисти: педиатър, психолог, 
логопед, рехабилитатор, социален работник, медиатор, специален 
педагог. Подкрепени над 30 деца от целевата група. 
Услугата „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно 
консултиране и подкрепа“ - беше предоставяна от външен доставчик 
в следните населени места: гр. Велико Търново, с. Балван, с. Ресен, с. 
Водолей, с. Шереметя, с. Беляковец, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. 
Леденик. 
В услугата работиха следните специалисти: педиатър, гинеколог, 
акушерка, медицинска сестра, психолог, юрист, медиатор, социален 
работник до 3 г., социален работник 3-7 г. Подкрепени над 330 деца и 
семейства. 
Услугата „Здравна консултация за деца“ приключи на 31.09.2015 г., 
като са достигнати целевите стойности на показателите за резултат. 
Извършени бяха прегледи на 540 деца на възраст 0-7 години 
/първични и вторични прегледи/ от лекар педиатър и стоматолог в 
населените места по проекта. /гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. 
Килифарево, с. Ресен, с. Водолей, с. Балван, с. Леденик/. 

  Участие в мрежа на 
общините-приятел на 
детето 

 В качеството си на  „Община - приятел на детето”, през отчетния 
период Община Велико Търново реализира следните дейности: 
По Програма на УНИЦЕФ „Работилница за родители – да пораснем 
заедно”, бяха сформирани две работилници, в които взеха участие 15 
родители на деца на възраст от 0 до 4 години. Работилниците се 
реализираха в град Велико Търново, в сградата на Дневен център за 
деца с увреждания „Дъга“ гр. Велико Търново, ул. „Георги 
Измирлиев“ № 1. Във връзка с писмо за финансиране с наш Изх. 
№48-288/16.09.2015 г. до УНИЦЕФ – България, през м. ноември 2015 
г. стартира и реализира седма поредна и трета за отчетния период  
„Работилница за родители – да пораснем заедно”, която ще 
приключи дейността си през 2016 г. 
В периода м. юни – м. септември 2015 г. за пети път за децата и 
младежите от ЦРДМ, Община Велико Търново, в партньорство с 
Областна Дирекция на МВР – Велико Търново, Дарителско сдружение 
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„Св. Ив. Рилски” и Международната организация по миграция 
организираха „Лятна детска полицейска академия”, в която се 
реализираха мероприятия от Националната програма „Полицията в 
близост до обществото” и по Проект „Полиция, местна власт и 
гражданско общество – заедно за сигурността на населените места”. 
По предварително изготвен план децата, заедно със служителите от 
РУ „Полиция” гр. Велико Търново и секретаря на Местната комисия за 
борба с трафика на хора провеждаха занимания. В реализираните 
дейности бяха обхванати около 380 – 400 деца и младежи от малките 
населени места на територията на Община Велико Търново. 
На 15.07.2015 г. в гр. Павликени, обл. Велико Търново беше 
организирана среща за обмен на опит по официална Покана от Кмета 
на Община Павликени на деца от Центровете за работа с деца и 
младежи от с. Ледник, с. Беляковец, с. Самоводене и с. Шемшево, 
които изнесоха кратка програма пред жителите на гр. Павликени, с 
която демонстрираха своите знания и умения придобити по време на 
Лятна детска полицейска академия. 
На 03 май 2015 г. се проведе шести турнир по футбол за деца в 
неравностойно социално положение „UNITED” в гр. Килифарево. 
Организатори на турнира: официалния фен клуб за България на 
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД и Община Велико Търново. 
През месец март 2015 г. за четвърта поредна година социалните услуги на 
територията на Община Велико Търново и партньорските организации 
имаха възможност да организират благотворителна изложба базар на 
мартеници и сувенири под надслов „Баба Малта бързала и мартеници 
вързала”. В подкрепа на социалните услуги за деца – резидентен тип на 
територията на общината, на 11.09.2015 г. се подписа безсрочно 
Споразумение за партньорство с Фондация „Фамилия Фишер фондация 
за Деца в нужда – клон България”, със седалище в гр. София. 
 

  Финансиране като 
държавно делегирани 
дейности, социалните 
услуги /„Личен асистент” и 

2014-2015  1. Проект „Подкрепа за достоен живот” се изпълнява от Община 
Велико Търново, в качеството й на партньор на Агенция за социално 
подпомагане, считано от 08.10.2010 г. до 31.12.2014 год. Проектът се 
реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
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„Социален асистент”/ „Развитие на човешките ресурси”. Съгласно сключен Анекс към 
Споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен 
асистент” между Агенция за социално подпомагане и Община Велико 
Търново, в изпълнение на Постановление на Министерски съвет №4 
от 15.01.2015 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г., се удължи 
представянето на социалната услуга „Личен асистент” със срок до 
24.04.2015 г. включително. 
От 02.02.2015 г. на територията на община Велико Търново 
социалната  услуга „Личен асистент” беше предоставяна на 83 
потребители, на които договорите по Проект „Подкрепа за достоен 
живот” бяха прекратени, считано от 01.01.2015 г. и на лицата, за които 
е извършена социална оценка по Проекта. 
Считано от 25.04.2015 година с приключване предоставянето на 
социалната услуга бяха прекратени договорите на 74 лични асистента 
и 79 потребители, от които 18 деца с трайни увреждания. 
Населените места, в които беше реализирана услугата са: гр. Велико 
Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Русаля, с. Самоводене, с. 
Плаково, с. Вонеща вода, с. Никюп, с. Ресен.  
За продължаване предоставянето на социалната услуга „личен 
асистент” е подписано Партньорско споразумение № BG05-0401-1 от 
24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Община 
Велико Търново, съгласно което, считано от 11.05.2015 г. стартира 
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Нови 
възможности за грижа” по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 
“Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г. 
Потребители на социалната услуга са 66 лица, в т.ч. 14 деца с трайни 
увреждания. За потребителите полагат грижи общо 66 лични 
асистента в трудоспособна възраст, които са назначени на трудови 
договори. 
Населените места, в които се предоставя услугата са: гр. Велико 
Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Миндя, с. Никюп, с. Русаля, 
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с. Самоводене, с. Шемшево , с. Леденик, с. Ресен, с. Беляковец и с. 
Ново село.  
Срока на приключване на проектните дейности е до 29.02.2016 г. 
Към м. декември 2015 г. общия брой на лицата, включени в списък с 
чакащи потребители е 117 души. 
2. Чрез реализиран проект „За по-добър живот” на Община Велико 
Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
беше създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж – Велико Търново през 2013 година, което 
продължи като общинска дейност и през 2015 г.  
През отчетния период почасови социални услуги в домашна среда 
предоставяха 16 домашни санитари и 1 социален работник. Във 
връзка с необходимостта от предоставяне на почасови социални 
услуги и големия брой чакащи кандидат потребители за услугата 
беше извършена промяна в длъжностно щатно разписание на ДСП гр. 
Велико Търново, считано от 01.10.2015 г. длъжността „Специалист, 
социални дейности“ от филиала в село Балван, общ. Велико Търново 
беше трансформирана в длъжност домашен санитар в Звено за услуги 
в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико 
Търново.  
За отчетния период домашните санитари са полагали грижи за 78 
лица, разпределени в следните населени места: гр. Велико Търново, 
с. Ресен, с Къпиново, с. Шереметя, гр. Дебелец, гр. Килифарево. 
3.През отчетния период Община Велико Търново кандидатства по ОП 
РЧР и спечели  Проект „Подкрепа за независим живот“. На 11.12.2015 
г. Община Велико Търново подписа договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и 
социалната политика по проект „Подкрепа за независим живот“, 
процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият 
размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта 
възлиза на 499 599,45 лв.  
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и 
достъпа до социални и здравни услуги, оказване на психологическа 
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подкрепа, постигане на независимост и социално включване на  хора 
от уязвими групи – хора с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и 
хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се 
самообслужват вкъщи и са в риск от социална изолация. Проектът 
насърчава равните възможности на уязвимите групи, като се разшири 
обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги 
предоставяни в общността.По проекта се предвижда създаване на 
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда. За предоставянето на тези услуги 
ще бъдат назначени лични асистенти, домашни помощници, 
медицинска сестра, психолог, които ще бъдат в подкрепа на хора от 
целевата група. Срокът за изпълнение на проект „Подкрепа за 
независим живот“ е 22 месеца. Продължителността на предоставяне 
на социални и здравни услуги на потребителите е 18 месеца, като 
първите четири месеца от стартирането на проекта са за изпълнение 
на подготвителни дейности – сформиране на екип, извършване на 
ремонт на помещенията на Центъра и закупуване на обзавеждане и 
оборудване, подбор на потребители на услуги, подбор на персонал 
на центъра и провеждане на обучение.  За популяризиране на 
проекта и информиране на потенциалните потребители за 
възможността за ползване на предоставяните услуги, се предвижда 
провеждане на информационна кампания.Изпълнението на 
процедура „Независим живот“ в Община Велико Търново ще даде 
възможност да се надградят постигнатите добри резултати по схема 
„Алтернативи“, чрез предоставяне на по-широк обхват и спектър на 
дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни 
услуги и други, според специфичната потребност на човека с 
увреждане. 

 Разкриване на нови социални 
услуги, съобразени с анализа 
на потребностите от социални 
услуги в общината съгласно 

 2013- 2015 През 2015 г. на територията на Община Велико Търново беше разкрит 
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 
гр. Велико Търново ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А вх. А, с 
капацитет 14 места, считано от 01.11.2015 г. 
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Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община 
Велико Търново 2011 – 2015 
година и Годишните планове 
към нея 

През 2015 г. на територията на Община Велико Търново беше разкрит 
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания гр. Велико Търново ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А вх. 
Б, с капацитет 14 места, считано от 01.11.2015 г. 
През 2015 г. на територията на Община Велико Търново беше разкрит 
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания гр. Велико Търново ул. „Колоня Товар“ № 14, с капацитет 
14 места, считано от 01.11.2015 г. 
През 2015 г. на територията на Община Велико Търново беше разкрит 
Център за настаняване от семеен тип за възрасти хора с умствена 
изостаналост гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49, 
западно крило с капацитет 10 места, считано от 01.08.2015 г. 
През 2015 г. в изпълнение на държавната политика за поетапно 
закриване на Домовете за деца лишени от родителски грижи, считано 
от 01.11.2015 г. беше закрит Дом за деца лишени от родителски 
грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново. 
През отчетния период от 01.06.2015 г. социалната услуга в общността 
„Дневен център“ за възрастни хора с увреждания над 18 години, с 
капацитет – 25 места беше преместена от с. Вонеща вода, общ. 
Велико Търново в град Велико Търново с адрес: ул. „Поп Харитон“ № 
4, блок Б. 
През 2015 г. със Заповед РД 01-1298/ 18.08.2015 г. на Изпълнителния 
Директор на АСП гр. София е увеличен капацитета на Кризисен 
център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община 
Велико Търново от 10 на 15 места и е променен адреса на социалната 
услуга.    

  Разширяване дейността на 
Домашен социален 
патронаж гр. Дебелец 
като Общински комплекс 
за хранене чрез  
ремонтиране и 
разширяване на 
помещенията в сградата 

 2013-2015 През отчетния период Община Велико Търново кандидатства с 
Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане 
на Домашен социален патронаж – Велико Търново” пред Фонд 
„Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. Одобреният проект беше на обща стойност 21 393,38 лв., от 
които 19 241,06 лв. бяха осигурени от Фонд „Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика, а от бюджета на 
Община Велико Търново бяха осигурени средства в размер на 2 152, 
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на патронажа и 
осигуряване на ново 
оборудване. 
Оптимизиране на 
работата на ДСП и ДМК  

32 лв. 
С изпълнението на проектните дейности беше подменено част от 
наличното кухненско оборудване в базата на Домашен социален 
патронаж – Велико Търново в гр. Дебелец с ново, което отговаря на 
всички европейски хигиенни норми за хранене на възрастни хора и 
лица/деца с увреждания/. 
Модернизирането на кухненското оборудване и обзавеждане 
подпомогна за осигуряване на качествена грижа в домашна среда, 
чрез предоставяне на разнообразна и здравословна храна на хора в 
неравностойно положение, които се нуждаят от адекватни услуги за 
социално включване.  
Реализирането на проектните дейности спомогна и за осъществяване 
на новата социална услуга в общността –  „Обществена трапезария”. 
 През месец октомври 2015 г. Община Велико Търново стартира 
предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” която 
се реализира, чрез Домашен социален патронаж – Велико Търново, 
база гр. Дебелец и се финансира от Фонд „Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика. Съгласно сключеният 
Договор № РД04-327/ 29.09.2015 г. между Община Велико Търново и 
Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика, социалната услуга „Обществена трапезария” беше с 
продължителност до 31.12.2015 г. и беше насочена към задоволяване 
на потребностите от храна на 65 потребители от следните целеви 
групи: 
-  Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и 
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, с постоянен адрес на територията на Община Велико 
Търново; 
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за 
тях, с постоянен адрес на територията на Община Велико Търново; 
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за 
инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова 
дейност), с постоянен адрес на територията на Община Велико 
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Търново; 
- Скитащи и бездомни деца и лица. 
За реализирането на социалната услуга „Обществена трапезария” на 
територията на Община Велико Търново от Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда и социалната политика бяха отпуснати 
финансови средства в размер на общо 9 568,00 лв.  
На 16.12.2015 г. Община Велико Търново подписа Договор № РД04-
373/ 16.12.2015 г. с Фонд „Социална закрила” към Министерство на 
труда и социалната политика за продължаване предоставянето на 
социалната услуга „Обществена трапезария” и за периода от 
04.01.2016 г. до 30.04.2016 г. Финансовите средства, които ще бъдат 
отпуснати от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и 
социалната политика за реализиране на социалната услуга са в 
размер на общо 12 408,50 лв. и са предвидени за задоволяване на 
потребностите от храна на 65 потребители. 

  Развитие на социално 
предприятие „Работилница 
на мечтите” - защитена 
заетост на лица, напускащи 
специализирани 
институции и трудова 
реализация на лица с 
трайни увреждания в 
резидентните социални 
услуги  

2012 – 2015  За гарантиране на устойчивост, създаденото по проекта социално 
предприятие продължава да функционира като част от трудово-
терапевтичната дейност на защитените жилища за лица с умствена 
изостаналост на територията на община Велико Търново. 
През месец декември 2015 г. в гр. София на Церемонията по връчване 
на Първите годишни награди за социална иновация в подкрепа на 
социалната икономика за 2015 г., Община Велико Търново получи 
Втора награда за социалното предприятие „Работилница на мечтите“.  
Община Велико Търново беше единствената институция в България, 
спадаща към местната власт, която получи високото отличие за 
иновации в подкрепа на социалната икономика. 
 

  Осигуряване на помещение 
за магазин „Работилница на 
мечтите”  

2013-2015 Към настоящия момент не е налице подходящо помещение общинска 
собственост за магазин „Работилница на мечтите”. До намирането на 
такова Община Велико Търново ще организира Коледната изложба базар 
„Ние можем” на произведения изработени от потребители на социални 
услуги на територията на Община Велико Търново. От 01 до 31.12.2015 г. 
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за девета поредна година Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ организира Благотворителна Коледна изложба базар 
„НИЕ МОЖЕМ IX“  на ръкоделия, сувенири, картички и рисунки 
изработени от потребителите на социални услуги на територията на 
Община Велико Търново. На Коледния базар се включиха Фондация 
„Искам бебе“ и Училището за талантливи деца „Димитър Екимов“ с. 
Русаля, общ. Велико Търново. 
Община Велико Търново организира и песенен празник „Цветница” на 
Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на общината.  

  Издаване на карти за  
паркиране на  лица с трайни 
увреждания на територията 
на община Велико Търново 

2012 -2015 За периода януари 2015 – декември 2015 г  са издадени над 460 
карти за безплатно паркиране на лица с трайни увреждания съгласно 
Инструкция за издаване на карти за безплатно паркиране на хора с 
увреждания в Община Велико Търново. 

 
Приоритет 3: Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство,   създаване на благоприятна и естетична среда на живот. 
 
 
Мерки за постигане 

на приоритетите 
Дейности  

за реализиране на 
мерките 

Конкретни задачи Срок Постигнат резултат 

Изграждане, 
реконструкция и 
поддържане на 
съвременна 
транспортна 
система и 
свързаната с нея 
инфраструктура 

Експертна оценка на 
състоянието и 
разработване на 
приоритизирана 
програма за поддържане 
в добро техническо 
състояние на общинската 
пътна мрежа и развитие 
на второкласната пътна 
мрежа в общината 

Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – 
жп гара Дебелец – В.Търново, 
кв. Чолаковци – В.Търново, 
ул. „Сан Стефано” /GAB3110/) 
от км. 0+210 до км. 1+581.” 

2015 През 2015 г. стартира завършването на  започнатите СМР от предходни 
години – положена е 1 735 м2 геомрежа за усилване на пътната 
консрукция, направен е тръбен водосток ф500, направени са 308 м. 
видими бетонови бордюри, направена 363 м3 пътна основа от     
заклинен трошен камък, положени са 1 218 тона неплътна асфалтова 
смес (биндер). Извършено е машинно асфалтиране с плътна асфалтова   
смес -  5 824 м2, направена е предпазна еластична   ограда – 368 метра.         
С началото на новия строителен сезон през 2016 г. ще бъдат завършени 
довършителните пътни работи в този участък. 
 Извършените СМР са на стойност 505 хил. лв. Ремонтните дейности са 
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финансирани от държавния бюджет на Република България. 
  Рехабилитация и 

реконструкция на общински 
път – І-5 /Русе-Велико 
Търново/ Никюп-Никополис-
ад-Иструм от км. 0+000 до км. 
2+024 

2014-2015 Поради недостиг на финансов ресурс, дейностите по проекта не са 
стартирали. Община Велико Търново търси възможности за 
алтернативно финансиране. 

  Устройване на крайпътни 
залесявания, заслони, места 
за почивка 

2013-2015 През 2015 год. Община Велико Търново чрез Общинско предприятие 
„Зелени системи” окоси, почисти и просветли  208,420 км. общинска 
пътна мрежа и път: вход В.Търново – Леденик – изход В.Търново – 
Малки чифлик. През есенно – зимния сезон се почистиха  за втори път 
общинските пътища в районите на с.Ресен, Водолей, Дичин, Русаля,  
Пушево и Килифаревски район. 
1.1. ІV път Водолей – Ресен   
1.2. ІV път Ресен –до границата с Паскалевец  
1.3. ІV път VTR1010 Дебелец – Гаров район  
1.4. ІV път Ресен – ЖП Гара  
1.5.ІV път Килифарево – Плаково  
1.6. ІV път Водолей – Дичин  
1.7.ІV път Дичин – Лесичери  
1.8. ІV път Габровци – Пъровци  
1.9. ІV път Габровци – Шодековци  
1.10. ІV път Преображенски манастир  
1.11. ІV път Русаля – Дичин  
1.12. ІV пътна мрежа с.Войнежа  
1.13.ІV път Момин сбор  
1.14. ІV път Гърците – Вонеща вода 
1.15. ІV път Плаково – Килифарево 
1.16. ІV път Нацовци – Големани 
1.17. ІV път Шемшево – Пушево 
1.18. ІV път Войнежа – от разклона с държавния път до селото 
1.19.почистване на път В.Търново – кв.Чолаковци 
1.20. ІV път с.Леденик – до магистралата 
1.21. ІV път Шереметя – Арбанаси – манастир св.Никола 
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1.22. ІV път Вонеща вода 
1.23.косене на път от западен пътен възел до пътя за кв.Чолаковци 
1.24. ІV път с. Шереметя до депо за битови отпадъци  
1.25. вход – изход гр. Килифарево 
1.26. ІV път Димитровци – Кисьовци – Бойчовци 
1.27. ІV път Райковци – Габровци 
1.28. ІV път Ресен – Никюп 
1.28. ІV пътна мрежа с.Въглевци 
1.29. ІV път Церова кория – граница със с.Драгижево 
1.30. ІV път  с.Велчево –Капиновски манастир 
1.31. ІV път с.Габровци – Шодековци – Пъровци – Свирци 
1.32. ІV път Плаково – Нацовци - Големани 
1.33. ІV път Върлинка – Малчевци 
1.34. ІV път Плаково – Велчево  
1.35. ІV път ЖП гара с.Ресен 
1.36. ІV път Емен – Балван 
1.37. ІV път до Радковци 
1.38.  Път кв.Чолаковци – посока Държавен път Е55 

 Поддръжка и развитие на  
уличната мрежа на 
територията на селищата 
от общината 

Изграждане и рехабилитация 
на улици 
 

2013-2015  През 2015 г. са изпълнявани текущи ремонти за подобряване  на 
експлоатационното състояние на пътната и улична мрежа на 
територията на Община Велико Търново, като - текущи ремонти на 
пътните и улични настилки, подобряване на уличното и пътно 
отводняване - направа и ремонт на дъждоприемни шахти и водостоци, 
направа на пътна маркировка (пешеходни пътеки), поставяне на нови 
или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт на еластични огради и 
пешеходни предпазни парапети, частични ремонт на тротоарни 
настилки и стълбища, поддръжка на светофарните уредби, 
просветляване на общинските пътища и др. дейности. 
През 2015 г. са  изкърпени  15 400 м2 от уличните настилки в града в  т.ч. 
2 500 кв.м. за подготовка на уличната мрежа на гр.Велико Търново за 
експлоатация през зимен  сезон  2015/ 2016 г. , с което се подобри 
значително експлоатационното им състояние и подобри пътната 
безопасност.  .  
 Извършените строително ремонтни дейности са в размер на 707 хил. 
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лв. 
През 2015 г. са изградени нови улици в гр.Велико Търново, както 
следва: в кв.“Колю Фичето“ - ул.“Асти“ ( с дължина 125 м), ул.“Твер“ ( с  
дъл-  жина 175 м и прилежащ паркинг), ул.“Толедо“ (с дължина 80 м), 
ул.“Серес“ (с дължина 240м и прилежащ паркинг), ул.“Димитър 
Буйнозов – север“  с  дължина 480 м ).  
През 2015 г. се извършиха и ремонтни дейности на тротоарните 
настилки в гр.Велико Търново ( ул.”България” - 8 200 м2, ул.”Никола 
Габровски”  – 9 400 м2, ул.”В. Левски” – 4 020 м2, , ул.“Ст. Коледаров“ – 
1 400 м2, ул.“Тодор Иванов“ – 300 м 2 , ул.“Венета Ботева“ – 900 м2 , 
ул.“Драган Цончев“ – 225 м2 и др. ) за подобряване на тяхното 
експлоатационно състояние. Извършените строително ремонтни 
дейности са в размер на близо 2 млн. лв. 
По проект „Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в 
сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура 
на територията на Община Велико Търново”, финансиран от Фонд 
„Солидарност” на Европейския съюз през 2015 година беше 
възстановена  ул. ”Григорий  Цамблак”,  с дължина 270м, като е 
положено машинно 1 560 м2 плътна асфалтова смес. Извършените СМР 
в периода септември - декември 2015г. са на стойност 154 000.00 лв. 
 

  Преасфалтиране и 
рехабилитация на улици: 
„П.Р.Славейков”, „Орлин”, 
„Н.Томов”, „Д.Найденов” гр. 
Килифарево 

2014-2015 През 2014/ 2015 г. год. е извършено частично изкърпване на уличната 
мрежа на града.  
С планираните за 2016 год. средства предстои дозавършването на 
строително-ремонтните дейности по ремонта па уличните настилки. 
 

  Обсъждане на инициатива  за 
предоставяне на автогарите 
на концесия или 
предоставяне за 
стопанисване и управление 
на общините с оглед 
привличане на частни 

2014-2015 Предстои обсъждане със собствениците и заинтересованите страни 
предвид възможността за по-ефективно разпореждане с цел по-добро 
управление; 
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средства за техния ремонт и 
поддръжка.  

  Ремонт на тротоари и 
стълбищни подходи /4-те 
стълбищни подхода от 
централната градска част в 
посока кв.Варуша, кв.Акация 
и кв.”Картала”/ 

2015 Състоянието  на  вертикалната и хоризонталната пътна сигнализация     
е ревизирана периодично, като са ремонтирани и подменяни 
повредените или липсващите пътни знаци по улиците в града.  
 През 2015 г. са извършени основни ремонти на следните стълбища и 
стълбищни площадки в гр.В.Търново - ул.”Белчеви”, ул.”Негованка”, 
стълбището от ул.“Мир“ до ул.“Захари Стоянов“ за ПМГ и др. за 
подобряване на тяхното експлоатационно състояние. 

През 2015 год. са поставяни нови пътни знаци Д 17 ”Пешеходни 
пътеки”, подменяни са повредени пътни знаци,  както и  
възстановявани  липсващи  пътни  знаци,  поставяни  са ограничителни 
колчета против неправилно паркиране на       пътни превозни средства, 
както  и пешеходни парапети покрай детските градини и училища в 
града и в населените места,            за допълнително обезопасяване. 
Демонтирани са изкуствени гумени неравности за ограничаване на 
скоростта на МПС в гр.Велико Търново неотговарящи на изискванията 
на Наредбата. През годината е освежавана 1 900 м2 хоризонталната 
напречна маркировка (пешеходни пътеки – М 8.1 тип “Зебра”       и М 
8.2) около детските ясли и градини, училища, както и по основните 
транспортни артерии, съобразно финансовите възможности на Община 
Велико Търново. 
Поддържат се в изправност светофарните уредби в града. 

  Рехабилитация улици 
населени места извън 
общинския център 

2012-2015 През 2015г. е извършено изкърпване и реконструкция на уличната 
мрежа в населени места на територията на община Велико Търново, в 
размер на осигуреното годишно финансиране по населени места, като 
общата стойност на изпълнените СМР са в размер на  320 470 лв. С 
извършените видове строително монтажни работи се подобри 
експлоатационното състояние на тези общински пътища, подобри се и 
достъпността до съответните населени места. 

По проект „Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в 
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сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура 
на територията на Община Велико Търново”, финансиран от Фонд 
„Солидарност” на Европейския съюз през 2015 година бяха 
възстановени/рехабилитирани следните улици и пътни участъци в 
населените места на общината: 
1 -  гр. Килифарево – улици 
Улица ”Хаинбоаз”   – Възстановена асфалтова и тротоарна настилка в 
участък с дължина 590 м. Ремонтирани 1 090 м2 тротоари и асфалтова 
настилка – 80 м2.; 
Улица ”Георги Димитров”  - Възстановени улични и тротоарни настилки 
в участък с дължина 80 м. Ремонтирани 440 м2 тротоари и асфалтова 
настилка – 120 м2.; 
Улица ”Крайбрежна”  - Възстановени улични и тротоарни настилки в 
участък с дължина 310 м. Ремонтирани са 1 100 м2 тротоари и 
асфалтова настилка – 480 м2.; 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 210 000.00 лв. 
2.гр. Дебелец – улици 
Възстановени улични настилки в гр. Дебелец: 
ул.”Патриарх Евтимий” – ОК 174 - ОК 173 - ОК 171 – ОК 169 - ОК 166 -  ОК 
162 -  ОК 158 - ОК 155, с дължина 915 м; 
ул.”Иван Вазов” – ОК 174 – ОК 182 – ОК 123 – 126, с дължина 780 м; 
ул.”Хр. Смирненски” – ОК 113 – ОК 190 – ОК 186 – ОК 169, с дължина 
360м; 
ул.”Дончо Хаджиев” – ОК 113 – ОК 115 – ОК 123 – ОК 166, с дължина 390 
м; 
ул.”Ангел Кънчев” – ОК 190 – ОК 111 – ОК 118 – ОК 106, с дължина 250 
м; 
Ремонтирани са 17 500 м2 асфалтови настилки, положен е нов пласт от 
плътна асфалтова смес. 
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Възстановена е нормалната транспортна проходимост по засегнатите 
улици в града. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 604 000.00 лв. 
 3 -  с.Пчелище –ул. “Седемнадесета” 
Възстановена улицата с дължина 400 м. Полагане на неплътна и плътна 
асфалтова смес, профилиране банкет, направа на пътни окопи, 
полагане стомано-бетонни тръби ф500 за канал и полагане на бетон. 
Извършено насипване с несортиран трошен камък за подравняване на 
пътната основа и машинно асфалтиране с два пласта -  неплътна и 
плътна асфалтова смес – 2 400 м2. Възстановена крайпътната канавка и 
изработена дъждоприемна шахта.Възстановен транспортен достъп в 
югозападната част на с.Пчелище. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 121 000.00. лв. 
 4 - Общински път VTR 2016 ”с.Нацовци – с.Големаните”, от км 0+350 
до км 3+350 
Възстановен  общински път с дължина 3 км. Фрезоване на отделни 
участъци от пътната асфалтова настилка и полагане еднопластово  на 
плътен асфалтобетон с дебелина 4 см – вобем на 4 760м2, възстановени  
еластични огради с нови,  почистени  пътни окопи, профилиране на 
банкети.Възстановен път и подобрен транспортен достъп до 
населените места в района – с.Големаните, с. Плаково, като с проекта се 
цели да се осигури удобна траспортна връзка между републиканските 
пътища: път ІІ-55 «Дебелец - Вонеща вода -Гурково» и републиканския 
път ІІІ-551 за гр. Елена. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 189 000.00 лв. 
5 -  с.Плаково – улица с ( ОК 300- ОК 217 - ОК 155 ) и мостово 
съоръжение над дере L=6m. 
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Възстановен засегнатият участък на улицата с дължина 200м, като е 
ремонтирана 140 м2 асфалтова настилка. Възстановени крила отток и е 
обезопасено мостовото съоръжение с еластична ограда.  
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 7 000.00 лв. 
6 – с. Нацовци – улица с ОК 8 – ОК 19 – ОК 20 – ОК 28 
Възстановен засегнатият участък на улицата с дължина 80м, като са 
асфалтирани 300 м2. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 13 000.00 лв. 
7 – с. Райковци – улици и отводнителен канал 
( Улица с ОК 21 – ОК 12 – ОК 6 - ОК 5 (част от общински път VTR 3020 
”път ІІ-55 - с.Райковци)”; улица с ОК 12 - ОК 13 – ОК 14 - ОК 15 - ОК 67 и 
отводнителен канал ) 
Възстановени асфалтовите настилки на улиците, фрезовани и 
асфалтирани 960 м2. Възстановен е отводнителният канал по улицата ( 
ОК 12  - ОК 15 - ОК 67 )  с обща дължина 110 м, подпорна стена с 
дължина 20 м и направа на дъждоприемна         шахта –  1 бр. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 60 000.00 лв. 
8 -  с.Миндя  –ул. „Шеста” и ул. „Четиринадесета” 
Възстановени улични настилки, ремонтирани 390 м2  улични настилки. 
Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на 
стойност 15 000.00 лв. 

 Изграждане на 
съвременен терминал 
за автомобилен превоз 
на пътници - автогара 

Предприемане на конкретни 
стъпки за проектиране и 
изграждане на модерна 
автогара. 

2013-2015 И през 2015 год. не бяха налице условия за изграждане на съвременно 
транспортно съоръжение от национално значение. Предвиденият  за 
реализация проект за интергиран градски транспорт през настоящия 
програмен период 2014-2020 год. включва набор от мерки и дейности 
като: Въвеждане на транспортна схема с алтернативни маршрути; 
Модернизиране на градския транспорт чрез закупуване на екологично 
чисти средства за транспорт Повишаване атрактивността на 
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обществения транспорт в гр. В.Търново чрез подобряване на качеството 
и достъпността на транспортните услуги. Прогнозната стойност на 
поректа е над 10 000 000 лева. Същият се предвижда да бъде 
финансиран по ОП „Региони в растеж” чрез финансов инженеринг.  

 Разработване на системи 
за планиране и 
управление на градския 
пътнически транспорт, 
както и транспорта в 
рамките на общината; 
 

Изготвяне на нова 
транспортна схема на 
територията на града 

2012-2015 Предвиденият  за реализация проект за интергиран градски транспорт 
през настоящия програмен период 2014-2020 год. включва набор от 
мерки и дейности като: Въвеждане на транспортна схема с 
алтернативни маршрути; Модернизиране на градския транспорт  чрез 
закупуване на екологично чисти средства за транспорт Повишаване 
атрактивността на обществения транспорт в гр. В.Търново чрез 
подобряване на качеството и достъпността на транспортните услуги. 
Прогноззната стойност на поректа е над 10 000 000 лева. Същият е 
включен в ИПГВР и се предвижда да бъде финансиран по ОП „Региони в 
растеж”. Проектът дава възможност на общината да изготви и внедри 
един завършен продукт в областта на транспорта. Общината е една от 
десетте пилотни български общини, избрани за изработване на План за 
устойчива градска мобилност /ПУТМ/, който включва в себе си набор от 
инструменти и механизми за по-ефективна градска мобилност в т.ч. и 
нова транспортно-комуникационна схема. За спешно осигуряване на 
транспорт през 2015 г. е взето разрешение от областен управител № ОА 
04-6015/12.06.2015 г. за възлагане без конкурс извършването на 
обществен превоз на пътници по градски линии №№ 5;20 и 50 и линии 
от общинска транспортна схема В.Търново-Хотница;В.Търново-
Големани4;В.Търново-Ц.Кория; В.Търново-Беляковец и В.Търново-
Миндя. Сключени са договори за извършване обществен превоз на 
пътници по тези линии през месец ноември и декември 2015г. 

  Реконструкция  централна  
Автоспирка в гр.Килифарево                                                                                                            

2012-2015 През 2015 год. беше направена реконструкция на автоспирката                 
в гр.Килифарево по общинския инвестиционен фонд „Местни 
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инициативи“. 

  Генерален план за 
организация на движението 

2012-2015 Предвижда се Планът да бъде част от заложения в ИПГВР Интергриран 
градски транспорт с период на реализация 2014-2020 год. Общината е 
една от десетте пилотни български общини, избрани за изработване на 
План за устойчива градска мобилност /ПУТМ/, явяващ се компонент на 
Генералния план, и който включва в себе си набор от инструменти и 
механизми за по-ефективна градска мобилност в т.ч. и нова 
транспортно-комуникационна схема. При наличие на ПУГМ, общината 
ще има по-добрата възможност да кандидатства за финансиране по 
Програма Хоризонт 2020 на ЕС. Към момента е изготвен проекта на 
План за устойчива градска мобилност, който предстои да бъде 
финализиран през 2016 год.  

  Подобряване на 
организацията (вкл. и чрез 
реконструкция) на 
натоварените кръстовища в 
града; 
 

2012-2015 Практическото изпълнение на компонентите се предвижда да бъде част 
от заложения в ИПГВР Интергриран градски транспорт с период на 
реализация 2014-2020 год. на прогнозна стойност  10 000 000 лв. 
Същият е част от Инвестиционната програма на Община Велико 
Търново по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“, която е 
представена на 30.09.2015 год. в МРРБ и е в процес на оценка. 

  Изграждане на паркинг в с. 
Арбанаси 

2013-2015 И през 2015 г. не бяха налице условия за изграждане на техническото 
съоръжение. Предвижда се  възползване от предстоящите схеми за 
безвъзмездна помощ по ОП „Региони в растеж”. 

Изграждане на 
съвременна 
комуникационна 
среда 

Осигуряване на свободен 
достъп до 
комуникационни услуги 
на територията на 
общината 

Стимулиране на дейности по 
изграждане на съоръжения за 
свободен достъп до интернет 

2012-2015 Дейностите по мярката са в процес на стартиране. 
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Изграждане, 
реконструкция и 
поддържане на 
водоснабдителна
та и 
канализационна 
система и 
свързаната 
инфраструктура  

Реконструкция  и  
модернизация  на  
съществуващите  мрежи  
и  съоръжения и 
намаляване загубите на 
вода във 
водопроводните мрежи 

 2013-2015 В резултат на приключилия проект „Подобряване и развитие  на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на 
Община Велико Търново“ по ОПОС, новите ВиК проводи, положени по 
проекта на територията на гр.Велико Търново, са както следва:  
а/ 9 768,19 метра в централната част на града, на стойност 6 472 817 лв.;   
б/ 6 282,24 метра в района на Старо военно училище, на стойност 
7 790 995 лв. 
 в/ 1 899,84 метра по ул.”Магистрална“ и Южен Пътен Възел – Велико 
Търново, на стойност 8 263 239 лв. 
 Улиците с подменена ВиК мрежа в централна градска част са:  
ул.”Александър Стамболийски”,  ул. „Асен Златаров”,  ул. „Асен Русков”, 
ул. „Бачо Киро”,  ул. „Васил Левски”,  ул. „Акация“, ул.“Белчев“, ул. 
„Константин Кисимов”,   ул. „Есперанто“, ул. „Зеленка”, ул. „Ивайло” , 
ул. „Княз Дондуков - Корсаков”,  ул. „Мармарлийска”, ул. „Марно поле”, 
пл. „Майка България”,  ул. „Рафаел Михайлов”,   ул. „Сава Пенев”, ул. 
„Седми Юли”, ул. „Стефан Стамболов”, ул.“Независимост“,      ул. 
„Христо Ботев” ,  ул. „Цар Иван Александър”, ул. „Цар Калоян”,  ул. „Цар 
Самуил” и  ул. „Цар Теодор Светослав”.   
С изграждането на обекта се подобри качеството на питейната вода,  
капацитета  на  канализационната  мрежа, опазването на околната 
среда, предотвратяване на предпоставките за образуване на свлачища. 
С Решение № 379/ 30.08.2013 год. на ръководителя на управляващия 
орган   на оперативна програма „Околна среда“ е одобрен вторият 
воден проект на град Велико Търново с наименование „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Велико Търново - реконструкция на 
ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа”.  
Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 
предоставена за реализация на проекта е в размер на 38 153 162,68 лв. 
по условията и реда на ОПОС 2007-2013 год.  

 Доизграждане,   Доизграждане на 2015 Разработен в идейна фаза проект за изграждане на ПСОВ 
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реконструкция   и   
модернизация   на   
канализационни   мрежи   
и съоръжения; 

канализационната мрежа – 
гр. Килифарево  

гр.Килифарево и довеждащ колектор, както и за разширяване и 
реконструкция на ВиК мрежата на гр.Килифарево. Изготвено е ПИП за 
проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и 
отпадъчни води в агломерация между 2000 и 10 000 екв.ж. – град 
Килифарево”. Поради ограниченията в условията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ в сектор „Води“ за периода 2014-2020 
год., за цитирания проект ще се търси алтернатиен източник на 
финансиране. 
 

  Изграждане на 
канализационна и 
водопроводна мрежа – 
Западна промишлена зона – 
кв. Чолаковци – кв. Бузлуджа 
–кв. Бузлуджа- Зона В – 
м.Дълга лъка  

2015 С Решение № 379/ 30.08.2013 год. на ръководителя на управляващия 
орган            на оперативна програма „Околна среда“ е одобрен вторият 
воден проект на град Велико Търново с наименование „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Велико Търново - реконструкция на 
ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа”.  
Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 
предоставена за реализация на проекта е в размер на 38 153 162,68 лв. 

  Изграждане на канализация и 
подмяна на съществуващия 
водопровод на с.Беляковец, 
с.Шемшево,с.Леденик, с.Ново 
село и с.Балван 

2015 Проектното предложение за с.Леденик и с. Шемшево  бе представено 
за финансиране пред ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 
на МС. Предвид големия брой подадени предложения спрямо 
органичения ресурс, проектът не бе финансиран. Планира се търсенето 
на алтернатиен източник на финансиране за цитираните обекти в 
населените места. 
 

  Проектиране и изграждане на 
канализационна мрежа, 
с.Водолей, с.Ресен 

2015 Проектното предложение е представено за финансиране пред ПИП 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” на МС. Предвид големия 
брой подадени предложения спрямо органичения ресурс, проектът не 
бе финансиране. Планира се представянето му пред ПУДООС. 

  Реконструкция на ГПСОВ – гр. 2015 С Решение № 379/ 30.08.2013 год. на ръководителя на управляващия 
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Велико Търново орган   на ОП „Околна среда“ е одобрен вторият воден проект на град 
Велико Търново с наименование „Интегриран проект за водния цикъл 
на гр. Велико Търново - реконструкция на ГПСОВ, реконструкция на 
канализационната и водопроводна мрежа”.  
Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 
предоставена за реализация на проекта е в размер на 38 153 162,68 лв. 

 Изграждане на малки 
ПСОВ за по-малките 
селища от общината 

Изграждане на ПСОВ – гр. 
Килифарево 

2015 През 2013 год. е разработен в идейна фаза проектът за изграждане на 
ПСОВ гр.Килифарево и довеждащ колектор, както и за разширяване и 
реконструкция на ВиК мрежата на гр.Килифарево. Поради 
ограниченията в условията за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ в сектор „Води“ за периода 2014-2020 год., за цитирания проект 
ще се търси алтернатиен източник на финансиране. 
 

 Управление на 
минералните води 

На база характеристиките на 
водата и капацитета на 
изворите разработване 
концепция за ползването: 
балнеоцентрове, хотелски 
бази, спа центрове, и т.п.  

2013-2015 Дейностите по мярката са в процес на стартиране 

 Предотвратяване на 
свлачищни дейности, 
почистване и укрепване на 
речни корита. 

 

 2013-2015 През 2015 година е извършено проектиране на неотложни аварийно - 
възстановителни дейности и неотложно възстановителни дейности по 
обекти на територията на община Велико Търново на обща стойност 
420 000 лв. 
 
 

    
№ Номер 

  
по на път 

Наименование на 
пътя Описание 

ред / Разположение / / Обект / 
 

1. VTR 1010 
път І-5 - жп гара 
Дебелец свлачище 
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2. с.Радковци общински път водосток 

3. VTR 2016 
Големените - 
Плаково  сводов водосток 

4. Килифарски м-р 
подход към 
манастира пешеходен мост 

5. реки  
почистване наноси и 
дървета реки  

    
6. Килифарски м-р 

бряг на р.Белица в 
района на манастира брегозащитни 

  
  

мероприятия 

 
  

  
7. гр.Дебелец мост над р.Белица  каменен мост  

8. с.Къпиново мост над р.Веселина улица и мост 

9. VTR 3023 път ІІ-55 - Габровци път, 5 бр. водостоци 

10. с.Габровци Габровци - Пъровци мост над р.Еньовица 

11. с.Габровци за вилна зона водосток 

12. с.Габровци 
укрепване улица - до 
р.Еньовица подпорни стени 

    
 

  

13. VTR 3023 
 Габровци - 
Шодековци  път,  6 водостока 

14. VTR 3023, Габровци път ІІ-55 - Габровци път, отводняване, 

15.  GAB 1111 
Килифарево - 
Плаково  каменен 

  гр.Килифарево   сводов мост 

16. VTR 2016 Нацовци - свлачище 
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Големаните 

17. с.Миндя мостове над дерета  6 моста 

18. Общински път 
с.Райковци - 
Цепераните  път, 3 бр. водостоци 

19. Общински път 
с.Райковци - 
Цепераните  свлачище 

 
През 2015  год. ,  на основание Закона за водите - чл.140, Правилника за 
работа на Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет, за предприемане на превантивни 
мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации, както и в 
изпълнение на Заповед № РД 22-248/ 04.02.2015 г. на Кмета на община 
Велико Търново относно - проверка на техническото и експлоатационно 
състояния на хидро-техническите съоръжения и проводимостта на 
критични участъци от речни легла на реки /дерета/ преминаващи през 
територията на Община Велико Търново, общинска администрация 
проверява състоянието, по групи обекти както следва: 

• Язовири и преливни съоръжения на разстояние до 500м.от 
язовирната стена; 

• Опасни участъци от речни легла на реки; 
• Опасни дерета или участъци от тях и  
• Налични диги и бентове. 

 Извършена превантивна дейност: 
 През пролетта на 2015г. са обследвани 8/осем/ критични участъка от 
речните корита на р. Белица и р. Янтра, както следва: 

• р. Белица в участъка: „Киряков бент“ – комплекс „Плувен 
басейн „Килифарево“/дължина 500м./; 

• р. Белица в критичен участък: „100м. след моста за стадион 
“Килифарево“ – югоизточен край на завод „Белица“/дължина 
400м./; 

• р. Белица в критичен участък: „100м. преди каменен 
пешеходен мост – 50м. след каменен мост за стадион 
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“Дебелец“ – /дължина 300м./ 
• р. Белица в критичен стък: „Въжен мост – източен край на 

сгради „Държавен резерв“ гр.Дебелец – /дължина 300м./; 
• р. Янтра в критичен участък: „50м. югоизточно от къща за гости 

„Москито“ – ул. „Крайбрежна“ №113 /50м. източно по 
течението на реката в с. Леденик/ – /дължина 200м.; 

• р. Янтра в критичен участък: „Каменен мост на път ІІІ-514 в кв. 
„Асенов“ – ж.п. мост промишлена зона“/участък успореден на 
ул. „Цар Иван Асен II“/ - /дължина 800м./ 

• р. Янтра в критичен участък: ул. „Крайбрежна“ №25 – ул. 
„Крайбрежна„ №39 /участък успореден на ул. „Крайбрежна „/ с 
дължина 500м. 

       
 Непланови - спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при бедствия на включените чрез оперативните 
комуникационно-информационни центрове сили и средства на 
единната спасителна система 
Извършени дейности: 
 Почистване на речните легла на р.Белица, р.Дряновска и р. Янтра - в 
критични участъци на населените места от общината - до 500 м от 
хидротехнически съоръжения,  респективно до 500 м преди и след 
премостващите съоръжения: 
1. гр. Дебелец, гр.Килифарево, с.Нацовци - почистване пространства 
под мостове; 
2. гр. Дебелец - възстановяване дига – десен и ляв бряг р.Белица; 
                            - възстановяване на дига "Червена звезда"; 
3. с. Миндя      - почистване дерета "Баравана" и "Гранчерско"; 
4. Извличане и почистване на дървета, наноси в речните корита на 
р.Белица, р.Еньовица и р.Янтра: 
След проведена процедура се осигури проводимост на речните легла 
на р.Белица, р.Дряновска и р. Янтра – в критични участъци на 
гр.Килифарево, с.Вонеща вода, с.Габровци, с.Нацовци, гр.Дебелец, 
гр.Велико Търново и с.Плаково. 
През 2015 година Община Велико Търново чрез Общинско предприятие 
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„Зелени системи” почисти от храстова растителност следните обекти: 
дере в с.Нацовци, дере в с.Присово, дере в с.Хотница и яз.Вятъра в 
с.Присово с прилежащо към него дере. 

Прилагане на 
ефективни 
системи за 
управление на 
отпадъци и 
изграждане на 
инфраструктура
та: 
 

Изграждане на мощности 
с регионален капацитет 
за третиране и 
преработване на 
битовите отпадъци -  

Изграждане на Регионална 
система за третиране на 
твърди битови отпадъци 

2014-2015 През 2015 год. приключи проект „Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2007-2013 г., дейностите са реализирани, 
съгласно одобрения график. Предстои  отчитане на ДБФП с краен срок -  
31.03.2016 г. и верифициране на разходите. 
Обща стойност на инвестицията :                   33 203 128,91лв. 
Европейски фонд за регионално развитие:  25 846 439,59лв. 
Държавен бюджет на Република България:   4 561 136,40лв. 
Принос на партньорите-общини:                       2 795 552,92лв. 
Подадени са искания за издаване на разрешение за ползване на двата 
обекта към ДНСК – София на 30.12.2015г. 
По проекта е изградено регионално депо,  компостираща инсталация, 
сепарираща инсталация.Създадената система за управление на 
отпадъците отговаря на съвременните европейски практики, като е 
изграден пълен цикъл за обработка на сметта и са включени всички 
възможни сепаратори. С функционирането си, системата ще ограничи 
до голяма степен вредното въздействие върху атмосферния въздух, 
почвите и водите и ще повиши качеството на живот в област Велико 
Търново. Системата ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.  
 

  Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъци в държавни и 
общински 
учреждения/администрации, 
училища , детски заведения и 
др./ 

2012-2015 Системата за разделно събиране е въведена в сградата на общинска 
администрацията през 2012 год. Същата е въведена и в други общински 
структури и сгради, което от своя страна води до по-активно 
запознаване и прилагане на съвременни практики за последващо 
третиране и регенериране на отпадъците;. 

 Провеждане на 
инициативи за 
повишаване съзнанието 

Въвеждане на стимули за 
икономически субекти, 
въвеждащи системи за 

2012-2015 Дейностите по мярката са в процес на стартиране 
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на гражданите във връзка 
със стремеж към 
намаляване на общото 
количество отделени 
битови отпадъци на глава 
от населението; 

регенериране на отпадъци: 
батерии, хартия, лекарства и 
пр. 

  Ежегодно осъществяване на 
кампании за събиране на 
масово разпространени 
опасни 
отпадъци/батерии,електричес
ко и електронно 
оборудване,гуми и др./  

2012-2015 Кампаниите се организират два пъти годишно с цел постигане на 
обществена информираност за ползите от рециклиране. 

  План за изграждане на 
санитарни възли в местата за 
обществен достъп и план за 
изпълнение 

2012-2015 Сключен е договор с ЕКОТОЙ ЕООД за предоставяне на хим.тоалетни за 
обслужване на обществени територии. 
Изградена е 1бр.стационарна тоалетна в парк „Никола Габровски”. 

 Пакет от дейности за 
проучване на 
възможностите за 
изграждане на Завод за 
преработка на отпадъци 

Планиране на конкретни 
задачи , съвметно с областния 
управител и МОСВ с цел 
получаване на финансиране 
през следващия програмен 
период. 

2012-2014 През настоящия програмен период,  ОП „Околна среда”2014-2020, 
Приоритет 2 „Отпадъци“ не предвижда финансиране изграждането на 
Заводи за преработка за отпадъци. 

Развитие на 
зелената система 
на общината 

Програма за устойчиво 
управление на зелените 
зони на територията на 
общината 

Създаване и поддържане на 
публичен регистър на 
зелените площи, който да е 
достъпен на Интернет 
страницата на Общината. 

2013-2015 Публичният регистър на зелените площи  е достъпен на интернет 
страницата на Община Велико Търново. Предстои разширяване на 
обхвата. 

  Залесяване на крайбрежни и 
ерозиращи терени 

2012-2015 През 2015 год. Община Велико Търново приключи Договор за БФП за 
проект  „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община 
Велико Търново”. Инвестициите за залесяване се реализираха върху 
терен: ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636 – храсти с площ на 
частта 339,04 дка. по КВС на землище с. Русаля. Характеристиките на 
избраната площ са в категория с  висок и среден риск от ерозия. 
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Съгласно договора, предстои 5-годишно отглеждане на залесения 
терен. 
 

 Поетапно намаляване 
популацията от бездомни 
животни 

Изграждане на приют за 
бездомни животни 

2012-2015 През 2015 година приключи изграждането на общински приют за  
безстопанствени кучета в землището на с. Шемшево, който бе въведен 
в експлоатация. Изготвен е Правилник за вътрешния ред на Приют за 
безстопанствени кучета. Приета е и Наредба за вътрешния ред и 
организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община 
Велико Търново. 
 
 

Създаване на 
безопасна и 
сигурна среда за 
живот 

Опазване на общинската 
собственост и 
сигурността на жителите 
на общината 

Функциониране на Общинска 
полиция в съответствие с 
разпоредбите на Закона за 
МВР 

2012-2015 Към настоящия момент  не е създадена Общинска полиция. Водят се 
разговори с РДВР за структурирането й в съответствие със Закона за 
МВР. 

  Програмата “Полицията в 
близост до Обществото” със 
съдействието на Общината, 
въвеждане на инициативи от 
типа ‘Community Policing”) 
 
 

2013-2015 И през 2015 год. продължи реализирането на проект „Полиция, местна 
власт – близо до обществото” с дейности, свързани с превантивни 
мерки за борба с трафик и наркотици, безопасен интернет в 19-те 
населени места, където са разкрити центрове за работа с деца и 
младежи „Отвори очи”. За пети път за децата имладежите от ЦРДМ, 
Община Велико Търново, в партньорство с Областна Дирекция на МВР – 
Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски” и 
Международната организация по миграция организираха „Лятна детска 
полицейска академия”, в която се реализираха мероприятия от 
Националната програма „Полицията в близост до обществото” и по 
Проект „Полиция, местна власт и гражданско общество – заедно за 
сигурността на населените места”. По предварително изготвен план 
децата, заедно със служителите от РУ „Полиция” гр. Велико Търново и 
секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора провеждаха 
занимания. В реализираните дейности бяха обхванати около 1000 деца 
и младежи от малките населени места на територията на Община 
Велико Търново. 
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  Изграждане на система за 
видеонаблюдение на 
обществени места и обекти 
общинска собственост. 
 

2012-2015 За периода  2012-2015 година са изградени и функционират 24  точки за 
видеонаблюдение в населените места.   
През м. август 2015 г. са доставени и монтирани 36 бр. камери със 
следните локации: 

o изход за гр.София на път І-4 “Севлиево - В.Търново - Омуртаг“ 
(Западен пътен възел); 

o в кв.“Чолаковци“ при пътно кръстовище на ул.“Сан Стефано“ с 
ул.“Рада войвода“; 

o на път І-5 “Русе – Велико Търново – Габрово“ при 
бензиностанция Ромпетрол; 

o на път І-4 “Севлиево - В.Търново – Омуртаг“ на бензиностанция 
Лукойл преди пътното кръстовище с.Малки чифлик; 

o изход към с.Арбанаси и гр.Горна Оряховица при кръстовището 
за Мавриков и жп гара Трапезица; 

o изход към с.Самоводене до фабрика Кармела; 
o при пощата и на сградата на общината; 
o при Бившо кино “Искра“; 
o на кръговото кръстовище до ДАП; 
o на бензиностанция Панов при кръстовището на ул.Н. 

Габровски“ с ул.“Г.Измирлиев“     за кв.“Бузлуджа“; 
o На ул.“Стоян Коледаров“ при магазин Практикер; 
o На ул.“арх. Георги Козаров“ с ул.“Краков“ на новата спортна 

зала на СОУ “Ем.Станев“ 
o Па път І-4 “Севлиево - В.Търново – Омуртаг“ ( ул.“Магистрална“) 

при светофара на Победа; 
o На ул.“Никола Габровски“ на светофара при пожарната;  
o На ул.“Беляковско шосе“ на пътно кръстовище с ул.“П.Яворов“; 

Доставени са  2 монитора и един компютър за осъществяване на 
видеонаблюдението при оперативния дежурен на община Велико 
Търново. Предстои определяне на интернет доставчик за изграждане 
на съответната кабелна мрежа и предоставяне на интернет услуга за 
осъществяване на видео наблюдението по проблемните и опасни 
участъци на територията на града. 
През м. март  2015 г. е изградено уличното осветление на пешеходната 
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пътеката за жп гара Велико Търново от фирма „ХИТ“ ООД, на стойност 
6 682 лв., дарение на община Велико Търново. Поставени са и 5 камери 
за видеонаблюдение, осъществяващо се от компютър в община Велико 
Търново, на стойност 2 295 лв., дарени на община Велико Търново  от 
фирма “Бойдип“ ЕООД. 

 Достъпна и 
безопасна среда 

Оценка на достъпността на 
градската и институционална 
среда на територията на 
общината: общински служби, 
здравни заведения, 
транспорт, туристически и 
културни обекти и пр. 

2012-2015 Оценката на достъпността на градската и институционална среда на 
територията на общината e извършена  чрез SWAT анализ, заложен като 
дейност при междинната оценка на Общински план за развитие 2007-
2013. Същата бе заложена и при  разработването на ОПР2014-2020, 
който бе приет през м. юни 2014 год. 

  Дейности по изграждане на 
асансьори за хора в 
неравностойно положение. 

2012-2015 През 2015 год. приключи реализацията на  инвестиционен проект за 
изграждане на 3 броя Центъра за настаняване от семеен тип, в два от 
които са монтирани асансьори и подемници за достъп на 
деца/младежи с/без увреждания, които са потребители на социалните 
услуги, свързани с деинституционализацията на деца в риск.  

  Присъждане на специален 
знак на обекти, с изградена 
инфраструктура, гарантираща 
достъпна среда 

2012-2015 Дейностите по мярката са в процес на стартиране 

  Разработване на план по 
приоритетни зони и поетапно 
изграждане на тротоари. 

2012-2015 Поетапното изграждане на липсващата тротоарна мрежа в областния 
град и населените места на общината е заложено като дейности в 
одобрения през м. Декември 2013 год. ИПГВР в трите зони за 
въздействие. През 2015 год. приключи и изпълнението на Договор за 
БФП, чиято цел бе инвестиционно проектиране на обекти, включени в 
трите зони на въздействие. Резултатът от проекта е изготвянето на 13 
инвестиционни проекта с издадени разрешения за строеж, в етап на 
одобрение от МРРБ, които са включени в Инвестиционната програма на 
общината по Приоритетна ос 1“Устойчиво градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020. Същата е в процес на одобрение от УО 
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на ОПРР. В инвестиционен приоритет „Градска среда“ са заложени 
13 014 862 лв. за изграждане на техническа инфраструктура в т.ч. и 
тротоари, изгледни площадки и др. 

  Въвеждане на механизмиза 
строг контрол при 
изграждането на нови 
комуникационни съоръжения 
за възстановяване на пътната 
настилка и тротоарите. 

2012-2015 С  Решение № 73/26,01,2012 Общински съвет прие  Наредба  за реда и 
условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени 
и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на 
елементи от техническата инфраструктура на територията на Община 
Велико Търново, с която се регламетират ясните правила за 
инвеститорите, както и защита на обществения интерес.  

 Гарантиране нормалния 
ритъм на живот при  
бедствени и аварийни 
ситуации 

Подкрепа за разширяване на 
мрежата от доброволчески 
групи в малките населени 
места. 
 
 

2012-2015 В изпълнение на Решение № 493/20.12.2012 г. на Великотърновски 
общински съвет е завършена  процедура по сформиране и 
регистриране на доброволно формирование с 11 доброволци, 
разпределени, както следва: 
Спасителна група В.Търново  -  9 
Спасителна група  – Килифарево  -  2 
Предстои регистрация на доброволчески отряди и в други населени 
места. 

  Преглед и оценка на 
състоянието на мрежата за 
радиоразпространение на 
общинското кабелно радио с 
оглед функциите за 
известяване на населението 
при бедствия и аварии.  

2012-2015 Общинското радио „Велико Търново“ притежава лиценз за ефирно 
излъчване, запазвайки си и кабелното разпространение. По този начин 
функцията за известяване на населението при бедствия и аварии ще 
достига до по-широк кръг от граждани на общината. 

  Рехабилитация на мрежата за 
кабелно 
радиоразпространение. 

2012-2015 Ремонтът и поддръжката на мрежата се извършва както планово, така и 
своевременно при аварийни ситуации с цел запазване качеството и 
достъпа до услугата от всички потребители.  

Въвеждане на Разширяване на Реконструкция за работа с 2013-2015 По Договор за БФП, по Програма BG04 „Eнергийна ефективност и 
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съвременни 
практики за 
устойчиво 
развитие 

газоразпределителните 
мрежи – условие и частна 
инициатива 
 

природен газ на 
отоплителните инсталации в 
необхванатите общински 
обекти 

възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014г., по „Подобряване на 
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико 
Търново” се предвижда внедряване на мерки за енергийна 
ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни 
инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета 
Ботева“, ЦДГ „Соня“ и ЦДГ „Ивайло, гр. Велико Търново. Стойността на 
инвестицията е 413 029.87 лв. като срока за изпълнение е до септември 
2016 година. 

 Оптимизиране на 
разходите на 
електрическа енергия в 
обществени обекти 
общинска собственост 
чрез прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност 

Намаляване на преките 
разходи за електроенергия 
чрез  замяна на осветителите с  
енергийно ефективни 
осветители 
 

2013-2015 Приключи внедряването на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Д-р 
Петър Берон” гр. Дебелец.  
По проект  „Модернизация на образователната инфраструктура чрез 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на 
община Велико Търново” са внедрени енерго спестяващи мерки в ОУ 
„Хр. Смирненки” – с. Водолей и ОУ „Хр. Ботев” с. Ресен на Обща 
стойност 740000 лв.,  СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Вл. Комаров” и ЦДГ 
„Първи юни”, възлизащи на 2 400 000 лв. Реализиран е проект 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в „Спортни зали ЮГ“ 
към СК „Ивайло“  

  Модернизиране на системата 
за автоматизирано 
управление на уличното 
осветление 

2013-2015 Във връзка с Решение № 1457/ 09.03.2015 г. на Великотърновски 
общински съвет, протокол на комисия назначена със Заповед № РД 22-
453/ 12.03.2015 г. на Кмета на община Велико Търново ( наш Изх. № 09-
176/ 07.04.2015 г.) и Решение № 1548/ 30.04.2014 г. на Великотърновски 
общински съвет, относно предприетите и изпълнени дейности през 
2015 г. за обезопасяване на опасни участъци на територията на 
гр.Велико Търново, извършените дейности са предимно в областта на 
уличното осветление, прожекторното осветление на пешеходни пътеки, 
предпазни парапети и др. 
І. Извършен ремонт и изграждане на уличното осветление на следните 
обекти: 

1. По ул.”Сан Стефано“ – в района от кръгово кръстовище на 
ул.„Н. Габровски“  при „ЕЛМОТ“ – АД до автобусна спирка 
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кв.„Чолаковци“; 
2. По ул.„Магистрална“ - /подлез/ срещу „MALL Велико Търново“; 
3.  По ул.„Полтава“ и бул.„България“ - /подлез/ срещу НВУ „Васил 

Левски“; 
4. По ул.„Ал. Стамболийски“ в района от Ректората на ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ до V-ти корпус; 
5. Южен пътен възел -  

5.1. Голям подлез срещу автогара Юг; 
5.2. Малък подлез срещу автогара Юг; 

6. Района от Южен пътен възел до ЖП гара Велико Търново - 
/подлез/; 

7.  По ул.„Дълга лъка“ в района от обръщалото на тролеите до 
моста на река Янтра кв.„Чолаковци“, гр. Велико Търново;  

8.  По ул.„България“ вход от София в района НВУ „В .Левски“, 
гр.В.Търново;  

9.  По ул.“Иван Хаджидимитров“ в района на СОУ ”Вела 
Благоева“, гр. В.Търново; 

10.  Изградено допълнително прожекторно осветление на 
пешеходни пътеки в града -       на ул.“България“ – 3 бр., на 
ул.“Краков“ – 2 бр., на ул.“Никола Габровски“ – 3 бр., на 
ул.“Магистрална“ – 2 бр.   

11.  Частично по ул.„Народни будители“ от „Лидъл“ до 
ул.“Димитър Благоев“, гр. Велико Търново; 

12.  По ул.„Иванка Ботева“ в района на северната част на 
Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново; 

Обща стойност на СМР на изграденото  уличното осветление в 
проблемните места в града  е 120 881,57 лв. 
 
ІІ. Невъзстановени обекти, за които към настоящия момент не е 
осигурено финансиране: 
1. По ул.„ Дълга лъка“ - /подлез/ за обслужване на ДВТ-АД гр. Велико 

Търново,  
 възстановяване на осветлението – 1 315,55 лв. 
 възстановяване на експлоатационното състояние /почистване, 
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възстановяван на плочки и др. дейности / - 3 300 лв. 
 По ул.“Дълга лъка“ /подлез/ до пешеходния мост за 

кв.„Чолаковци“, възстановяване на осветлението – 1 517,66 лв. 
 възстановяване на експлоатационното състояние /почистване, 

възстановяване на плочки и др. дейности/ - 3 060 лв. 
2. Пешеходна пътека от кв.„Бузлуджа“ до кв.”Чолаковци“, като 

необходимите и належащи СМР са на стойност      1 349,18 лв. 
3.  Района на южната промишлена зона - републикански път  
І-5 ”Русе – Велико Търново – Габрово” в участък срещу мелница 
„СПРИНК“. Осветление само за спирката, като необходи-мите и 
належащи СМР са на стойност  8 598,42 лв. 
4. По ул.„Народни будители“ в района от кръстовището  на 

”Практикер“ към „Лидъл“,  до ул.“Димитър Благоев“, като 
необходимите и належащи СМР са на стойност  21 992,01 лв. 

5. По ул.„Крайбрежна“ от ул.”Гурко” към р. Янтра, като необходимите 
и належащи СМР са на стойност 5 779,59 лв. 

6. Последна автобусна спирка ( при бивш завод ”Мавриков”) , като 
необходимите СМР са на стойност 2 200 лв. 

7. В районна на Стара болница в гр.Велико Търново,  като 
необходимите СМР са на стойност 23 500 лв. 

Общата стойност на СМР по изграждане на уличното осветление в 
проблемните места  в града възлиза на  72 612,41 лв. 

 Прилагане на МЕЕ в 
образователната мрежа 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в СОУ 
"Емилиян Станев" –гр. 
В.Търново 

2014-2015 През 2015 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”, 
е одобрен за финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени 
инвестиции, който  предвижда да бъдат 5 учебни заведения в 
градовете  Велико Търново и Килифарево. Сред предвижданите 
дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и 
отоплителни инсталация, енергоефективен ремонт на вентилационните 
инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на 
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, 
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ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. 
УС на НДЕФ публикува Списъка на проектите, одобрени за финансиране 
като Община Велико Търново е информирана, че проектът е одобрен за 
финансиране при задължително условие за сключване на договор за 
финансиране да бъдат предоставени Инвестиционните проекти за 
обектите за предварителен контрол. Община Велико Търново подготвя 
Инвестиционни проекти, като предстои тяхното съгласуване с НДЕФ.  
 

  Външна топлоизолация на 
детска ясла “Слънце”, гр. 
Велико Търново 

2013-2015 Поради недостатъчен финансов ресурс дейностите се планират да 
стартират през 2016 год. 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Евтимий" -гр.В.Търново  

2013-2015 През 2015 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”, 
е одобрен за финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени 
инвестиции, който  предвижда да бъдат 5 учебни заведения в 
градовете  Велико Търново и Килифарево. Сред предвижданите 
дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и 
отоплителни инсталация, енергоефективен ремонт на вентилационните 
инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на 
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, 
ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. 
УС на НДЕФ публикува Списъка на проектите, одобрени за финансиране 
като Община Велико Търново е информирана, че проектът е одобрен за 
финансиране при задължително условие за сключване на договор за 
финансиране да бъдат предоставени Инвестиционните проекти за 
обектите за предварителен контрол. Община Велико Търново подготвя 
Инвестиционни проекти, като предстои тяхното съгласуване с НДЕФ.  

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Р.Славейков" -гр.В.Търново 

2013-2015 През 2015 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”, 
е одобрен за финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени 
инвестиции, който  предвижда да бъдат 5 учебни заведения в 
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градовете  Велико Търново и Килифарево. Сред предвижданите 
дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и 
отоплителни инсталация, енергоефективен ремонт на вентилационните 
инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на 
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, 
ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. 
УС на НДЕФ публикува Списъка на проектите, одобрени за финансиране 
като Община Велико Търново е информирана, че проектът е одобрен за 
финансиране при задължително условие за сключване на договор за 
финансиране да бъдат предоставени Инвестиционните проекти за 
обектите за предварителен контрол. Община Велико Търново подготвя 
Инвестиционни проекти, като предстои тяхното съгласуване с НДЕФ.  
 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Р.Славейков" -с.Церова 
Кория 

2013-2015 Налице е изработен инвестиционен проект за обекта, който не получи 
финансиране през 2014 год. от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите". През 2015 год. по Програмата за хуманитарна и гражданска 
помощ на САЩ се финансираха ремонтни дейности в ЦДГ, с. Церова 
Кория.  Стойността на безвъзмездната помощ е в размер на 30 114,14 
лв. В периода 3-18 август 2015 г.  американски военнослужещи от 412-
то инженерно командване, както и военнослужещи от българската 
армия извършиха основен ремонт на детското заведение, включващ: 
поставяне на теракот, вентилация, подмяна на електрическо табло, 
поставяне на нови капаци на водопроводните шахти и външния 
кладенец, извършен основен ремонт на санитарните възли и на 
детските спални помещения, реновиране на детските съоръжения на 
откритата детска площадка, инсталирани и въведени в експлоатация 2 
бр. инвенторни климатици,  1 брой бойлер и  1 бр. конвекторна печка. 
Предвижда се търсене на алтернативни източници за финансиране за 
останалите дейности. 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"Кл.Охридски" –гр. 
Килифарево 

2013-2015 През 2015 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”, 
е одобрен за финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени 
инвестиции, който  предвижда да бъдат 5 учебни заведения в 
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градовете  Велико Търново и Килифарево. Сред предвижданите 
дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и 
отоплителни инсталация, енергоефективен ремонт на вентилационните 
инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на 
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, 
ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. 
УС на НДЕФ публикува Списъка на проектите, одобрени за финансиране 
като Община Велико Търново е информирана, че проектът е одобрен за 
финансиране при задължително условие за сключване на договор за 
финансиране да бъдат предоставени Инвестиционните проекти за 
обектите за предварителен контрол. Община Велико Търново подготвя 
Инвестиционни проекти, като предстои тяхното съгласуване с НДЕФ.  
 

 Стимулиране поетапното 
въвеждане на 
съвременни устойчиви 
форми на транспорт 
 

Изграждане на екологична 
връзка /лифтов транспорт/  на 
хълма Трапезица, Царевец и 
селище Арбанаси; 
изграждане на прилежаща 
инфраструктура към 
екологичната връзка 
/паркинги/ 

2012-2015 Разработен идеен проект от 2011г.,  съгласуван в МК. Проектът 
„Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и 
туристическа инфраструктура за достъп до резерват Трапезица-Велико 
Търново.” е завършен. Стойността на договора за безвъзмездна 
финансова помощ е 4,8 млн. лв..Изготвен е ПУП за лифт „под Царевец - 
за Арбанаси” с прилежащ паргинг.  През 2014 год. съоръжението е 
изградено  и прието от комисия  Продължава рабоктата по завършване 
КРР и експониране на западния склон до горната станция на 
фуникуляра и направа на туристически алеи в АМР „Трапезица” 
съвместно с експерти на МК . Дейността предстои да бъде стартирана 
след намиране на подходящ проект по Европейските програми 

  Изграждане на пътническо 
транспортно съоръжение 
/фуникуляр/  с прилежащ 
паркинг "Янтра" - 
ул."Н.Пиколо" 

2014-2015 Изготвен е ПУП за фуникуляра „Янтра-ул.”Н.Пиколо” с прилежащ 
паргинг  Дейността предстои да бъде стартирана след намиране на 
подходящ проект по Европейските програми. 

  Изграждане на зарядна 
станция за електромобили 

2014-2015 Дейността предстои да бъде стартирана с регулиране на условията по 
реализиране на интегриран транспорт чрез финансов инженеринг. 

  Проучване на възможности  2014-2015 С Решение № 1362 от 18.12.2014 год. , ВТОбС дава съгласие да се обявят 
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за възстановяване на 
тролейбусен градски 
транспорт 
 
 

публични търгове с явно наддаване за продажба на движими вещи 
общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана 
тролейбусна мрежа. Чрез разработването и приемането на Плана за 
устойчива градска мобилност ще се анализира възможността за 
въвеждане на по-ефективен  и по-високо екологичен тип транспорт, 
който е заложен и  като действие за изпълнение в ИПГВР: Група проекти 
2 –Транспорт, проект 2.1. Транспортна схема с алтернативни маршрути. 

Урбанистично 
развитие 

Разработване и 
прилагане на 
средносрочни планове за 
интегрирано градско 
възстановяване и 
развитие 

Подготвяне на ИПГВР за 
територията на гр. Велико 
Търново 

2012-2015 През 2013 год. община Велико Търново прие одобрения от МРРБ  
окончателен вариант на ИПГВР, разработен по проект  „Изготвяне на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три 
зони в гр. В. Търново”. През 2015 год. приключи и изпълнението на 
Договор за БФП, чиято цел бе инвестиционно проектиране на обекти, 
включени в трите зони на въздействие. Резултатът от проекта е 
изготвянето на 13 инвестиционни проекта с издадени разрешения за 
строеж, в етап на одобрение от МРРБ, които са включени в 
Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 
1“Устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Същата е в процес на одобрение от УО на ОПРР. Стойността й възлиза 
на 43 882 874 лв., явяваща се безвъзмездна финансова помощ със срок 
на усвояване до 2020 год. 

 Разработване на единни 
естетически изисквания 
за елементи на градското 
обзавеждане, рекламни 
табели и малки 
архитектурни форми в 
градската среда; 
 
 

Съвместна програма с ВТУ и 
НПО разработване на 
цялостна концепция за 
градската среда и колорита на 
населените места в общината: 
рекламни съоръжения, 
автобусни спирки, търговски 
обекти и пр. 

2012-2015 През 2015 год. община Велико Търново приключи Договор за БФП за 
проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната 
за трансгранично сътрудничество Румъния-България” в партньорство с 
НПО. Като резултати от проекта са - разработена териториална база 
данни и картографска подкрепа; разработена обща стратегията за 
трансгранично сътрудничество за ефективното планиране и управление 
на прилежащите територии; разработена Стратегическа концепция за 
пространствено развитие и определяне на конкретни локации за 
многофункционално усвояване на потенциала на района; доставен 
ArcGIS (специализиран софтуер) с инсталиране, настройка и  
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конфигурация. Резултатите от проекта ще могат да се използват за 
цялостна концепция за градската среда и колорита на населените места 
в общината. 

  Разработване на Наредба за 
естетика на градската среда 

2012-2015 През 2015 год. е актуализирана  Наредбата за изграждане, поддържане 
и опазване на зелената система на територията на общ. В. Търново. 

 

Съхраняване и 
експониране на 
уникалната 
културна 
идентичност на 
общината в 
цялото и 
многообразие 

Управление на културно-
историческото 
наследство 

Инвентаризация и 
паспортизация на обектите на 
КИН на територията на 
общината 

2013-2015 На базата на извършената инвентаризация е изготвен през 2014 г. 
проект за ”Фасадна реставрация, ремонтно–възстановителни работи и 
цветово решение на 14 сгради от ансамбъла ул.”Велчо Джамджията” 
като пилотен проект за възстановяване на фасадите и подобряване 
облика на уличните ансамбли от територията Стария град, който през 
2015 г. етапно се реализира.  

  Изготвяне на предложения и 
координация на дейностите 
за предоставяне за 
управление на общината на 
обекти културни ценности 

2014-2015 По ЗКН са предоставени на община Велико Търново за управление за 
срок от 10 години църквата “Св.40 мъченици”, АМР „Царевец” и 
АР”Никополис ад Иструм”, а през 2015 г. и АМР „Трапезица”. През 2015 
г. деактувани от държавна в общинска собственост са Шишмановата 
баня и терена за паркинг при църквата “Св.40 мъченици”. Поради 
обективни причини не са приключили преписките по предоставяне на 
средновековните църкви в Асенова махала и Арбанаси. 
 

 Паспортизиране на 
недвижимите културни 
ценности и ценните 
обществени пространства 

Изграждане на съвременна 
информационна система за 
обектите на КИН 

2013-2015 Извършва се ежегоден мониторинг на недвижимите културни 
ценности, монументалните и войнишките паметници с цел 
предприемане на навременни мерки за тяхното съхраняване, 
поддържане, освежаване и естетизиране. Общината съвместно с 
експерти от НИНКН и МК съгласно ЗКН изготвя предложения за 
предписания за опазването на старите сгради-НКЦ. 
Поддържа се електронен регистър на културните ценности и 
монументалните паметници на територията на общината и 
специализиран архив за тях. 
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Съвместно участие през 2015г. с НРБ”П.Р.Славейков” по проект 
„Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, 
запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното 
наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и 
Централна България" за дигитализиране на архива на КИН на общината 
 

  Придобиване на статут на 
ПКНЗ и  вписване в листата на 
ЮНЕСКО- обект-недвижима 
културна ценност 

2012-2015 Обсъдени са с МК процедурата и обекти - културни ценности, които 
могат да отговорят на критериите за обявяването за световен паметник. 
Изисква се подготовка съгласно законодателството и лобиране в 
европейските среди. 

 Разработване на план за 
управление на Стария 
град 

Разработване и прилагане на 
комплекс от мерки за 
управление на риска / 
регистриране на рискови 
обекти, своевременни 
предписания и предприемане 
на адекватни мерки/ 

2012-2015 Извършена е подготовка и е събрана информация, във връзка с 
възлагане на планово задание за изработка на ПОУ, който план е 
комплекс от мерки за управление и прилагането му, за управление на 
риска за културното наследство /регистриране на рискови обекти, 
своевременни предписания и предприемане на адекватни мерки/. 
Служители на общината съвместно с експерти от НИНКН и МК ежегодно 
изготвят протоколи с предложения и предписания по повод 
проблемите с опазването на старите сгради-НКЦ. 

 

  Стимулиране на 
партньорството между 
изкуствата и бизнеса при 
управление на КИН 

2012-2015 През март 2014 год. се учреди Сдружение “Асоциация на общините със 
селища и територии на културно - историческо наследство“ с участие на 
общините Велико Търново, Банско, Балчик, Трявна, Елена, Дряново, 
Горна Оряховица. Предвижда се работата на асоциацията да 
подпомогне стимулирането на партньорството между организации, 
институции и бизнеса при управление на КИН, да подпомогне 
развитието на политики в областта на опазване и популяризиране на 
недвижимото културно наследство, да насърчи развитието на 
културния туризъм и проучването и обмена на български и 
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чуждестранни добри практики и опит в опазването, популяризирането, 
управлението  и реставрацията на обекти – недвижимо културно 
наследство, да привлече нови членове, да разшири сътрудничеството 
със заинтересовани страни и да осъществи партньорство със сродни 
организации от страната и чужбина. 

 Рестарвация, 
консервация и 
съвременно експониране 
на обекти на КИН 
 

 2013-2015 През 2015 година бяха реализирани следните дейности: 

1. Изготвен проект за експониране „Цар Шишманова баня”, който бе 
включен за финансиране на КРР по програмата на Финансивоия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, 
администрирана от Министерството на културата;       

2. Изготвени проекти за изграждане на туристическа алейна мрежа, 
консервационно-реставрационни работи на разкритата част от 
западната крепостна стена и др. в АМР”Трапезица” 

3. Изготвени и изпратени до Областен управител 5 бр. досиета за 
финансиране  на военни паметници в крайно лошо 
състояние в с.Момин сбор, с.Габровци, с.Присово, с.Плаково и 
с.Въглевци. 

4. Обновен надгробният паметник на обесените от Априлското 
въстание в кв.Варуша и се постави паметен знак на д-р Васил Берон 
във Велико Търново. 

  Експониране на съхранените 
и разкрити недвижими 
ценности на хълм 
„Трапезица”; 

2012-2015 По договор с Фондация „Хейдар Алиев” се реализират в АМР 
”Трапезица” проекти за изграждане на туристическа алейна мрежа, 
консервационно-реставрационни работи на разкритата част от 
западната крепостна стена, създаване на музеен център, обновяване на 
трите църкви със стенописи № 10, №6 и №13, ремонтни работи на 
улица ”Трапезица”и почистване на хълма и вътрешния път от дребно и 
едрогабаритна растителност на стойност 2, 5 млн. лв.  
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Публични зони с 
обществени 
функции 

Развитие на зони за 
отдих и рекреация 

Регенерация на четирите 
големи производствени зони. 
Където е необходимо, 
преотреждане на терени за 
други функции 

2014-2015 Поради недостиг на финансов ресурс, дейности по мярката не са 
стартирали.  Очаква се възможност за финансиране по ЕСИФ за обекти в 
Зоната с потенциал за икономически растеж, част от ИПГВР. 

  Премахване на незаконни 
постройки използвани за 
нерегламентирана стопанска 
дейност;  

2012-2015 Дейностите по мярката се изпълняват при спазване на нормативната 
уредба. 
 

  Проектиране и изграждане на 
ул.”Крайбрежна” с 
адаптирана прилежаща 
инфраструктура за отдих 

2012-2015 Част от дейностите по проекта са предвидени за финансиране по ОП 
„Региони в растеж” 2014-2020, а друга част - по Програма за 
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-
2020 г.“. През 2015 год. приключи изпълнението на Договор за БФП, 
чиято цел бе инвестиционно проектиране на обекти, включени в трите 
зони на въздействие. Резултатът от проекта е изготвянето на 13 
инвестиционни проекта с издадени разрешения за строеж, часто от тях 
е и обект „Изграждане на обществен паркинг на ул.”Крайбрежна”. По 
проект „Модели за съвместно управление на риска за градове в 
трансграничния регион Румъния – България“ за обекта се предвижда  
изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни 
проекти за  брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за 
отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените 
инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, 
намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за 
човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната 
среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез 
защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и 
изграждането на улицата с адаптирана прилежаща инфраструктура за 
отдих. Проектното предложение е подадено в Съвместния технически 
секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество 
„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г. и е в етап 
на оценка. 

  Изграждане на зелена зона – 2012-2015 През 2014 година стартираха строително-монтажните работи по проект 
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парк в кв. „Бузлуджа-Зона В”, 
гр. Велико Търново 

„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на 
културния туризъм” като до м.декември 2015 година бяха изградени 
парк и детска площадка в кв. „Зона В”; Парк „Бузлуджа” –
реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система; 
„Благоустрояване на междублоково пространство в кв. „Бузлуджа”, 
кв.353- I, кв.6361, кв. 637 V,  VI, VII.; Изграждане на баскетболно игрище 
и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов”. 

  Проектиране и изграждане на 
парк в кв.Чолаковци, 
гр.В.Търново 

2012-2015 Обектът се финансира като основен по Договор за БФП, подписан на 
20.05.2013 год. През 2014 год. се сключи договор за изграждане на 
обекта, чиито дейности по проекта приключиха през 2015 год. Съгласно 
договора за СМР са изградени 2 детски площадки; 7 бр. беседки с 
пейки и маси, монтирани осветителни тела, затревена 6 300 кв.м. площ, 
засадени иглолистни и широколистни дървена и храсти. Поради 
недопустимост за финансиране на изграждане на улична мрежа, 
подходи и паркинги, то за завършване облика на терена отреден за 
парк, община Велико Търново ще изготви проектиране за 
необходимата инфраструктура, както и ще реализира инвестицията със 
собствени средства през 2016 год. 

  Развитие на зони за отдих в 
населените места извън 
общинския център 
 
 

2012-2015 През 2015 год. в 7 населени места – Плаково, Присово, Пчелище, 
Никюп, Хотница, Шереметя, Велчево са облагородени селските паркове 
със създаване зона за отдих, създаване на детски площадки и 
площадки с фитнес-уреди на открито, в резултат на финансовата 
подкрепа на общинския инвестиционен фонд „Местни инициативи“. 

 Ремонт и рехабилитация 
на гробищни паркове 

Рехабилитация на гробищни 
паркове в населени места 
извън общинския център 

2012-2015 През 2015 год. в над 80% от населените места през месеците март, 
април, октомври и ноември е извършвана от ОП „Зелени системи” 
естетизация на гробищните паркове чрез косене на тревните площи – 
690,211 дка .  През меците май и август е почиствано  гробището в 
гр.Велико Търново. Двата откоса на Великотърновското гробище се 
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равняват на 262 дка. 

 Възстановяване на детски 
площадки;  
 

Основен ремонт и 
привеждане към 
изискванията на Наредба №1 
на детски площадки  в 
откритите пространства на 
територията на гр. В. Търново 

2012-2015 За постигане на правно съответствие, през 2015 година се извършваха 
периодични ремонтни дейности на детските площадки, съгласно 
заложените в инвестиционната програма дейности. 
 

  Изграждане и възстановяване 
на съществуващи детски 
плащадки в населени места и 
общинския център 

2013-2015 В съответствие на "Наредба № 1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра" от 12.01.2009 година се 
извършва се периодичен контрол и ремонт на детските съоръжения, 
чрез фирми избрани по реда на ЗОП. 
С реализацията на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна 
балканска столица на културния туризъм” по Договор за БФП от 
20.05.2013 г. по ОПРР, се изградиха нови, както и се реконструираха 
съществуващи детски площадки в парк „Света гора”; в кв. „Чолаковци”;  
в кв. „Зона В”; в Парк „Никола Габровски” и в парк  „Бузлуджа”. 

 Разработване на 
ефективна програма за 
обновяване и изграждане 
на нови съоръженията за 
спорт  

Изграждане на спортно 
игрище и прилежаща 
инфраструктура, кв. 
"Бузлуджа" - гр. В. Търново 

2012-2015 С реализация на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна 
балканска столица на културния туризъм” по Договор за БФП от 
20.05.2013 г. по ОПРР, се извърши облагородяване на междублоковите 
пространства и изграждане на нова инфраструктура. Бе изградена нова 
Спортна площадка в кв. „Чолаковци”; зони за спорт с фитнес-уреди на 
открито в парковете «Света гора» и «Н.Габровски». Изгради се и 
баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” в 
кв. „Колю Фичето“. В  жк. „Бузлуджа“ б еше  реконструирана алейната 
мрежа и изградена поливна система в парк „Бузлуджа“, както и бе 
извършено благоустрояване на междублоково пространство в кв. 
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„Бузлуджа”, кв.353- I, кв.6361, кв. 637 V,  VI, VII, с изградена поливна 
система за зелените площи.  

    Община Велико Търново изпълни проект „Реконструкция и 
модернизация на игралното поле и лекоатлетическа писта на стадион 
„Ивайло” гр. Велико Търново – ІІ етап”, финансиран по Публична 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.  
За цялостното завършване на обекта се наложи извършване на 
допълнителни СМР, за които бе  сключен договор с предмет: 
„Допълнителни строително-монтажни работи по „Реконструкция и 
модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион 
„Ивайло”- град Велико Търново, Втори етап: зона за лека атлетика и 
ограждащ борд” Допълнителните СМР се финансират от Министерство 
на финансите с целева субсидия в размер на 561 000 лв. 
Допълнителните СМР са необходими не само за въвеждане на обекта в 
експлоатация, но и за сертифициране на спортната зона по 
изискванията на международната федерация по лека атлетика IAAF, без 
което условие не би била приложима Наредба № 1 от 08.05.2014г. за 
финансово подпомагане на спортни дейности, издадена от Министъра 
на младежта и спорта. Съгласно горецитирания договор  към 15.12.2015 
г. са извършени следните СМР: 
 
• Ремонт на нивелетата на източния вход вкл. разкъртване на 

бетоновата настилка на лекоатлетическата писта, изпълнение на  
нова настилка по приложен детайл, който включва изграждане на 
основа от трошенокаменна настилка и  асфалтобетон в два пласта 

• Нова настилка на буферната зона между пистата и трибуните от 
завършваща многопластова полиуретанова настилка PU Polytan-M. 

• Изпълнен тревен чим. 
• Доставена  мрежа и пилони за сектор хвърляне  на диск и чук. 
• Доставен  телескопичен тунел  
• Монтирани метална ограда към терена, парапети към стълби, 

метални стълби към терена;  
• Ограничител тип „Вълна” по трибуни /сектор „Гости”/ 
Реализиран е и проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

  Проектиране, реконструкция 
и ремонт на открита 
лекоатлетическа писта на 
стадион „Ивайло” гр. Велико 
Търново  

2012-2015 

  Проектиране, подмяна на 
дограмата на спортните зали 
част от СК”Ивайло” гр. Велико 
Търново  

2012-2015 

    
  Ремонт покрив и 

отводнителна система на 
високите части на закрита 

2015 
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лекоатлетическата писта на 
СК „Ивайло” гр.Велико 
Търново  

в „Спортни зали ЮГ“ към СК „Ивайло“. Топло и хидроизолиран е 
покрива на залите, подменена е дограмата, изградени са интелигентни 
отоплителни и вентилационни системи на природен газ. Извършен е 
цялостен вътрешен ремонт на всички помещения. Подменена е 
дограмата на Спортни зали – Север.  

  Въвеждане МЕЕ в ДКС 
«В.Левски» -В.Търново 

2014-2015 Изготвено обследване за енергийна ефективност, както и архитектурно 
заснемане на сградата. Разработен и изпълнен е инвестиционен проект 
за благоустрояване на парковото пространство около Двореца на 
културата и спорта. Проектът бе предмет на договаряне като 
допълнителен обект по Договор за БФП - „Град Велико Търново – 
зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”. 

  Изграждане на тренировъчно 
футболно игрище в кв. 28, 
УПИ ІХ с размер 105х68 м.  

2012-2015 Съоръжението е предвидено за изграждане  на 3 етапа, като през 2013 
г. е изграден  І-вия етап включващ изкоп и подравняване. При 
осигуряване на финансов ресурк, изграждането на обекта ще продължи 
и през 2016 година. 
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 Широко прилагане на 
форми на ПЧП 

Плилагане на добра практика: 
всяко инвестиционно 
намерение да получава 
разрешение за стартиране 
след подписване на 
меморандум за съответствие 
с обществените интереси: 
параметри относно 
естетиката на бъдещия обект 
и изисквания към полагане на 
грижи за обществени 
пространства наоколо за по-
дълъг период. 
 

2012-2015 Дейностите по мярката предстои да стартират 

 

  Отдаване на терени под наем, 
за изграждане на спортни 
съоръжени и атракциони в 
междублоковите 
пространства; 

2013-2015 През 2014 година стартираха строително-монтажните работи по проект 
„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на 
културния туризъм” като до м.декември 2015 година бяха изградени 
спортни съоръжени и атракциони с изпълението му. Обектите са, както 
следва: основни обекти: Реконструкция на паркоустрояване и 
благоустрояване на парк „Света гора”;Изграждане на парк и детска 
площадка в кв. „Чолаковци” (кв.7 УПИ ІІ, V, кв.14, УПИ І); Изграждане на 
парк и детска площадка в кв. „Зона В”; Изграждане на Спортна 
площадка в кв. „Чолаковци”; Довършване на тротоарна настилка, около 
парк „Майка България”; Парк „Марно поле” - реконструкция на детска 
площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система; 
Парк „Руски” - изграждане на поливна система и ограда; 
.Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на 
ограда на съществуваща спортна площадка). Допълнителни обекти: 
Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”; Парк 
„Никола Габровски” – реконструкция на детска и спортна площадка, 
изграждане на ограда и поливна система, ремонт на съществуваща 
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тоалетна с външно ВиК); Парк „Бузлуджа” –реконструкция на алейна 
мрежа и изграждане на поливна система; „Благоустрояване на 
междублоково пространство в кв. „Бузлуджа”, кв.353- I, кв.6361, кв. 637 
V,  VI, VII.; Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд 
на ул. „Илия Янулов”. 

 
 
Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Велико Търново като европейски  културен и образователен център. 
 
 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Постигнат резултат 

Развитие на 
културните 
институции в 
общината 

Осигуряване на съвременна 
материална база за 
пълноценното 
функциониране на 
културните институции. 

Подробна инвентаризация 
на състоянието на 
общинските културни 
институции.  

2012-2015 Инвентаризацията се извършва ежегодно и поетапно, с което се цели 
създаването на управленски механизъм за планиране и по-ефективно 
управление на публични средства. През 2015 година ХГ „Борис 
Денев“ бе обособена като второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити. Изготвено е обследване за енергийна ефективност на 
сградата. Вследстие констатациите от направената инвентаризация, 
беше сменена дограмата на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и 
бяха доставени експозиционни мебели, което значително подобри 
функционирането на културната институция. 

Развитие на 
съвременни 
културни 
дейности 

Стимулиране на 
инициативността и 
творческите идеи за 
развитие на перспективни и 
стойности културни 
дейности. 

 2014-2015 През отчетния период се постигна: 
Интензивна комуникация с културни институти, културни оператори, 
творчески гилдии и НПО с цел подготовка на Стратегия за развитие на 
културата в Община Велико Търново и по-добро партньорство. 
Координиране на културните прояви, информационно издание „Ключ 
за Велико Търново“. 
Координация с културни институти, народни читалища и 
неправителствени организации и реализация на предвидените в 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 125 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Постигнат резултат 

Културния календар на Община Велико Търново за отчетния период 
събития.  Разширяване на дейностите, в които да се възлагат 
творчески и широкоспектърни формати за създаване и участие в 
културната дейност на Община Велико Търново, съгласно 
Декларацията на БАРОК  за най-широк достъп на деца и младежи до 
култура. 
Подготовка на актуализиран вариант  и приемане от 
Великотърновски общински съвет на Програма „Изкуство и култура 
Велико Търново” , Правилата за реда и условията за съфинансиране 
на проекти в областта на изкуството и културата от бюджет  2015 на 
Община Велико Търново. През 2015 г. бяха финансирани проекти, 
изцяло насочени към създаването на нови произведения на 
изкуството или нови и иноватимни културни продукти. 
Подготовка и приемане от Великотърновски общински съвет  
Програма за дейността на народните читалища през 2015 . Проверка 
на дейността и състоянието на народните читалища- дейност 
финансиране, материална база, кадри. Общински празници на 
любителското творчество.   
С Решение №1394/29.01.2015 г. на ВТОбС беше приет Статут на 
награда „Култура“ на Община Велико Търново - за високи постижения 
в областта на изкуствата и културата. Наградата се присъжда 
ежегодно, в две категории: за ярки постижения в областта на 
изкуствата и културата и за най-успешен дебют или изява на млад 
творец (с творчески изяви до 5 години). 
Логистика, техническа организация, административно и финансово 
обезпечаване на културни събития. Менажиране и дооборудване на 
Летния театър в парк „Марно поле“. Менажиране и техническо 
обезпечаване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“. 
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  Проучване и прилагане на 
добри практики за развитие 
на традиционните дейности 
на културните институции с 
пазарна ориентация. 

2012-2015 През 2015 година са организирани над 480 прояви с културен 
характер. За високи постижения в областта на изкуството и културата, 
Община Велико Търново учреди награда „Култура“ в две категории - 
за утвърден автор и за млад автор, който е успял да впечатли 
публиката със свой дебютен проект.  
През 2015 год., с участието на културните институти, беше отбелязана 
кръглата 830 годишнина от въстанието на Петър и Асен и 
възобновяването на българската държава.  
Излъчено беше уникалното 3D Мапинг шоу  „Величието на 
Асеневци“.  
В двора на църквата-музей „Св. Димитър Солунски“ беше поставен 
театралния спектакъл „Асеневци“ – адаптация, от репертоара на МДТ 
„Константин Кисимов“ и със специалното участие на клуб „Традиция“.  
Валидиран беше и пощенски блок, посветен на 830 г. от въстанието 
на Петър и Асен и възобновяването на българската държава. 
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ се утвърдиха не само като място 
за провеждане на изложби, а и на множество концерти, 
конференции, срещи и дискусии. 
В рамките на Международното туристическо изложение „Културен 
туризъм“ Велико Търново 2015 се проведоха множество дискусионни 
теми и срещи на бизнеса по проблемите на туризма в България със 
специалното участие на министъра на туризма г-жа Николина 
Ангелкова, представители на БХРА, г-жа Маргарита Каишева - 
председател на УС на Център за интерпретиране на наследството, 
директори на музеи, управители на туристически агенции, експерти 
на общини.  
Юбилейна научна конференция, посветена на 830 години от 
въстанието на Петър и Асен и 40 години Филиал на НАИМ при БАН 
Среща – разговор с Николай Иванов, автор на книгата „Нови щрихи 
към портрета на Атанас Буров, изложба и прожекция на филма 
„Спомени за Буров“ 
Концерт на пианиста Галин Ганчев 
Концерт класическа испанска музика – „Испания в музика през 
вековете“ 
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  Откриване и утвърждаване 
на нови културни 
пространства 
/улици,паркове,квартали/ и 
привличане на  нови 
публики 

2012-2015 •В парк  « Марно поле» се реализираха следните дейности: 
 Старопланински събор „Балканфолк; 
 Международен фолклорен фестивал Велико Търново; 
 Национален    детски          ромски          фолклорен    фестивал 
„Отворено         сърце”; 
 Детски интерактивни програми 
Откриване на Дни на социалните услуги в подкрепа на Велико 
Търново за  Европейска столица на културата 2019 „Ние можем“  “: 
Workshop на  социалните услуги;  
•  В парк „ Майка България”: 
„Опълченски лагер – анимация,изложба и демонстрация на 
въоражение      от Освобождителната война 1877 – 1878 г. – 
организира Клуб „ Традиция”;  
•В парк „ Асеневци” : 
 Дикси джаз фест 2014 г.; 
Проект „Арт лято“, съфинансиран от Община В.Търново,  разработи 
като ново културно пространство района около ХГ „Борис Денев» и 
Паметника на Асеневци; 
• В АМР «Царевец» и в ателиетата на Самоводската чаршия успешно 
се   реализира „ Лятно училище по занаяти”;  
На Самоводска чаршия ежегодно се представя обичая „ Еньовден”. 
•В АМР „Царевец“ бяха проведени четири издания на Национален 
фестивал „Средновековна България“ за исторически възстановки, 
част от Програмата за националните чествания на 830 години от 
въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската 
държава 

  Постъпки за  възстановяване 
на единствения в България 
музей на архитектурата във 
Велико Търново 

2013-2015 Към настоящия момент няма обявено проектно финансиране 
Сградата на музея е собственост на САБ и съществува на 
ул.”Ив.Вазов” №35. Необходимо е институционалното му 
възстановяване, което бе прекъснато след смъртта на неговия 
директор арх.Т.Теофилов 
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  Разработване и изпълнение 
на план за действие за 
представяне номинацията 
на В.Търново за Европейска 
столица на културата 

2012-2015 Поредица от събития, мероприятия, срещи и дискусии свързани с 
номинацията се състояха на територията на региона. След избора на 
град Пловдив за Европейска столица на културата -2019 година в 
останалите три града, заемащи престижното второ място, ще бъдат 
реализирани съпътстващи културни прояви и активности, които ще 
допринасят изграждането облика на града и региона като 
привлекателна туристическа, културна и историческа дестинация. 
През 2015 г. се реализира съвместната инициатива на градовете 
София, Варна и Велико Търново, достигнали до финалната селекция 
за Европейска столица на културата 2019, филмовият фестивал „В 
дворците на старата, новата и морската столици на България“ в 
изпълнение Решение на МС за подкрепа и финансиране на общи 
проекти на трите града. 

  Програма за привличане на 
ученици и студенти за 
работа като доброволци в 
общински културни проекти. 

2012-2015 През 2015 г. бяха създадени условия и привлечени като доброволци 
млади хора при реализирането на Програмата за националните 
чествания на 830 години от въстанието на Петър и Асен и 
възстановяването на българската държава и при реализирането на 
празници за деца в парковете на града. 

Привличане на 
авторитетни 
национални и 
мегждународни 
прояви във Велико 
Търново. 
Популяризиране 
на културни 
събития от 
общинската 
програма за 
култура. 

Търсене на нови форми за 
културни прояви на 
територията на общината 
Привличане на още 
национално значими 
културни продукти чрез  
активизиране на 
партньорствата областта на 
културата с цел провеждане 
на национално значими 
прояви . 

Активизиране на 
партньорствата и развитие 
на мениджърски функции в 
областта на културата. 

2012-2015 За пета поредна година Община Велико Търново бе домакин на 
Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на 
културното и научно наследство“ (DiPP 2015), проведено под 
патронажа на ЮНЕСКО. 
През 2015 година беше реализиран общия проект на трите общини - 
Варна, Велико Търново и София, достигнали до финала в 
надпреварата за званието Европейска столица на културата през 2019 
година - „В Дворците на старата, новата и морската столици на 
България“.  
Съвместният проект е продължение на културната програма по 
ЕСК2019 и чрез филмови прожекции, лекции, дискусии, ателиета се 
цели обединяване на едни от най-големите и развити в 
икономическо, социално и културно отношение български градове - 
Варна, Велико Търново и София. 
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През отчетния период беше постигната интензивна комуникация и 
партньорство с творческите гилдии, НПО, културни институти от 
Велико Търново и страната.  
Под патронажа на Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо 
Кабан – Посланик на Република Франция в България беше представен 
детски спектакъл за децата на община Велико Търново. През 2015 
година партньори в културни събития станаха и Великотърновското 
дружество за приятелство „България – Япония“, дружество за 
приятелство „България – Китай“, посолство на Република Австрия, 
посолството на Великобритания и др. 
С участници от НД „Традиция“ – клонове Велико Търново и Шумен, 
сдруженията за средновековни възстановки „Чигот“ и „Авитохол“ от 
гр. Варна, Средновековно общество „Модус Виведи“ от гр. Добрич, 
Бургас и Пловдив в АМР „Царевец“ и двора на църквата „Св. 40 
мъченици“ се проведе Фестивал за исторически възстановки 
„Средновековна България“. Представени бяха работилници по 
производство на козметика и хартия по старинни технологии, 
средновековни занаяти-грънчарство, кожарство, кошничарство, 
ковачество, демонстрационни бойни турнири и сражения от 
Средновековието. 
В търсене на нови и съвременни форми на културни прояви на 
територията на общината, през 2015 година Община Велико Търново 
утвърди партньорските си отношения както с културните институти, 
така и с неправителствения и стопански сектор. В музеите, ХГ „Борис 
Денев“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, РНБ „П. Р. Славейков“, на открити 
пространства в града бяха организирани и проведени културни и 
образователни програми, международни пленери, кръгли маси, 
семинари, международни конференции. Експонирана беше и 
изложба от националния конкурс за детски рисунки „България и 
Китай-древни и уникални цивилизации“. 
С детска работилница за изкуство в природата, откриване и 
представяне на скулптурен парк, Община Велико Търново в 
партньорство Центъра за мултиетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“ и Сдружение „Дупини“ организира и проведе Симпозиум 
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„Изкуство-Природа Габровци 2015“. 
 

  Организиране на идентични 
и/или паралелни 
международни културни 
прояви в рамките на мрежи 
от партньорски градове в и 
извън България на принципа 
на ротационното 
домакинство; 
 

2012-2015 През 2015 година Община Велико Търново участва в международната 
конференция „Фестивали в черно и бяло“, която е част от проекта 
„Българо-норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична 
подкрепа на културния сектор в България“. Три от международните 
фестивали, провеждани на територията на община Велико Търново – 
Летният оперен фестивал „Сцена на вековете“, фестивалът за 
класическа камерна музика „Arbanassi Summer Music“ и филмовият 
фестивал „На източния бряг на Европа“ получиха лейбъл на 
Европейската платформа „Европа за фестивалите, фестивалите за 
Европа“ и специалната награда. 
Във връзка честването на 830 годишнина от въстанието на Петър и 
Асен, РИМ, в партньорство с Община Велико Търново проведе 
Международна научна конференция „Царевград Търнов и Второто 
българско царство в средновековния свят“. 
С международно участие на тема „Библиофилството-традиции и 
национална култура“ се проведе ХІV национална научна конференция 
„Библиотеки-четене-комуникации“.  
През 2015 година Велико Търново беше домакин на едноседмичен 
форум на Асоциацията на интериорните дизайнери в България. С 
множество съпътстващи програми професионалисти от България, 
Италия, Испания, Швеция, Израел споделиха своя опит. 
Устойчивост в партньорство и провеждане на културни прояви, 
адаптирани към широк жанров диапазон аудитория и многообразие 
на форми се утвърдиха и следните мероприятия: 
• Летният оперен фестивал „Сцена на вековете“ 
• Международен конкурс „Сребърна Янтра“ 
• Фестивал за класическа камерна музика „Arbanassi Samer Music“  
• Международен фолклорен фестивал 
• Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ 
• „Нощ на литературата“, проект на Чешки център, Община Велико 

Търново и РНБ „П. Р. Славейков“ 
• Младежки фестивал, в партньорство с Ротаракт клуб Велико 
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Търново 
• Britos Summer Fest 
• Филмовият фестивал „На източния бряг на Европа“ 
• Дикси джаз фест 
• Кинофестивал на филмите, спечелили награди на фестивала See a 

Paris, Париж - „Балканско игрално кино“ 
• „София Филм фест във Велико Търново” 
Прояви на културен център на Международния съвет на самодейните 
средища и Хлебна къща Велико Търново 
 

  Подпомагане на читалищата 
като съвременни центрове 
за културно-информационна 
дейност по местоживеене, 
чрез обогатяване и 
утвърждаване на 
традиционните празници, 
развитието на любителското 
творчество, подобряването 
на библиотечното 
обслужване 

2012-2015 Община Велико Търново- Дирекция « Култура и туризъм» организира 
и  проведе пътуващ семинар с читалищни служители от общината на 
тема: «Положителни практики при прилагането на Закона за 
Народните читалища и организацията на читалищната дейност в 
извънградска среда»  През 2015 година бе проведено обучение на 
председатели и секретари на читалищата относно възможностите за 
кандидатстване по национални и европейски програми. 
 Община Велико Търново стимулира читалищни формации за участие 
в престижни културни събития или прояви, ,свързани с тържествено 
отбелязване на събития и годишнини в град Велико Търново и  
съставните селища: 

• Национален фолклорен фестивал „ Насред мегдана в 
Арбанаси”; 

• Миндя рок фест; 
• Ден на народните будители; 
• Фестивал на динята в с.Никюп; 
• Празнична коледна програма „ В очакване на Коледа”; 
• Юбилеи  и годишнини на народни читалища в общината.    

  Насърчаване на 
експериментите в сферата 
на културата и създаване на 
иновативни културни 
събития 

2012-2015 За периода на провеждане Летният оперен фестивал „Сцена на 
вековете“ се утвърди като фестивал, насочен към широк кръг 
аудитория, а получаването на европейски статут доказва неговата 
устойчивост във времето. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА/ 

 

 132 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Постигнат резултат 

През 2015 година Община Велико Търново участва в международната 
конференция „Фестивали в черно и бяло“, която е част от проекта 
„Българо-норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична 
подкрепа на културния сектор в България“. Три от международните 
фестивали, провеждани на територията на община Велико Търново – 
Летният оперен фестивал „Сцена на вековете“, фестивалът за 
класическа камерна музика „Arbanassi Summer Music“ и филмовият 
фестивал „На източния бряг на Европа“ получиха лейбъл на 
Европейската платформа „Европа за фестивалите, фестивалите за 
Европа“ и специалната награда. 

  Създаване и утвърждаване 
на традиционен конкурс за 
млади творци в областта на 
сценичните изкуства. 

2012-2015 Община Велико Търново винаги е подкрепяла новаторски творчески 
идеи, в търсене на млади таланти и творци, и доказани културни 
изяви с утвърден престиж и висока художествена стойност. 
Утвърдени фестивали и конкурси в областта на сценичните изкуства 
на територията на община Велико Търново са следните: 
• Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси” 
• Национален Петропаловски събор „Хоро се вие край манастира“  
• Национален фестивал  на  Детско – юношеското театрално 

творчество „Малкият принц” 
• Национален танцов конкурс за детско-юношески фолклорни 

ансамбли и        танцови състави „Нашите малки големи 
танцьори” 

• Национален фолклорен фестивал за любителски клубове 
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ“  

• Национален детски ромски фолклорен фестивал „Отворено 
сърце”  

• Конкурс за вокална и  инструментална музика  „Звукът на 
времето” 

 Логистично и финансово 
подпомагане на културните 
институции за участието им в 
международни проекти, 

Система за методическа 
подкрепа и контрол на 
резултатите от дейността на 
самодейни колективи. 

2012-2015 Община Велико Търново активно подпомага методически и 
организационно работата на народните читалища за запазване и 
разпространение на традиционните обичаи, ритуали и обреди, на 
танцовото, музикалното, песенното и словесното творчество. 
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фестивали, изложби, 
конкурси 

Много от колективите през 2015 година завоюват призови места 
както на международни, така и на национални форуми.  
Ежегодно се обогатява библиотечният фонд в читалищата чрез 
осигуряване на книги от дарения. 
Служителите на дирекция „Култура и туризъм“ оказват периодична 
експертна и логистична помощ, консултации на културните 
институции, колективи, граждански сдружения за участието им в 
проекти, конкурси, празници. 
Чрез организиране на Общински празници на любителското 
творчество се дава възможност за представяне продукцията на 
художествените любителски състави и оценка на качеството на 
техния репертоар. С участието си в Общинските празници, народните 
читалища официално регистрират любителските си състави и 
колективи, което е свързано и с осигуряването на субсидии за тяхната 
творческа дейност. В тази връзка се извършва постоянен мониторинг 
и контрол на дейността.  
В ДКС „Васил Левски” през 2015 година се реализираха изключителни 
по своята зрелищност и висок професионализъм концерти и 
спектакли, посветени на 30 години от построяването му. 
В навечерието на 142 години от гибелта на Васил Левски в два 
поредни дни в ДКС „Васил Левски” се излъчи прожекцията на филма 
на Максим Генчев „Дякон Левски“. 
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 Въвеждане на програмен 
принцип за финансиране на 
дейностите, включени в 
общинския културен 
календар 

Изготвяне на предложение 
за статута на Културния 
календар /културна 
програма/ на  Община 
Велико Търново. Изготвяне 
на програма за привличане 
на подкрепящи организации 
и допълнителен финансов 
ресурс. 

2012-2015 Културният календар/културната програма на Община Велико 
Търново е неразделна част от бюджета на Общината и се представя 
на Общинския съвет при приемането на последния. В приложението 
към настоящия отчет са отразени всички културни прояви в Община 
Велико Търново, на които същата е била организатор или 
съорганизатор, подкрепяща институция с логистично или финансово 
подпомагане.  
Изградена е система от партньорски отношения за реализиране на 
културната политика на Общината с НПО на базата на съвместно 
финансиране на културни събития по силата на Правилата за реда и 
условията за финансиране на проекти в областта на изкуствата и 
културата от бюджета на Община Велико Търново, приети с Решение 
№ 149/29 март 2012 година на Великотърновски общински съвет. 
Община Велико Търново подпомага създаването и 
разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги и при 
финансова подкрепа от страна на Общината, се изискват от 
организаторите, партньорите подробни отчети за финансовите 
разходи. 
През 2015 година Община Велико Търново финансира седем проекта, 
като водещ показател е ефективността и атрактивността на 
предлаганите културни продукти: 
1. Проект на НЧ „Наука-1870“ с. Ново село – „Потомците на 
Матей Преображенски-пазители на историческата памет и 
традиции“,  
2. Проект „Работилница „От вар момиче“ на Великотърновското 
дружество за приятелство България-Япония;  
3. Проект „Дупини и приятели“;  
4. Проект на СБХ – представителство В. Търново - „Търновград и 
Н. Х. Васил Стоилов“;  
5. Проект Международен конкурс за вокална и инструментална 
музика „Звукът на времето“; 
6. Проект „Отражения“ на сдружение „Пита“  
7. Проект „Скандинавският север гостува на град Велико 
Търново“ 
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Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Постигнат резултат 

 Ефективен маркетинг за 
културните дейности в 
община В.Търново 

Засилен маркетинг на КИН 
на Общината и обектите, 
които предоставят 
туристически достъп 

2012-2015 Поради факта, че туризмът е основна индустрия на общината, 
Община Велико Търново при всяка възможност използва и 
популяризира както обектите, предоставящи туристически достъп, 
така и всички културни събития. 
С реализирането на междуобщинския проект „Бяло, пурпурно, синьо, 
зелено-следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като 
уникална туристическа дестинация на националния и международен 
пазар“ и неговата устойчивост през 2015г. бяха представени и се 
популяризираха в по-голям мащаб освен туристическите дестинации 
и културните програми на общините партньори.  
 

  
 

Разработване на конкретни 
маркетингови планове за 
утвърдените културни 
прояви на теритоията на 
общината. 

2012-2015 Община Велико  Търново  засили активността си по отношение на 
популяризирането на културните събития от общинската програма за 
култура. Използват се активно наличните средства за информация и 
реклама, туристически дипляни, медии и субекти в индивидуални 
изяви (интервюта, социалните мрежи, контакти от личен и 
професионален аспект). В партньорство с ОП „Реклама“ и по договор 
с „АВИ дизайн“ ООД се използват площи за популяризиране на 
събитията на рекламни съоръжения на територията на целия град – 
билбордове, касети, тривижъни. Добра практика се оказа 
експонирането на изложби в централната част на град Велико 
Търново -  на изложбените пана пред ФИИ. 
По повод празничното честване на 830 години от въстанието на Петър 
и Асен и възобновяването на българската държава, в партньорство с 
РИМ и интернет телевизия „Епохи ТВ“ се създаде и излъчи филма 
„Династията Асеневци“. 

 
Настоящият отчет на Програма за управление за периода 2011-2015 за 2015 год. е приет с Решение № 135/25.02.2016 год.     на Великотърновски 
общински съвет. 
 
С уважение, 
Инж. Даниел Панов 
Кмет на Община 
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Велико Търново 


