
    

Този документ е създаден в рамките на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа» на Оперативна програма “Региони в растеж“ 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 
 

Проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново“ 

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: 
BG16RFOP001-1.009 

Период за изпълнение /по подадено проектно предложение, с вх. рег. №: 
BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН /: 30 месеца 

Стойност на проекта /по представено проектно предложение, с вх. рег. №: 
BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН/: 8 698 868,16 лв. 

Предстои подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

Целта на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна 
инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението и постигането на 
по-висок жизнен стандарт в град Велико Търново, постигнати посредством интегриран 
подход при реализиране на групи от дейности, обобщени в три направления: Дейности, 
свързани с постигането на енергийна ефективност; Дейности, свързани с постигането 
на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни 
вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до 
устойчиво градско развитие; Дейности, свързани с изграждане на ВЕИ. 

С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни 
резултати в следните области:  

•Подобряване на общата образователна инфраструктура в Община Велико Търново и 
конкретно- модернизиране на образователната инфраструктура в ОДЗ „Ален мак“, ОДЗ 
„Рада войвода“, СОУ „Владимир Комаров“, СОУ „Г.С.Раковски и спортно училище“, 
ОДЗ „Пролет“. 

•Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за 
енергоносители;  

•Осигуряване на рентабилна образователна среда, водеща до устойчиво развитие;  

Включените в проектното предложение три детски градини и три училища са избрани 
след широко обществено обсъждане при изработката на ИПГВР и се основават на 
реалните нужди на града. Обектите са обвързани в двете зони за въздействие - Зона на 
публични функции с висока обществена значимост и Зона с преобладаващ социален 
характер, което допринася за постигане на синергичен ефект. 



    

Този документ е създаден в рамките на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа» на Оперативна програма “Региони в растеж“ 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 
 

Проектът има силно обществено значение и неговото успешно реализиране ще доведе 
до подобряване на цялостната конкурентноспособност на общината. Инвестирането в 
образование е в основата на добре функциониращ пазар на труда, характеризиращ се 
ниска безработица и висока квалифицираност на човешкия капитал. Ето защо е 
необходимо да се влагат средства в развитие на образователната система и в частност в 
прилежащата й инфраструктура. Конкретният проект ще осигури благоприятни 
условия за провеждането на учебния процес в няколко основни посоки:  

•Повишаване на енергийната ефективност и обновяване и модернизация на сградния 
фонд на общинската образователна инфраструктура в град Велико Търново;  

•Подобряване на условията на труд и обучение в 3-те учебни и 3-те детски заведения, 
което ще допринесе за повишаване качеството на живот и работната среда и ще се 
повиши привлекателността на региона; 

•Качествено повишаване на нивото на образование в община Велико Търново, което ще 
спомогне за устойчивото социално развитие на района. Успоредно с това, ще се отчетат 
и потребностите и ще се осигури социално включване на групите в неравностойно 
положение, включително ромите, за които придобиването на образование е възможност 
за реализация на пазара на труда и е важна стъпка по пътя на тяхното интегриране и 
допринася за устойчивото градско развитие; 

•Намаляване на енерго-потреблението, на разходите за поддръжка и експлоатация на 
сградите; 

•Намаляване вредните емисии на CO2, отделяни в атмосферата, допринасящо за 
подобряване параметрите на околната среда. 


