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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  И ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

През 2015 година за втори път поех ангажимент пред гражданите на Велико Търново да 
продължа започнатото за превръщането на общината в динамично развиваща се,  съчетаваща 
устойчивото развитие на икономиката и туризма; за съхраняване и популяризиране на 
културно-историческото наследство; за привличане на нови инвестиции за развитие на 
водещите производства;  за увеличаване на обема на инвестициите в публична  
инфраструктура;  за осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на гражданите; за 
балансирано развитие на централна градска част, квартали и селищата в общината; за 
осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и 
социалната сфера. Основните цели в моята управленска програма са  насочени към 
реализацията на основните принципи и насоки, залегнали в Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020 и продължаване на политиката за устойчиво развитие на община Велико 
Търново. 

Фактите  и цифрите в настоящия отчет на Програмата за управление говорят сами по себе си – 
администрацията и през 2017 година  изпълнява своите задачи с необходимото качество и 
висока експертиза. 

В работата си заложихме на няколко основни принципа: 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 И ЕВРОПЕЙСКАТА СОЛИДАРНОСТ 

Усвояването на европейски средства продължава и ще продължава да е основен инструмент за 
реализиране на редица местни политики в социалната сфера, сферата на благоустройството, 
инфраструктурното развитие и опазването на околната среда.  
Факт е, че община Велико Търново се нарежда сред първите български общини по ефективност 
и резултатност в този нелек процес.  
Това неоспоримо доказва изградения висок административен капацитет, който даде и първите 
резултати с одобряването на над 43 милиона лева за реализация на инвестиции в областта на 
устойчивото и интергирано градско развитие за следващите пет години, като инвестиции за над 
23 млн.лева от тях стартираха  през 2017 година. 
Създадени бяха  добри условия за  живот и за бизнес в общината чрез европейско финансиране 
в резултат на разработени и управлявани 13 проекта в областта на образователната, социалната, 
техническата инфраструктури, туризма и културата на стойност над 30 милиона лева, от които:  
БФП на обща стойност над 29 милиона лева и  собствен ресурс от  над 911 000 лв.  
Част от тези проекти продължават своето изпълнение и през 2018, като ресурсът, който 
общината ще управлява е над 27 570 000 лв. от които по одобрена Инвестиционна програма на 
Община Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020:  4 проекта на обща стойност  
над 23 870 000  лв. в т.ч. собствен ресурс от над 805 760 лв., а по  други оперативни и 
европейски програми :  9 проекта на обща стойност  над   3 701 000 лв. 
През 2018 година общината предвижда сериозна работа и при разработването на няколко 
приоритетни проекта, част от които вече са в процес на оценка:  
По одобрена Инвестиционна програма на Община Велико Търново - ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020
•  4 проекта на обща индикативна стойност - 20 805 767,50 лв. в т.ч. 500 000 лева 
/Интегриран градски транспорт; Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм 
на територията на Старото военно училище; Проектиране и разширяване на Мултимедиен 
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посетителски център; Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително 
събрание"/;  
По други оперативни и европейски програми / вече в процес на оценка/ 
• 3 проекта на обща индикативна стойност - 11 942 974.30лв. в т.ч. 222 640 лв. собствен 
принос /Изграждане на комплекс от социални услуги за деца; Изкуство и култура - общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма; “По-добре свързани 
вторични и третични възли в главната и широкобхватната TEN-T мрежа, чрез общи мерки в 
трансграничниярегион“ (CBC)/. 

СТРЕМЕЖ КЪМ  ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ  

И през 2017 година пред общината отново остават трудните решения за това как да задържи и 
да повиши качеството на публичните услуги, при изоставане на ръстовете на ресурсите и 
засиления натиск от страна както на потребителите за повече и по-достъпни услуги, така и на 
държавните органи, които в стремежа си да свиват своите разходи прехвърлят все повече 
отговорности на местните власти. 
Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2017 год. е в размер на  27 372 519 лв., което 
представлява с 6,01 % преизпълнение спрямо началния годишен план. Приходите за местни 
дейности /Собствени приходи и Обща изравнителна субсидия от Централния бюджет/ са в 
размер на 29 418 319 лева. Данъчните приходи са в размер на  12 587 502 лева, а неданъчните 
приходи за местна дейност  са в размер на 14 540 327 лева. 
Разходите за местни и дофинансирани дейности на касова основа за 2017 година са в размер на 
29 625 131 лева или с 4.02 % по-малко от предходната 2016 година. 
Просрочените задължения като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия за 2017 
са 4.90 %. Просрочените задължения към 31.12.2017 година са с 46,98% по малко от тези към 
31.12.2016 година. Този факт отразява стремежа на общината да покрива просрочените си 
задължения в рамките на текущата година. За целта е създадена организация за текущо 
анализиране и изпълнение на бюджета с оглед своевременното идентифициране на рисковете и 
причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за 
поети ангажименти и начислени задължения и вземания.  
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 УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ  

Общинската администрация продължава да е водещ пример за модерна и ефективно работеща в 
област Велико Търново и в страната. Реализираните инициативи са ключов приоритет по 
осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и бизнеса с 
общината и прилежащите структури. Създаден е единен и унифициран подход по реализацията 
на електронното управление, внедрени са основите на електронната платформа на общината, 
като водещ приоритет за Община Велико Търново и част от предприетите инициативи за 
прозрачност в общинското управление.  
Платформата осигурява единен достъп до всички административни структури и услуги, като 
поддържа редица основни функционални елементи: Централна система за управление на 
съдържанието, електронни административни услуги съгласно Регистър на услугите, свързани с 
организацията по предоставяне на електронни административни услуги; Интеграционен модул 
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АИСКАО (Административна информационна система за комплексно административно 
обслужване) за целите на въвеждане на комплексно административно информационно 
обслужване; Модул инвестиционен справочник; Модул профил на купувача; Модул управление 
на етажна собственост; Модул SMS паркиране;  Модул културен календар;  Модул за ползване 
на услугите посредством персонален идентификационен код (ПИК), издаден от националната 
агенция по приходите (НАП); Модул за проверка и заплащане на местни данъци и такси; 
Модули за публичност, прозрачност и комуникации с гражданите на Община Велико Търново, 
включително- Обществено обсъждане; Обществен мониторинг; Да изчистим Велико Търново. 
Тринадесет са административните услуги с възможност за заявяване по електронен път, 
предоставени по достъпен начин на гражданите и бизнеса посредством интернет портала на 
общината. Възможно е също заявяване и получаване на резултата от административни услуги 
по различни равнопоставени канали: през интернет, на гише, по пощата.  
Към реализираните в предходни години модули, функционалности и интегрирани програмни 
продукти, през 2017 година е осигурен достъп и чрез видео жестов превод за хора с увреден 
слух в Общинския център за услуги и информация на гражданите. Видеоконферентната връзка 
и жестомимичният превод значително оптимизират работните процеси, свързани с хората, 
страдащи от този тип увреждания. Община Велико Търново е първата сред местните власти, 
която внедрява Общата рамка за оценка – CAF. Общата рамка за оценка е инструмент за 
цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на 
организацията чрез знанието и енергията на хората в администрацията. 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Развитието на социалните услуги и осигуряването на заетост продължава да е основен 
приоритет в политиката на Община Велико Търново. 

В периода януари-декември 2017 година Община Велико Търново продължи да реализира 
политики в сферата на социалните дейности чрез изпълнение на Европейските механизми на 
ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и ОП „Региони в растеж”2014-2020 със 
следните проекти:  Проект „Подкрепа за независим живот”, Проект „Приеми ме 2015“, Проект  
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”” и Проект „Изграждане на кризисен 
център за лица”. 

През отчетния период бе приет Годишен план за развитие на социалните услуги на Община 
Велико Търново за 2018 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Велико Търново /2016–2020/, приета с Решение № 280/26.05.2016 г. на 
Великотърновски общински съвет, както и Програма за детето за 2017 и План за действие за 
осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново за 2017 
година.  

През 2017 година Община Велико Търново продължи да изпълнява приоритетите, заложени в 
Програма „СИНДИ“ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства“, Програма на 
Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве 2017 – 2020, Програма за 
повишаване на информираността на обществото за превенция на наркоманиите в Община 
Велико Търново 2017 – 2018 и План за действие на Община Велико Търново за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение.  

През 2017 г. беше разкрит 20-тият Център за работа с деца и младежи (ЦРДМ) в гр. Дебелец.  
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Продължи активната политика на Община Велико Търново за осигуряване на заетост, с 
приоритет мерки за заетост на младежи до 29 години, безработни лица над 50-годишна възраст 
и продължително безработни лица.  В изпълнение на програми и проекти, реализирани от 
Община Велико Търново, е осигурена заетост на 118 безработни лица. Чрез предоставяните 
социални услуги по програми, проекти и общинска дейност е осигурена подкрепа и е 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. 

Проект „С грижа за възрастните хора“ на Община Велико Търново в партньорство с Дарителско 
сдружение „Св. Иван Рилски“ с. Балван, Районно управление – Велико Търново, РДПБЗН – 
Велико Търново и Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“  беше 
определен за най-добра практика в тематична област 3: Социални иновации и партньорства, на 
Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016/2017. 

През 2017 г., с подкрепата на Общинска програма за асистирана репродукция, са подпомогнати 
финансово 26 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико 
Търново. В резултат от шестгодишното реализиране на Общинската програма за асистирана 
репродукция са родени 47 бебета, в това число 10 двойки 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 
институциите в системата на образованието, се направи обстоен демографски, финансово-
икономически и социален анализ. 
В Община Велико Търново е изградена устойчива мрежа от институции в предучилищното и 
училищното образование, които доказват възможности за повишаване качеството на 
образованието, разработват и въвеждат нови елементи в организацията и съдържанието на 
обучението, организират по нов начин управлението на образователната средата, използват 
нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебното съдържание, програми и 
планове.  
През 2017 година Община Велико Търново положи оптимални усилия за осигуряване на 
всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Вниманието бе 
насочено към намаляване процента на децата и учениците, които са отпаднали или не са 
обхванати в предучилищното и училищното образование, независимо от това дали причините 
са социални, икономически, образователни, етнокултурни, институционални или здравословни. 
С планираните мерки и действия се осигури намаляване процента на лицата, които трайно не 
посещават училище или не са обхванати във формалното образование. Отделено е специално 
внимание и средства за обезпечаване транспорта на децата и учениците, подлежащи на 
задължително обучение, за осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухня-майка в 
ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. Извършени са строително-ремонтни дейности за над 297 000 лв. 
на сградния фонд на учебните институции. Над 1 333 000 лева са осигурени по различни 
Национални програми за развитие на средното образование, над 11 000 лева са разходени по 
наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за 
стипендии за постигнати високи образователни резултати, както и за даровити деца, а 
проектите, които се реализираха в сферата на образованието надвишават 20. 
За развитие на устойчива, съвременна, пазарно ориентирана образователна система Община 
Велико Търново през 2017 година финансово подкрепи и съхрани учебно-възпитателната 
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дейност в училищата и детските градини на територията на малките населени места, както и 
разкри пазарно ориентирани специалности и профили. 

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ С НОВА ВИЗИЯ  

През 2017 година се отчита значителна качествена промяна в дейността и визията на 
културните институти в общината. Реализираните съвместно многобройни проекти създават 
нови продукти на културния туризъм и зададоха нови параметри на разработването на нови 
пространства за съвременна култура в обекти на културно-историческото наследство. Всички 
културни институти и техните програми и събития са неразделна част от Календара на 
културните събития на Общината и се реализират в партньорство с нея. През 2017 година е 
завършен проектът за реставрация и социализация на обект Шишманова баня, с което общината 
включи в туристическите маршрути нов средновековен исторически обект. 
През 2017 г. са организирани над 450 културни събития. Акцент в тях бе ІІ Летен сезон на 
българските оперни театри „Сцена на вековете”. На откритата сцена в АМР „Царевец” са 
представени общо 10 спектакъла – опера, балет, мюзикъл, рок-опера, от оперните театри в 
Бургас, Варна, Пловдив, Русе и Стара Загора и МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново, 
събрали над 12 000 зрители.  
Реализирани са общо 25 фестивала: Летен фестивал за класическа камерна музика „Arbanassi 
Samer Music“; Международен фолклорен фестивал Велико Търново 2017;  Дикси джаз фест; 
Националния фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси” и др., както и Международно 
туристическо изложение „Културен туризъм“; Уникалното светлинно 3D Мапинг шоу 
„Царевград Търнов“ и др. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 
ЖЕЛАНА ЕВРОПЕЙСКА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ  

Община Велико Търново продължава и през 2017 година да утвърждава града като водеща 
европейска туристическа дестинация. С такава цел Община Велико Търново организира 
официалното откриване на новия туристически сезон през месец април с ХIV издание на 
Международното изложение „Културен туризъм 2017” и се представи на Националната 
туристическа борса „Ваканция и спа”.  
След избора на град Пловдив за Европейска столица на културата 2019 година в останалите три 
града, заемащи престижното второ място, се реализират  съпътстващи културни прояви и 
активности, които ще допринасят изграждането облика на града и региона като привлекателна 
туристическа, културна и историческа дестинация. През 2017 г. се реализира третото издание на 
съвместната инициатива на градовете София, Варна и Велико Търново, Международния 
филмов фестивал „В дворците на старата, новата и морската столици на България“ със 
съпътстваща програма от лектории, семинари, работилници за кино. 
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.  

Представям на вашето внимание изпълненото за програмата за 2017 година по приоритети: 

Приоритет 1: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново.
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Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

Постигане на 
прогнозируемост в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Укрепване на 
стратегическото 
планиране и 
програмиране. 

Годишен доклад на Общинския 
план за развитие 2014-2020 

2016-2018 Съгласно разпоредбите на чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от ЗРР за 
реализацията на документите за стратегическо планиране по чл. 9, 
ал. 1, т. 1 - 4 от същия, се извършва анализ и  междинна оценка към 
средата на периода на тяхното действие.  През 2017 година бе 
изготвен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община Велико Търново 2014-2020 
в съответствие с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие 
(ЗРР) и приет с Решение № 581/30.03.2017г. на ВТОбС. Бе 
разработена и Междинна оценка на Общинския план за развитие на 
община Велико Търново за периода 2014-2020 /ОПР/ в съответствие 
с чл. 33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР), приета с 
Решение № 629/27.04.2017 г. на ВТОбС. Оценката изследва 
общинското развитие в периода между 2014 и 2016 година. Фокусът 
е поставен върху проекти, инициативи и резултати, които са 
реализирани или са в процес на реализация между  разработването 
на Общинския план за развитие и края на 2016 г. Междинната 
оценка включва оценка на първоначалните резултати от 
изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните 
цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните 
ресурси; изводи и препоръки за изпълнението на съответния 
документ.  

 Разработване и актуализиране 
на секторни стратегии и планове 
за изпълнението за основните 
функциите на общината: 
за управление на общинското 
имущество; развитие и 
укрепване на административния 
капацитет; 
развитие на културата; 
разгръщане на социалните 
услуги и дейности;опазването 
на околната среда и 
рационалното използване на 
природните ресурси; устойчиво 

2016-2019 През 2017 г. община Велико Търново е предложила, а 
Великотърновски общински съвет, със свои решения е 
изменил и допълнил 5 наредби и е приел 2 нови наредби, като 
е изменил 1 правилник и  отменил 1 правилник.  
През 2017 г. е разработен  план за въстановяване на пълната 
функционалност на системите за централизирано 
ноблюдение, както и регистър на оборудването и моментното 
експлоатационно състояние на комуникационната 
инфраструктура. 
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развитие на туризъм. 

 Осигуряване участието на 
представители на общината в 
работни групи за изготвянето на 
проекти на нормативни актове и 
на стратегически и програмни 
документи, засягащи местното 
самоуправление с оглед 
планирането за програмен 
период 2014- 2020 г. 

2016-2019 В областта на КН: определени представители на общината за 
участие в изготвяне на проекто-закон за историческите столици на 
България и за изменение на ЗКН; 
В областта на европейското финансиране: Със Заповед № РД-22-
685/24.03.2016 год. бе определен състав на екипа по подготовка на 
проектните предложения на Инвестиционната програма, ОП 
Региони в растеж“ 2014-2020, съгласно подписаното между 
общината и МРРБ Споразумение за реализацията й от 23.03.2016 
год. Работата на екипа е  с времеви хоризонт  до края на 2019 
година. 
В областта на финансовото управление и контрол: Утвърждаване на 
одитна пътека за финансово управление и контрол при 
осъществяване и подбор на проекти, финансирани по ОП „Региони 
в растеж“ 2014-2020.

 Усъвършенстване структурата 
на общинската администрация 
за местно икономическо 
развитие 

2016-2017 С Решение № 376/25.08.2016 г. на Великотърновски общински 
съвет е приета нова структура и численост на общинската 
администрация, с което се цели по-голямо оптимизиране на 
човешкия ресурс по области на компетентност и експертиза, обхват 
на работа, както и по-добра и по-ефективна свързаност между 
ресорите при изпълнението на управленските цели и приоритети. 
Приетата административна структура е ефективна и йерархично 
опростена с управленски нива, гарантираща успешното изпълнение 
на политиките на общината в т.ч. и в областта на местното 
икономическо развитие. Структурата е организирана така, че да 
осъществява пълноценно всяка една от дейностите на общината в 
т.ч. бързи, качествени и навременни услуги на гражданите и 
бизнеса. 

 Съобразяване на общинското 
многогодишно бюджетиране с 
заложените в ОПР и ОУП цели 
и приоритети; 

2016 Община Велико Търново е една от 39-те български общини, чиито 
проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие ще  бъдат 
финансирани по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020. Възможността общината 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. Групите инвестиции, 
предмет на реализация, са част от  инвестиционните приоритети на 
ОПР2014-2020, както и на ОУП 2015-2019, като многогодишното 
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бюджетиране на общинските финанси е съобразено спрямо тяхното 
изпълнение. 

Стимулиране на 
инвестиционата 
активност 

Разработване на ясен 
икономически 
обоснован 
инвестиционен профил 
на общината 

Анализ на ресурсите и 
потенциала и приоритизиране 
на възможностите 

2016-2017 На своята електронна страница, Община Велико Търново е 
разработила специализирани секции, съдържащи 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 собственост. През 2017 г. се осигури и достъп чрез 
видеожестов превод за хора с увреден слух в Общински център за 
услуги и информация на гражданите, пл. „Майка България“ №2. 
Мобилното приложение улеснява административното обслужване 
на хора със слухови и говорни увреждания, чрез таблет и 
специализиран софтуер, като в реално време е възможно да се 
свържат с преводач, който да насочва както тези граждани, така и 
служителите към желаните административни услуги.  
Видеоконферентната връзка и жестомимичният превод значително 
оптимизират работните процеси, свързани с хората, страдащи от 
този тип увреждания. Новата услуга е напълно безплатна и може да 
бъде заявена в Центъра за услуги и информация на гражданите в 
сградата на Община Велико Търново. 

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. 
Надграждане на 
съществуващата система 

2016-2017 Като продукт от проект „Обща стратегия за устойчиво 
териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България” бе разработена териториална база данни и 
картографска подкрепа, както и доставен ArcGIS (специализиран 
софтуер) Софтуеърът ще даде възможност за равнопоставеност на 
бъдещите инвеститори; бързо и оперативно предоставяне на 
подходящи терени. За да може този продукт ефективно да се 
използва, както от администрацията, така и от обществеността в 
Инвестиционната програма на общината са предвидени средства за  
софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община 
Велико Търново в размер  18 000 лв. по Бюджет-2018. 

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

2016-2019 Община Велико Търново е сред  67-те български общини с въведен 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който по 
своята същност обхваща повече от 65% от територията на града, 
обособена в три зони за въздействие. В него са предвидени проекти 
за над 340 млн. лв. за създаване на атрактивна инвестиционна среда, 
по-адекватно планиране на инвестиции в инфраструктура и по-
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съкратени срокове за реализирането им. През 2017 год. община 
Велико Търново разработи проекти в областта на техническата, 
образователната, социалната инфраструктури и сключи договори за 
безвъзмездна финансова помощ на стойност над 23 882 000 лв. по 
одобрената Инвестиционната програма на община Велико Търново 
по  процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико 
Търново. Резултатът от подписаното споразумение е реализацията 
на инвестиционни проекти на обща стойност 43 882 874 лв., със 
срок на усвояване до края на програмния период., чието изпълнение 
ще осигури всички видове елементи на публичната инфраструктура 
съобразно планираното развитие. 

Ефективна система за  
маркетинг и 
популяризиране 
потенциала на Община 
Велико Търново 

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

2016- 2019 През 2017 година бяха проведени 66 срещи и прояви с 
международен характер, като от тях 40 срещи с чуждестранни 
гости, 22 от които с посланици и дипломати. При посещение на 
делегация от Европейския парламент и проведeни работни срещи с 
образователни институции и с местната власт, са поставяни 
въпросите за необходимостта от финансови механизми, чрез които 
частните собственици на сгради с историческа и архитектурна 
стойност да могат да кандидатстват за финансиране за реставрация. 
Други от обсъжданите въпроси бяха свързани с новите мерки по 
Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 за инвестиции в 
туристически обекти с национално и световно значение. На две 
работни посещения на посланика на Франция и запознаване с 
богатото културно-историческо наследство на старопрестолния град 
и ролята му на образователен, туристически, културен, фестивален 
и икономически център, както и на среща на заместник-кметовете 
на Община Велико Търново с посланика на Китайската Народна 
Република бе представен както туристическият, така и бизнес 
ресурсът, заедно с богатите възможности, които предоставят двата 
университета, филиалите, колежи, училища, спортни бази на 
територията на града и региона. На работна среща с делегация от 
район Донченг, Пекин ръководена от генералния директор на 
комисията за развитие на туризма в пекинския район бе подписан 
меморандум за разбирателство и сътрудничество в сферата на 
туризма. Бе проведена и среща с Председателя на 
Председателството на Босна и Херцеговина с кмета на общината, а 
отзвукът от официалната среща бе, че са налице всички 
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предпоставки за добро сътрудничество както между България и 
Босна и Херцеговина, така също между Велико  Търново и град 
Баня Лука в различни сфери – икономика, туризъм, култура и др. 
Посланикът на Норвегия за Румъния и България, посети 
старопрестолния град и изрази задоволсто от резултатите от 
консервацията на „Шишмановата баня“, станала възможна след 
реализацията на проект на Община Велико Търново, финансиран по 
механизма на Европейското икономическо пространство. Кметът на 
община Велико Търново и посланикът на Чехия в България 
обсъдиха възможностите за инвестиции в областта на 
рециклирането на строителни отпадъци, управлението и 
пречистването на водите, благоустройството на градовете, 
съвременния електротранспорт, балнеолечението и експлоатация на 
минералните извори, производството на канцеларски материали и 
офис-консумативи и др. На среща между посланика на Румъния и 
заместник-кмета по строителството, бе дискутирана възможността 
да започне разработването на съвместен туристически пакет 
„България – Румъния“. Негово Превъзходителство предложи идеята 
България и Румъния да бъдат представяни в общ туристически 
пакет на туристите, които идват от по-далечни страни. През 2017 
год. бе проведена и среща с представители на световната 
туристическа компания Thomas Cook Group; дискусия между 
журналисти от водещи руски медии и кмета на Община Велико 
Търново, по време на която бяха обсъдени възможности за 
популяризиране на България и Велико Търново като туристически 
дестинации с правене на успешен бизнес. 

Стимулиране на 
деловата активност

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

Подкрепа за участие на 
предприятия от общината в 
бизнес форуми и срещи с 
подкрепата на национални 
институции 

2016-2019 През 2017 год. бе проведена среща с американския предприемач 
Едмънд Бек във връзка с обсъждане на сътрудничество в областта 
на съхранението на паметници на културата и оказване на 
съдействие при бъдещите му инвестиционни намерения на 
територията на Велико Търново. Зам.-кметът  по финансовите 
въпроси и председателят на ВТОбС взеха участие в дискусия с 
шестима от най-успешните предприемачи от Силициевата долина, 
които представиха своя опит на организирана среща  със студенти 
относно стартиране на нов собствен бизнес /startup бизнес/ в 
начална фаза на развитие и вече реализирани проекти. 
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Предоставяна е регулярна информация до местни фирми за 
предстоящи търговски изложения. Изготвенени са материали на 
английски език с икономическия профил на общината и 
предоставяне на чуждестранни дипломати и гости. През 2017 г. са 
проведени 14 различни информационни събития и прояви 
организирани от и с логистичната подкрепа и съдействие на 
Областен информационен център – Велико Търново и общината в 
подкрепа на бизнеса, представящи възможности за тяхното 
инвестиционно развитие. В периода януари – декември 2017 са 
проведени:интервю с кандидати за селскостопански работници за 
Португалия, организирано съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – 
Велико Тръново;информационен ден за процедурите 
„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и 
„Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с 
променлив интензитет на дейността” по ОПРЧР 2014-
2020;информационен ден по процедура „Повишаване на 
енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК 2014-
2020 г.;информационен ден по процедурите „Подкрепа за 
предприемачество” и „Развитие на социалното 
предприемачество”по ОПРЧР 2014 – 2020; информационен ден по 
процедура „Обучения за заети лица“ по ОПРЧР 2014 – 2020 г. 
информационни срещи „Възможности за финансиране - 2017 г.“ в 
общините от региона;информационен ден по процедурите 
„Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното 
предприемачество“ и „Специфични обучения“ по ОПРЧР ; 
информационна среща със студенти от специалностите 
„Управление на проекти“, „Маркетинг“ и „Публична 
администрация“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 
информационна среща със студенти от специалност „Социално 
предприемачество“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Целта на съвместните инициативи бе преодоляването на 
предизвикателствата пред бизнеса, както и конкретизиране 
неизползваните ресурси и възможности за стимулиране на местните 
икономики. 

 Промотиране и представяне на 
местни производители при 
провеждане на международни 
форуми с национално участие / 

2016-2019 През 2017 г. , за поредна година, местни занаятчии взеха участие в 
базар на занаятите в побратимения град Байон; посещение на 
бизнес делегация от гр.Велико Търново в гр. Твер, Русия; 
представяне на Велико Търново на международно туристическо 
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бизнес-делегации, 
представяния, дни на България 
и пр./ 

изложение в Словакия 

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

2016-2019 Отношенията между Велико Търново и побратимените градове 
продължават да се развиват. Беше подписан окончателен договор за 
побратимяване между Голяма Община на Бурса и Велико Търново. 
Делегации от побратимените градове Бурса и квартал Зугло, 
Будапеща  и град Хаен, Испания гостуваха на празника на града. 
Със свои щандове в туристическата Борса се представиха град 
Брага, Португалия, град Хаен, Испания град Охрид, Македония, 
гр.Бурса, Турция, гр.Серес, Гърция, Делегация от побратимения 
град Твер, Руска федерация, взе участие в честванията по случай 
140 годишнината от Освобождението на Велико Търново. 
Събитието бе уважено и от консула на Руската федерация в гр.Русе. 
Делегации от община Велико Търново взема участие в честванията 
на празниците на гр.Охрид и гр.Твер. Бе проведена и среща между 
кмета на общината  и мениджъра за международно сътрудничество 
и проекти в Националната асоциация „Забележителности и 
забележителни градове на Франция“ във връзка със споделяне на 
опит относно съхранението на паметниците на културата. 

Туризмът като 
фактор за 
икономическото 
развитие 

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

Разработване  на  цялостна  
стратегия  за  устойчиво 
развитие  на туризма  в община 
Велико Търново и План за 
действие 

2016-2017 На база на анализи за постигнатите резултати, през 2018 год. се 
предвижда  и разработването  на  цялостна  стратегия  за  устойчиво 
развитие  на туризма  в община Велико Търново и План за действие.

  Развитие на разработения набор 
от туристически маршрути с 
различна тематична насоченост 
чрез ТА „Царевград Търнов” 
ЕООД 

2016 – 2019 През 2017 г. "Царевград Търнов" ЕООД започна разработване на 
нови туристически маршрути, включващи посещение на екопътеки, 
църкви и манастири на територията на Община Велико Търново, 
както и извън нея. 
Разработена бе и интерактивна игра "Средновековни криминални 
загадки - тайната на 9-те ключа". Целта на играта е да популяризира 
АМР Царевец по един необичаен, атрактивен и забавен начин. 
Игровата форма прави обиколката нестандартна и разнообразна, а 
информацията, обикновено предавана чрез екскурзоводска беседа, 
приятна и лесна за усвояване. 

 Разработване на Разширяване  на "Мултимедиен 2017-2018 Обектът е включен в списъка с основни проекти в одобрената 
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съвременни програми за 
интерпретация и 
анимация на новите 
туристически атракции 

посетителски  център" 
Царевград Търнов"–II-ри етап 

Инвестиционна програма на общината по ПО1“Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“на ОП „Региони в растеж“2014-2020. 
Проектното предложение се предвижда да бъде разработено през 
2018 год. след стартиране работата на Фонд „Мениджър на 
финансовите инструменти в България“ ЕАД за бенефициенти 
общини, чрез който проектът ще бъде финансиран по оперативната 
програма. 

 Повишаване 
достъпността до 
туристически обекти и 
привлекателността на 
дестинацията 

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. 

2016-2019 Наличен е експертен анализ на общинска администрация на някои 

от основните обекти, предмет на религиозен туризъм и 

довеждащата техническа инфраструктура, а именно: 

1. На общинския път VTR 1027 “/път ІІІ-514, Г. Оряховица - Велико 

Търново/ - манастир “Света Троица“, който е единствена 

транспортна връзка за манастира.  

1.1. Констатирано е разширяване на съществуващите свлачищни 

деформации и допълнително активиране на свлачищните процеси в 

района на  Патриаршеския манастир.  Ще се търсят възможности за 

изготвянето на  работен проект, за укрепване на свлачищото до 

манастира «Св.Троица».. 

1.2. Извършени са инженерно-геоложки проучвания и е изготвен 

проект за укрепителни мероприятия на свлачище № VTR 

04.10447.28 над улица ”Трапезица” в гр.Велико Търново. Улицата е 

част от общинския път за манастир „Св.Троица”.    Към настоящият 

момент са завършени в голям обем неотложните аварийно-

възстановителни работи и укрепителните мероприятия на обекта 

съгласно одобрения проект, като  улицата е възстановена и 

асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в 

този участък към Патриаршеския манастир. Предстои анкериране за 

цялостно укрепване на свлачището. 

2. Извършен е основен ремонт на общински път VTR 1009 " път І-5 

( гр.Русе – гр.Велико Търново ) – Преображенски манастир", с обща 

дължина 1,800 км. Ремонтът за трайно възстановяване на 

общинския път е извършен през лятото на 2017 г., а финансирането 

на обекта  е в размер на 250 000 лв.                                    (съгл. 

Постановление № 160 от 4 август 2017 г. на Министерски съвет).                       
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3. Извършено е обследване на общинските пътища, водещи към 

Къпиновския манастир, като е констатирано крайната необходимост 

от: 

o Възстановяване на общински път VTR 1021 “( път ІІІ- 

551) - с.Велчево - Къпиновски манастир“, като възстановяване на 

горното строене на мост над река Елишин при км 1+600, както и 

направа на нов водосток при км 3+800, ремонт еластични предпазни 

огради, пътна настилка и подобряване на отводняването в тези 

райони ). 

o Възстановяване на общински път VTR 3015 “( път ІІІ- 

5302) – с.Велчево“, като възстановяването включва водосток над 

дере Татанчец,  както и последващо възстановяване на пътна 

конструкции и асфалтовата настилка.  

За възстановяване на двата общински пътя (на мостовото 

съоръжение и водостоците по тях) са изготвени  работни проекти и 

предстои окончателно им съгласуване през пролетта на 2018 г. със 

съответните ведомства. Осигуреният финансов ресурс за 

строителство и възстановяване е от Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

Възстановителните дейности  предстоят да се извършат през лятото 

на 2018 год. 

 Повишаване качеството 
на туристическото 
предлагане 

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

2016- 2019 Пета поредна година работи експертна комисия по категоризиране с 
включени двама представители на браншови организации, а със 
Заповед на кмета на общината от 2012 год. е създаден 
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. 
Вследствие на  работата му  се постига гарантиране изпълнението и 
контрола на дейностите в структуроопределящия за общината 
сектор. 

 Реклама и 
маркетинг на 
тури тическата 

Представяне на общината чрез 
рекламни материали в големите 
възли за пътнически транспорт 

2016 -2019 През 2017 год. "Царевград Търнов" ЕООД започна разработката на 
общ междуобщински проект за рекламиране и промотиране на 
туристическите обекти чрез  рекламни билборди на територията на 
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дестинация – летищата, гарите и автогарите 
на големите градове, както и в 
големите съсредоточия на 
туристически интерес – зимните 
и морските курорти, 
историческите центрове на 
големите градове; 

градове като София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе. Резултатите от 
него се предвижда  да се представят през 2018-2019 г.  

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

2016-2019 Туризмът е един от основните фактори за икономически потенциал 
на общината, поради което се използват всички възможности за 
представяне и подкрепа на икономически субекти, развиващи 
дейността си на територията на общината по време на участието си 
в редица изложения и борси в страната, като най-важните от тях за 
2017 г. са:  
1. Участие на  «Царевград Търнов»ЕООД във «Ваканция и Спа 
Експо» - София; 
2. Участие на общината като съорганизатор в Международна 
туристическо изложение "Културен туризъм", В. Търново; 
3. Участие на общината в МТИ „Планините на България – 
гостоприемство в четири сезона“ - гр. Смолян 
"Царевград Търнов" ЕООД организира за първи път 
специализирано изложение за български производители на храни и 
напитки "Трапезица фест". Събитието се проведе от 12 до 14 
октомври, а целта бе утвърдени компании от хранително-вкусовата 
промишленост, ферми и малки производители на храни по 
уникални семейни рецепти да покажат пред търговци и клиенти 
своите нови продукти и търсени на пазара стоки.  

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

2016- 2019 Във връзка с организирането на традиционния Коледен панаир, 
който се провеждя в гр. Байон, Франция, от 01 до 31 декември 2017 
г., посрещна в т.нар. Европейско селище майстори на занаяти от 11 
различни страни: Великобритания, България, Унгария, Италия, 
Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. 
В продължение на дългогодишното сътрудничество бяха поканени 
майстори-занаятчии от Велико Търново, които да участват в 
Панаира. На тях им бе предоставено място в специално изградена 
палата за всички страни-участници, където  се изложиха 
традиционни сувенири и изделия, както и рекламни материали от 
Великотърновския регион. 
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  Организиране на изложението 
„Културен туризъм” и  
популяризирането му, чрез 
привличане на по-широк кръг 
чуждестранни изложители и 
запазване правата. 
Превръщане на изложението в 
туристическа борса за културен 
туризъм, за постигане не само 
рекламен, но и на икономически 
ефект 

2016-2019 През 2017 год. се проведе 14-то издание на Форума. На изложбена 
площ от 300 кв.м. над 40 участници от страната и чужбина 
представиха културно-историческия си потенциал в най-
престижния форум за културен туризъм в България. В рамките на 
изложението бяха проведени Международен филмов фестивал /за 
13-ти път/ и конкурс Read & travel - за  5-ти път. Станалото 
традиция  изложение резултира в разширяване възможностите на 
местния бизнес за привличане интерес към региона; изграждане на 
трайни патньорства и търговски контакти. 

Прилагане   на   
стратегия   за   
стабилизиране   и   
повишаване   на 
конкурентоспособно
стта на малките 
населени места в 
общината и 
разнообразяване на 
селската икономика

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

2016-2019 В  населениите места на територията на Община Велико Търново - 
с. Балван, с. Дичин, с. Леденик, с.Ресен, с.Ново, гр.Дебелец и 
гр.Килифарево, произведената местна продукция от пекарни, 
баничарници и сладкарски цехове се предоставя в търговската 
мрежа в населените места на общината, с което се дава възможност, 
както за популяризиране на тези населените места, така и за 
реализиране на продукцията на дребно.  

 Стимулиране 
консумацията на местни 
селскостопански 
продукти 

Предприемане на стъпки за 
постигане на споразумение с 
големите хранителни вериги за 
организиране на специални 
сектори за продажба на 
продукция на местни 
производители 

2016-2019 Предстои изпълнението на дейността. 

  В партньорство с местната 
структура на БХРА приоритетно 
предлагане на местни продукти 
в туристическите обекти в 
региона 

2016-2019 Общината се стреми да създаде повече места в селата (минипазари) 
за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и 
търговци. Такива минипазари съществуват в селата Ресен, Велчево, 
Балван и градовете Дебелец и Килифарево. 

Оптимизация на 
административната 
тежест за бизнеса и 
гражданите

Система за данъчни 
облекчения, 
оптимизиране на 
данъците и 

Оценка на съществуващите 
практики за администриране на 
туристически данък. 

2016-2019 След отпадането на туристическата такса, в Наредбата за 
определянето и администрирането 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 
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оптимизиране на 
таксите за активните 
стопански субекти; 

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 
Община Велико Търново. 

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

2016-2019 Община Велико Търново е една от първите сред местните 
власти, която внедрява Общата рамка за оценка – CAF. Общата 
рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на 
качеството, който дава възможност за усъвършенстване на 
организацията посредством знанието и енергията на хората в 
администрацията. Чрез модела CAF институцията получава 
възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, 
за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността 
й в различни сфери.  
Целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата 
на институцията. Прилагането на модела CAF ще подобри 
административните услуги, ползвани от гражданите и 
юридическите лица, ще надгради квалификацията и 
административната култура на служителите в Община Велико 
Търново, ще подобри цялостната дейност на организацията и 
резултатите, които постига. 
През 2017 година 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, ISO/IEC 27001:2013. 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. 

Анализът от дейността на Общинските центрове за услуги и 
информация на гражданите: пл. „Майка България“ №2; изнесен 
Център за услуги и информация на гражданите: Мол Велико 
Търново; изнесен Център за услуги и информация на гражданите: 
кв. „Чолаковци“, свързан с качествено обслужване на гражданите и 
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бизнеса показва следните показатели: 
Общ брой документи: 65 531: 
 22 987 бр. за извършени административни услуги по 

направления: 
 2 502 бр. – Дирекция "Правно обслужване и управление на 

собствеността"; 
 4 279 бр. – Дирекция "Строителство и устройство на 

територията"; 
 16 206 бр. – Дирекция "Административно обслужване". 

 42 544 бр. – други документи: молби, жалби, декларации, 
информации, писма и др. 

Приходите на Центровете за услуги и информация на гражданите за 
2017 година са в размер на  
479 268,06 лв. 

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

Продължаване въвеждането на 
механизми за дистанционно 
обслужване на гражданите 

2016-2019 Освен интегрираните вече модули и функционалности към 
платформата е-община - Модул за достъп до услуги, Софтуерна 
платформа за управление на бизнес процеси и електронни 
документи, Модул „Профил на купувача“, SMS паркиране и 
„Инвестиционен справочник“,Софтуерна платформа за управление 
на бизнес процеси и електронни документи „Архимед“; 
Информационна система на Общински съвет (ИСОС),  е-Регион 
Велико Търново, от месец декември 2017 година община Велико 
Търново е регистрирана като реален участник в електронен обмен 
на документи, свързано с Решение на Министерски съвет относно 
привеждане на информационните системи за електронен обмен на 
документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден 
от Държавна агенция „Електронно управление“. Работните процеси 
включват изпращане и получаване на документи от други 
администрации, участници в обмена, запитвания за състояние на 
регистриран документ, следене на цялостното състояние на 
изпратената и получена документация. 
Модул за проверка и заплащане на местни данъци и такси е 
част от платформа е-Община Велико Търново: 574 извършени 
плащания през 2017 година в размер на 39 669, 11 лв. 
През 2017 година, във връзка с обслужването на цялостния 
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административен процес и електронни заявления, са приети и 

обработени 25 заявления за административни услуги, предоставени 

по електронен път, посредством платформа е-Община Велико 

Търново:  

 Административни услуги "Местни данъци и такси": 

23 заявени и обработени административни услуги по 

електронен път; 

 Административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне: 2 заявени и обработени административни 

услуги по електронен път. 

 Предлагане на максимално 
широк набор от 
административни услуги по 
електронен път – развитие на е-
община 

2016-2019 Община Велико Търново предоставя 13 административни услуги по 
електронен път в следните категории: 
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" 
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 Издаване на удостоверение за административен адрес на 
имот. 

Публичност и 
прозрачност в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Разширяване на 
механизмите за 
гражд нски контрол 

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

2016-2019 Община Велико Търново е въвела практиката за публичност и 
прозрачност на административните процеси още преди същите да 
са задължително условие по приет нормативен акт. Наложена във 
времето практика е да се организират публични обсъждания за 
Бюджета на общината за съответната година, за ОУП, за ИПГВР, за 
Зони за въздействие, Стратегии от местно значение и др.  

 Създаване на Консултативни 
съвети по основни секторни 
политики за развитието на 
общината: КС по спорт и 
младежки дейности, КС по 
туризъм и др. 

2016-2019 И през 2017 година продължават своята работа създадените 
обществени, експерти и консултативни съвети:  
1. 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  
подпомага организирането и провеждането на местната 
политика по опазване на културното наследство, намиращо се 
на територията на общината.

2. Обществено-експертен съвет по култура, който        анализира и 
обобщава информация в областта на дейностите по 
осъществяване на общинската политика за закрила и развитие 
на културата, след обсъждане на проекти за участие в 
международни, национални и отраслови програми за развитие 
на дейностите по осъществяване на стратегията на общинската 
политика за закрила и развитие на културата;проекти на 
нормативни актове в областта на културата, свързани с 
осъществяване на дейностите по общинската политика за 
закрила и развитие на културата; механизми за практическо 
стимулиране на дейностите по осъществяване на стратегията на 
общинската политика за закрила и развитие на културата; 
проблеми, свързани със структурата на звената на Общината, 
общинските културни институти и организацията на културния 
живот във Велико Търново. Съветът предлага конкретни 
дейности за реализиране на общинската политика за закрила и 
развитие на културата. 

3. В 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 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 22

бедствия, както и осъществяване своевременно оповестяване и 
информиране на населението за реалната ситуация на 
възникнало бедствие. В неговите основни прерогативи 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. 

4. 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. 

Ефективно 
управление на 
финансовите и 
материалните 
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 финанси,  

Предоставяне на публични 
услуги в номенклатура, обем и 
качество съответстващи на 
потребностите при оптимално 
вложен финансов ресурс; 

2016- 2019 І. В изпълнение на основните функции на отдел „Гражданска 
регистрация“, свързани с издаване на актове по гражданска 
регистрация и удостоверителни документи по гражданско 
състояние въз основа на регистъра на населението,  през 2017г.  са 
издадени 16 596 бр. удостоверителни документи по гражданско 
състояние по заявления от граждани. 
В гр. Велико Търново са съставени 2 662 бр. актове по гражданско 
състояние / в т.ч. 1275 бр. актове за раждане, като 177бр. са 
съставени по документи за събития настъпили в чужбина; 327 бр. 
актове за сключен граждански брак, като 43бр. са съставени по 
документи за събития настъпили в чужбина;   1060 бр. актове за 
смърт, като 34бр. са съставени по документи за събития настъпили 
в чужбина. За всеки съставен акт по гражданско състояние е 
създаден и електронен еквивалент  в Националния регистър на 
актовете по гражданско състояние. 

 Извършени 699 бр.припознавания на деца съгласно чл.64-
чл.66  от Семейния кодекс  /в това число – 660бр. към 
момента на раждането и  39 бр. след съставяне на акта за 
раждане.  

 Изготвени 8 бр. решения по признаване на чуждестранни 
съдебни решения по чл.117 и чл.118 от Кодекса на 
международното частно право.  

 Изготвени  58 бр. преписки по  настойнически дела на лица 
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поставени под запрещение, като и на непълнолетни лица,  
родителите на които са починали или лишени от 
родителски грижи.    

 Издадени 1 873 бр. удостоверителни документи  по искане 
на държавни, общински, съдебни институции,МВР, частни 
съдебни изпълнители  и др.  

 Обработени 22 856 бр. актуализационни съобщения за 
актуализация на ЕЛРК  в НБД  „Население” и Националния 
регистър за гражданско състояние. 

 Изпратени 578 бр. уведомления към Регистъра на 
имуществените отношения на съпрузите  към Агенцията по 
вписвания, съгласно  изискванията на чл.19 от Семейния 
кодекс. 

ІІ. По отношение на дейност „Общинска икономика” – част от 
дейността на отдел „Управление на собствеността“, Дирекция 
ПОУС, отчетът за 2017 година показва следното : 

 Издадени 25 бр разрешения за поставяне на преместваемо 
съоръжение;  

 Издадени 313 бр. разрешения за извършване търговия на 
открито;  

 Категоризирани  151 бр. обекти;   
Общо приходи – 110 698,56 лв. 

 Издадени 255 бр.  разрешения за търговия на открито в 
прилежаща територия на търговски обект;    

 Издадени 434 бр документа за работно време. 
Общо приходи – 84 349,19 лв. 

 Издадени 664 бр. удостоверения за наличие или липса на 
задължения на стойност; 

Общо приходи -  7 905,00 лв. 
Общо приходи от дейността за 2017 г. – 202 952,75 лв. 

ІІІ. 1. По отношение на дейностите, свързани с технически услуги 
на Дирекция „СУТ”, отчетът за 2017 година показва следното : 

1. Промяна предназначението на земеделските земи и включване в 
строителните граници на населените места – 9 бр.   
2. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени 
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сгради в действащия кадастрален план по чл.54a от ЗКИР, във 
връзка с чл.175 от ЗУТ – 62бр.  
3. Издаване на разрешение за строеж – 347бр.  
4. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 
инвестиционни проекти – 70бр.  
5. Разрешаване изработването на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива –7 бр.  
6. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 
действието си поради изтичане на срока –3бр.  
7. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 
34р. 
8. Осъществяване на контрол по строителството при 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа –171бр.    
9. Уведомления за заверена на заповедна книга – 139бр.  
10. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 
документация – 16бр.  
11. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи 
от IV и V категория –172бр.  
12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за 
степен на завършеност на строежи – 26бр.  
13. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за 
използване или застрашени от самосрутване –16бр.  
14. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж –31бр.  
15. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –
204бр.  
16. Заверка на копие на документ от технически архив – 31бр.  
17. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с 
ЕСУТ – 3бр.  
18. Удостоверение за административен адрес на поземлени 
имоти –26бр.  
19. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно 
изменения на устройствени планове и схеми –100бр. 
20. Допускане изработването на проекти за изменение на 
подробни устройствени планове – 126бр.  
21. Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 426бр. 
22. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по 
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които се издава разрешение за строеж –254бр. 
23. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната 
собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 
375бр.  
24. Регистриране на сдружения на собствениците – 13бр.  
25. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториалното и селищното устройство-54бр.  
26. Изготвяне на скици за недвижими имоти – 1327бр. 
27. Изготвяне на служебни скици – 130бр. 
28. Презаверяване на скица от издаването , на която са изтекли 
6 месеца- 99бр. 
29. Заверка на Молба-декларация  за гр.Велико Търново-136бр. 
30. Заверка на служебна страница в данъчни декларации за 
общината и гр.Велико Търново общо  – 6470бр. 
31. Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие 
на извършеното строителство с одобрен ПУП- 90бр. 
32. Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща 
кореспонденция/-425бр.  
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/-67бр. 
34. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по 
ЗУТ, ЗКИР-18 бр. 
35. Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по 
пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-48бр. 
36. Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за 
регулация-82бр. 
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-76бр. 
38. Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ 
пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 10бр 
39. Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4-
8бр. 
40. Приемане и одобряване на проект за ЧИ на  ПУП-ПР -пар.8, 
ал.2 от ПР на ЗУТ-12бр. 
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  
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-112бр. 
42. Обработка на заявления за изплащане на дължима средна 
рента на граждани-441бр. 
III.2 .В направление «Опазване на околната среда» за 2017 год. са 
извършени следните дейности: 
1. Обработени 683 бр. жалби и молби, като им е съставен и 

изпратен отговор . 
2. Издадени Заповеди – 82 бр. 
3. Съставени Предписания – 30 бр. 
4. Съставени Констативни протоколи от проверки – 57 бр. 
5. Съставени Актове за УАН – 28 бр. 
6. Издадени Наказателни постановления – 52 бр. 
7. Проведени Комисии по установяване на ИУМПС– 51 бр. 
8. Изготвени преписки до районен съд – 6 бр. 
9. Справки до ОДБХ – 12 бр. 
10. Разглеждане на АНП – 66 бр. 
11. Прекратени АУАН с резолюция – 7 бр. 
12. Преписки до НАП – 45 бр. 
13. Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова 

дирекция – 44 бр. 
14. Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на 

Община Велико Търново – 16 бр. 
15. Разгледани Планове за управление на строителни отпадъци – 95 

бр. 
16. Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 6 бр. 
17. Организирани кампании за събиране и предаване на ИУЕЕО и 

НУБА – 3 бр. 
18. Организирани кампании за събиране и предаване на Опасни 

битови отпадъци – 3 бр. 
19. Проведени съвместни кампании с „ЕкоПак България“ АД – 2 

бр. 
20. Издадени разрешителни за ползване на воден обект– 2 бр. 
21. Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 225 бр. 
22. Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 45 бр. 
23. Почистени нерегламентирани сметища на територията на 

общината – 73 бр. 
24. 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 
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отпадъци  – 1 бр. 
25. Целогодишно извършван 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. 

 Актуализиран анализ на 
обектите общинска собственост 

2016-2019 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 през 2017 година бе придобита собствеността 
върху два от общо четирите поземлени имота, съставляващи 
територията на бивше Средно сержантско училище в гр. Велико 
Търново. Продължават процедурите по предоставяне право на 
собственост върху останалите два поземлени имота.  

 Развитие  на система за 
управление на общинската 
недвижима собственост чрез 
публичен регистър.

2016-2019 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. 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 
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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. В това 
отношение през 2017 г. е осъществен строг контрол по отношение 
изпълнение на задълженията по сключени наемни договори за 
жилищни имоти общинска собственост. Заведени са 17 съдебни 
дела, приключили с издаване на изпълнителни листи срещу 
неизрядни платци. Сключени са 4 доброволни споразумения за 
прекратяване на наемни правоотношения, издадени са 11 бр. 
Заповеди на Кмета на Община Велико Търново за прекратяване 
действието на наемни договори. По реда на чл.65 от ЗОС 
принудително са иззети седем общински жилища. 

Ефективно управление 
на общинските 
предприятия 

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

2016-2019 Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико 
Търново е едноличен собственик на капитала функционират към 
31.12.2017г.  
Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност 
се групират по отраслите – Услуги и  Здравеопазване. 
Услуги - "Обредни дейности" ЕООД,  "ЦаревградТърнов" ЕООД;  
"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. 
Финансовият резултат от дейността на търговските дружеста през 
9-месечието на 2017г., в които Община Велико Търново е 
едноличен собственик на капитала, е положителен и e в размер на  



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 29

897 хил.лв.  За сравнение през аналогичния период на предходната 
година резултатът е бил  в размер на 178 хил.лв.  
Осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на 
обща стойност 971 000 лв., разпределена както следва:  

1. „Обредни дейности" ЕООД               -  40 000 лв.  
2. „Царевград Търнов" ЕООД               -  49 000 лв. 
3. "МЦРСМ І" ЕООД                              -   5 000 лв.  
4. „ОДПГ" ЕООД                                    -  49 000 лв. 
5. „Инвестстрой-92" ЕООД                    -    1 000 лв.   
6. „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД     -    2 000 лв. 
7. „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД    -799 000 лв. 
8. „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД        -  26 000 лв. 

Едно търговско дружество - „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД       е 
приключило 9-месечието на 2017г. с отрицателен финансов 
резултат в размер на –74 хил. лв.  
Четири от търговските дружества са изплатили дивидент за 2016 
година - „Царевград Търнов” ЕООД, внесен дивидент - 30% от 
печалбата в размер на 4 999,09 лв. на 09.06.2017г. по сметка на 
Община Велико Търново; „Обредни дейности” ЕООД, внесен 
дивидент - 30% от печалбата в размер на 3 9232,34 лв. на 15.06.2017 
г. по сметка на Община Велико Търново;    „Организация на 
движението, паркинги и гаражи” ЕООД , внесен дивидент - 30% от 
печалбата в размер на 18 742,00 лв. на 16.06.2017 г. по сметка на 
Община Велико Търново;  „Инвестстрой – 92” ЕООД, внесен 
дивидент - 30% от печалбата в размер на 490,80 лв. на 28.05.2017 г. 
по сметка на Община Велико Търново.   
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 функциониране на дружествата. 

 Анализ и оценка на 
възможностите за ефективно 
икономическо функциониране.  

2016-2019 При извършената техническа текуща консолидация на текущите 9-
месечни счетоводни баланси и 9-месечните отчети за приходи и 
разходи за 2017 г. на търговските дружества са обобщени данните 
на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати 
на медицинските търговски дружества, силно се влияят от начина 
на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на 
Министерството на здравеопазването по специфична методика за 
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изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на 
клиничните пътеки, по които тези дружества имат договори с РЗОК. 
По този начин формираната субсидия и приходи по клинични 
пътеки в някои от   случаите не отразяват детайлно и актуално 
необходимите средства, вследствие на което неразплатени разходи, 
извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През 
деветмесечието на 2017 г. приходите на търговските дружества са 
се увеличили с 2 823 хил.лв. и са в размер на 12 479 хил.лв., като 
едновременно с това са се увеличили и разходите - с 2 104 хил.лв. 
Общият резултат е увеличение на консолидираната печалба със 719 
хил.лв., като текущата печалба е 897 хил.лв., което е добра 
индикация за финансовото състояние на дружествата при 
изпълнение на предмета им на действие, Обобщения капитал на 
дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в 
сравнение с аналогичния  период на 2016 г., като е намален от 
15 827 хил. лв. на 15 581 хил.лв. Стойността на материалните запаси 
/материали, продукция, стоки и незавършено производство/ в 
търговските дружества е увеличена със 151 хил.лв., като за периода 
на 9-месечието на 2017 г. те са в размер на 764 хил. лв. През 9-
месечието на 2017 г. общинските еднолични търговски дружества 
са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез сключване на 
договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са 
извършвали наемоотдаване. Две дружества: „Обредни дейности” 
ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико 
Търново” ЕООД, нямат отдавани под наем обекти. Общо 
отдадените обекти през 2017г. са 39 по 39бр. договори. Дължимият 
наем за 2017 г. от наемателите е бил 81 436 лв., от който на 
дружествата са издължени  66 729 лв. Неиздължената от 
наемателите сума е  18 903 лв., което е 23,21 %, а събираемостта на 
наемите е 76,79 %.  
През 2017 г. не са били налице предпоставки, които да налагат 
оптимизиране на общинските търговски дружества, както и 
консолидация на активи. 

 Активно прилагане на 
съвременни подходи  за 
ефективно управление на 
общинските предприятия и 

2016-2019 През 2017 год. е извършен предварителен контрол преди поемане на 
задължение на всички договори и писма за възлагане на обществени 
поръчки, подготвени от Дирекция „Обществени поръчки”.  
Извършените проверки обхващат: 
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дружества за предоставяне на 
публични услуги. (разпоредбите 
на ЗОП) 

1. Организацията на бюджетния процес- планиране, утвърждаване, 
корекции, изпълнение и отчитане; 
2. Анализ и оценка на въведените и действащи вътрешни правила и 
процедури, чрез които са въведени Системите за финансово 
управление и контрол, с цел да се оцени съответствието им с 
изискванията на приложимото законодателство и методология; 
3. Щатна дисциплина - проверки, относно броя на длъжностите по 
щат и норматив, полагащите се и фактически изплатени средства за 
работни заплати; 
4. Законосъобразност при провеждане и отчитане на резултатите от 
направените инвентаризации, във връзка с годишното приключване 
и изготвяне на ГФО, при спазване разпоредбите на Закона за 
счетоводството и утвърдените от ръководителите вътрешни 
правила; 
5.  Законосъобразност на сключените договори; 
6. Проверки, относно стопанисването, управлението и 
разпореждането с общинско имущество, в т.ч. законосъобразност 
при провеждане на тръжни процедури при отдаване под наем на 
имоти и части от имоти общинска собственост; 
7. Законосъобразност при събиране и отчитане на собствените 
приходи, в т.ч.  приходи от наеми, такси, услуги, консигнация, 
дарения и др. 
8. Законосъобразност при извършване и отчитане на разходите за 
СМР, СРР, издръжка; 
Проверките през отчетния период са извършени съобразно 
наличния човешки ресурс от експерти в отдел „Финансов контрол”. 
На база предоставена информация от структурните звена в Община 
Велико Търново е изготвен обобщен Риск-регистър на Община 
Велико Търново за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., одобрен от 
кмета на общината. 

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

2016-2019 Съгласно „Устройствен правилник на общинска администрация на 
Община Велико Търново”, утвърден със Заповед № РД 22-
2415/01.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, в сила от 
01.01.2017 г., звено „Финансов контрол” (ФК) е на пряко 
подчинение на кмета на общината. Основна функция на звено 
„Финансов контрол” е осъществяване на адекватни контролни 
дейности в областта на финансовия контрол в съответствие с 
изискванията на Закона за финансово управление и контрол в 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 32

публичния сектор (ЗФУКПС), а именно: предварителен финансов 
контрол, изпълняван от финансови контрольори в звеното и 
последващ контрол, изпълняван от експертите в звеното въз основа 
на Заповед на кмета на Община Велико Търново. 
Във връзка с влязлата в сила нова структура и численост на 
общинската администрация на Община Велико Търнова бяха 
предприети действия по актуализиране на Интегрираната система за 
финансово управление и контрол на Община Велико Търново, както 
и разработване на нови правила, процедури и инструкции.  
За 2017 год., въз основа на заповед на кмета на Община Велико 
Търново e възложена проверка за законосъобразност и 
целесъобразност на разходите за издръжка на Дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“ и други присъщи за 
дейността разходи на обекти към нея за периода 01.01.2015 г. – 
31.03.2016 г. В процес на изготвяне е доклада с резултатите от 
проверката.Проверките през отчетния период са извършени 
съобразно наличния човешки ресурс от експерти в звено „ФК” при 
общината. 
През 2017 г. , на база оценка на рисковете в основните дейности на 
общината,  звено „Вътрешен одит" извърши и приключи 8 бр. 
одитни ангажимента за даване на увереност: 
ОА–17-01-У/10.04.2017 „Оценка относно правилното определяне и 
изплащане на възнагражденията по сключени договори за 
управление с управителите на търговските дружества с над 50 на 
сто общинско участие в капитала и лечебните заведения – 
търговски дружества със 100 на сто общинско участие в капитала” 
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 
ОА–17-02-У/03.05.2017 „Оценка за законосъобразност на процеса 
по възлагането и изпълнението на дейността „Направа на 
хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална 
сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по 
организация на движението на територията на Община Велико 
Търново” 
ОА–17-03-У/19.07.2017 „Оценка за законосъобразност на процеса 
по администриране на приходи от такси за извънучилищни 
дейности, предлагани от Център за подкрепа на личностното 
развитие – Общински детски комплекс,  гр. Велико Търново, за 
учебната 2016/2017 г.” 
ОА–17-04-У/04.10.2017 „Оценка на управлението на цикъла на 
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обществените поръчки в Община Велико Търново”, за периода от 
01.09.2016 г. до 30.06.2017 г. 
ОА–17-05-У/30.10.2017 „Оценка на изпълнението на сключените 
договори за обществени поръчки”, за периода от 01.09.2016 г. до 
30.06.2017 г. 
ОА–17-06-У/07.12.2017 „Одит на процеса по провеждане на 
процедурите по оценка на проектни предложения от Междинното 
звено в Община Велико Търново” 
ОА–17-07-У/12.12.2017 „Оценка на дейността по предоставяне на 
социална услуга от външен доставчик в Дневен център за възрастни 
хора с увреждания, гр. Велико Търново” 
ОА-17-08-У/ „Оценка на изпълнението на дадени препоръки в 
одитните доклади  през 2017 г. и препоръки по доклади от 2016 г.” 
Дадени са 11 броя препоръки, като за 9 от тях са съставени Планове 
за действие за изпълнение на дадените препоръки. Всички 
документи, съставени във връзка с извършените през посочения 
период вътрешни одити, се съхраняват в текущи одитни досиета на 
хартиен и електронен вариант в звено „Вътрешен одит”. За 2017 
год. са издадени и 12 становища, относно постъпили устни и 
писмени запитвания по конкретни въпроси. През изтеклата година е 
извършен и надзор върху изпълнението на одитните ангажименти в 
съответствие със  Стандарт 23401 от Международните стандарти за 
професионална практика по вътрешен одит. 

Развитие на 
формите на 
публично-частно 
партньорство за 
оптимизиране на 
административните 
процеси

Прозрачност при 
възлагане на 
общинските дейности 

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

2016– 2019 Продължава да се поддържа секция „Профил на купувача“ на 
интернет-страницата на Община Велико Търново с цел осигуряване 
на публичност и достъп на гражданите до информация, относно 
възлагането на дейности, финансирани с публичен ресурс. През 
2017 г. са обявени 60 процедури по чл.18, ал.1 от ЗОП, от които 27 
бр. процедури по оперативни програми;  по чл. 186 от ЗОП са 
публикувани 31 обяви за събиране на оферти и покани до 
определени лица. Сключените през годината договори са общо 370 
бр., в т.ч. 4 бр. по Националната програма за енергийна ефективност 
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на многофамилните жилищни сгради; 13 бр. по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град 
Велико Търново“,  6 бр. по проект „Изграждане на кризисен център 
за лица” и 5 бр. по проект „Подобряване на бизнес средата в 
Западна индустриална зона”  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020” 

  Осигуряване на независим 
контрол по прилагане на ЗОП 

2016- 2019  Осигурена е  публичност при процедурите по реда на ЗОП,
съгласно изискванията на ЗОП и чл. 54 от ППЗОП, както и при 
отваряне на  пликове „Предлагани ценови параметри” на 
постъпилите оферти, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП.  Осигурена е  
възможност  за присъствие на  публичните заседания  на 
участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. Стриктно се прилага задължението на Възложителя 
за изпращане на информация до АОП, относно обявяване в 
Регистъра на общестени поръчки на процедури, които подлежат на 
контрол. 
АОП осъществява всестранен контрол преди и след откриване на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки, включващ: 
- контрол чрез случаен избор на процедури преди тяхното 
откриване, в това число  определяне на наблюдатели, които да 
проследят работата на комисията; 
- мониторинг на процедури за  възлагане на обществени поръчки  
въз основа на информацията, публикувана в  Регистъра на 
обществените поръчки;  
- контрол върху процедури на договаряне по чл. 18, ал.1, т.8  от ЗОП 
( договаряне без предварително обявление); 
- контрол  върху договори, възлагани на основания изключения от 
приложното поле на ЗОП; 
- контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на 
основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП. 
През 2017 година Община Велико Търново не е избирана за 
осъществяване на външен контрол от страна на АОП. 

 “Освобождаване” на общината, 
от функции, които няма 
капацитет да поддържа и 
отдаването им на 

2016-2019 В туристическата индустрия работи и осъществява проекти и 
дейности, свързани с община Велико Търново  ЕООД 
„ЦаревградТърнов”. 
Горско-техническите мероприятия по лесоустройствените планове, 
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Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

Развитие на 
устойчива, 
съвременна, пазарно 
ориентирана 
образователна 
система. 

Подобряване МТБ на 
образователните 
институции 

Ремонтни дейности в 

образователната 

инфраструктура 

2016-2019 През 2017 са извършени частични ремонти почти във всички учебни 
заведения, свързани със саниране на учебните и  сервизните 
помещения и помещенията за хранене, ремонт на санитарните 
възли, ремонт на покривни конструкции. Общата стойност на 
ремонтите в учебните институции възлиза на 297 240 лева. 
в училищата   -                                                                205 691 лева  
в детските градини –                                                        56 286 лева  
в ученическите общежития   –                                        20 400 лева  
в ученически столове          -                                              2 763 лева 
в центрове за подкрепа за личностно развитие    -        12 100 лева 
Приоритетно от Община Велико Търново бяха извършени следните 
строително-ремонтни дейности: 
- за частичен ремонт на покрив на корпус А в ОУ „Димитър 
Благоев“ гр. Велико Търново -  16 120 лева 
- за направа на хидроизолация на плосък покрив на училищния стол 
в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново – 16 023 лева 
 - за частичен ремонт на покрив в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико 
Търново – 32 901 лева 
- ремонт на отоплителен котел в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. 
Велико Търново – 4 350 лева 
Разходените средства за тези ремонти са от средствата за 
нерегулярни разходи през 2017 г. 

подизпълнители при ясна и 
конкурентна конкурсна 
процедура. 

касаещи община Велико Търново и стопанисването на общинския 
горски фонд, се извършва от ОП „Горско стопанство” . 
Стопанисването и поддържането на парковите зони в града, 
междублокови пространства и свободни зони се осъществява от ОП 
«Зелени системи». 
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Ремонт и реконструкция/ 

разширяване на 

съществуващата база на ОДЗ 

„Ален мак” 

2016-2018 Обектът е част от проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за финансиране 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-
1.009. Договорът за БФП е подписан през м. октомври 2017 год., 
като стартираха процедурите по избор на изпълнители. За СМР на 
обекта са предвидени  988 608 лв. 

Ремонт и модернизация на 

ОДЗ „Пролет“ 

2016-2018 Обектът е част от проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за финансиране 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-
1.009. Договорът за БФП е подписан през м. октомври 2017 год., 
като стартираха процедурите по избор на изпълнители. За СМР на 
обекта са предвидени 432 775 лв. 

Ремонт и  модернизация на 
СОУ «Г.С.Раковски» и 
спортно училище 

2016-2018 Обектът е част от проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за финансиране 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-
1.009. Договорът за БФП е подписан през м. октомври 2017 год., 
като стартираха процедурите по избор на изпълнители. За СМР на 
обекта са предвидени 2 040 391 лв. 

Довършителни дейности в 
СОУ «Владимир Комаров» и 
СОУ «В.Благоева» 

2016-2019 Довършителни дейности в СОУ «Владимир Комаров» са част от 
проект „ Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново“, одобрен за финансиране по ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Договорът за 
БФП е подписан през м. октомври 2017 год., като стартираха 
процедурите по избор на изпълнители. За СМР на обекта са 
предвидени 2 622 482 лв. Ремонтните дейности, предвидени в СОУ 
„В.Благоева” са предмет на проект, включен като обект в резервния 
списък на Инвестиционната програма по ПО 1 на ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020.   

Ремонт и  модернизация на  
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ 
„П.Р.Славейков”, ОУ 
„Патриарх Евтимий”, ПМГ 
„Васил Друмев” и ОУ 

2016-2017 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  
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„Неофит Рилски” - град 
Килифарево. 

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. 
Инвестиционните проекти за обектите  са представени за 
предварителен контрол от страна на НДЕФ, преминали са 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 г. е проведена процедура по ЗОП, приключила с избран 
изпълнител за СМР за ОУ „П.Евтимий“. В периода октомври –
декември 2017г. са изпълнени 80% от общите дейности по проекта, 
а именно: положена е на 80% от изолацията на външни стени. 
Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. Очаква се 
всички дейности по проекта да приключат в срок до края на месец 
януари 2018г.  
През 2017 г. е проведена процедура по ЗОП, приключила с избран 
изпълнител за СМР за ПМГ „В.Друмев“. В периода октомври –
декември 2017г. са изпълнени 80% от общите дейности за обекта, а 
именно: положена е на 80% от изолацията на външни стени. 
Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. Изградена е 
на 80% отоплителната инсталация. Очаква се всички дейности по 
проекта да приключат в срок до края на месец януари 2018г. 
В резултат на проведена процедура по ЗОП  бе избран изпълнител 
за СУ „Ем.Станев“. През 2017 не бе осигурено достатъчно 
финансиране от страна на НДЕФ за обекта. За СУ "Емилиян 
Станев" се очаква финансиране през 2018 г. 
През 2017 осигуреното финансиране от страна на НДЕФ не бе 
достатъчно за всички пет обекта, предмет на проекта. За ОУ 
"П.Р.Славейков" –гр. Велико Търново и за ОУ "Н.Рилски" –гр. 
Килифарево се очаква финансиране през 2018 г. 

Модернизация на  ЦДГ 
„Соня“, ЦДГ „Ивайло“ 

2016-2017 Обектите са предмет на финансиране по Програма BG04 
„Eнергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия 
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механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”  с 
общ бюджет на проекта 413 029.87 лв. Внедрените мерки за 
енергийна ефективност касаят преустройство на вътрешните 
отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения. На 18.03.2017 
проектът е приключил с искане за окончателно плащане. 
Инвестициите в двата обекта са на стойности, както следва: ДГ 
„Соня“ - 97 785,20 лв.; ДГ „Ивайло“ - 104 552,65 лв.;   

Ремонт и  модернизация на 
ОДЗ «Рада Войвода» 

2016-2018 Обектът е част от проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за финансиране 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-
1.009. Договорът за БФП е подписан през м. октомври 2017 год., 
като стартираха процедурите по избор на изпълнители. За СМР на 
обекта са предвидени 1 362 957 лв. 

Подкрепа за 
утвърждаване на 
пазарно 
ориентирано 
професионално 
обучение

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

Задълбочено професионално 
партньорство с училища в 
т.ч. от побратимените 
градове. 

2016-2019 ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 

През 2017 година СУ „Емилиян Станев“  град Велико Търново
работи по следните проекти: 

 „Art Nouveau– Аrt Renouveau” - Проектът 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. Изучавайки движението Art Nouveau, 
учениците ще бъдат окуражавани да изучават заобикалящата ги 
околна среда и да създават обекти, вдъхновени от естествения свят, 
използвайки материали и медия на 21– ви век. Партньори по 
проекта са училища от Словения, Румъния, Германия, Франция, 
Шотландия.

 „Тя/той равнопоставени в Европа” - Проектът има за цел 
да възпита и популяризира сред учениците от участващите 
държави, равенството между половете, въпреки физическите и 
личностните характеристики между тях; да възпитава равенство 
между всички социални групи, които могат да бъдат третирани 
несправедливо и да съдейства за създаване на европейска общност, 
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която де се бори срещу всякаква дискриминация. Партньори по 
проекта са училища от следните държави - Испания, Финландия, 
Румъния, Турция, Гърция, Полша, Италия и Португалия. 

 „Евроастрономия“ –Проектът има за цел да насърчи 
придобиването на умения и компетенции в областта на 
математиката и астрономията. По проекта ще се разработят учебни 
материали, предназначени да подобрят познаването и разбирането 
на научните принципи, които ще са ориентирани към астрономията, 
математиката и физиката и ще допринесат за процеса на учене през 
целия живот. Партньори са училища от Великобритания, Германия, 
Франция, Словения, Румъния, Португалия, Македония. 

През 2017 година ОУ „Димитър Благоев“ град Велико 
Търново работи по проект „Математиката никога те е била 
толкова забавна“. Общите цели на проекта са постигане на умения 
и компетенции с високо качество, развиване на интерес към 
изучаване на математиката, разширяване на логическо и 
пространствено мислене, развиване на чуждоезикови умения, 
повишаване осведомеността на учителите за необходимостта от 
адаптиране към новите технологии и използването на ИКТ в процес 
на преподаване и учене. Партньори по проекта са училища от 
Полша, Италия, Турция и Унгария.  

Във всяко училище има изграден Европейски клуб от 
ученици и учители, които работят по следните дейности: филм 
Моята държава, град и училище в цифри, обща песен на проекта, 
лого на проекта, анкети, брошура със стихчета и приказки за 
математиката, календар с известни математици, изложба на 
карикатури и комикси, презентация „Математика и интересни 
факти“, туристическа брошура, логически игри, спортни състезания, 
филм „Използваме историята да преподаваме математика“, 
доброволческа инициатива за събиране на средства

През 2017 година СУ „Владимир Комаров“ град Велико 
Търново работи по следните проекти: 
 „All For Health аnd Health For All” - Проектът е с период на 

изпълнение 2015-2017 година. Координатор на проекта е  
Испания. Партньори по проекта са: България; Румъния,  Италия 
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и Полша. Основни цели на проекта: насърчаването на 
правилното хранене – цел на общественото здраве; да се научат 
децата и учениците да работят за запазване на околната среда и 
ограничение консумацията на вредни храни. 

 „Културно картографиране на Европа” - Основна цел на 
проекта е обмен на добри практики. Приоритети са социално 
включване, насърчаване на придобиването на умения и 
компетенции, подпомагане на училищата за справяне с 
проблемите, водещи до преждевременно напускане на училище. 
Главен координатор на проекта е CEIP MESTRE PERE GARAU, 
Испания, град Son Macia (TM Manacor), а партньори са училища 
от Румъния, Турция, Италия и Гърция. В СУ „Владимир 
Комаров” по Проект „Културно картографиране на Европа” 
работят следните клубове: „Кулинарен клуб”; „Арт клуб”; „Клуб 
Туризъм”; „Клуб Юнеско”; исторически клуб; фолклорен клуб; 
клуб на чуждите езици и технологичен клуб. 

През 2017 година  ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново
работи по проект „Позитивни, активни” с период на изпълнение 
2016-2018 година. Основни цели са развитие на граждански и 
обществени способности на учениците; повишаване на активността 
им и повишаване качеството на работата на ученическите съвети в 
обмен с партниращите училища; ученическият съвет като начин за 
общуване между младите хора; подготовка на учениците за 
изграждане на гражданско общество и участието им в него; 
повишаване на езиковите компетентности на учители и ученици; 
провеждане на благотворителна и добротворческа дейност и обмяна 
на опит на ученическо самоуправление и ученически съвет. 
Партньори по проекта са училища от  Полша, Румъния и Италия. 

В ДГ „Слънце” гр. Велико Търново се работи по проект 
„Words unite us – Думите ни обединяват” с период на изпълнение 
2015-2017 г. Основната му цел е 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 
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образователните системи, историческите, културните и религиозни 
особености на страните-партньори по проекта – Румъния, Литва, 
Латвия и Гърция. 
ПРОГРАМА „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

През 2017 година СУ „Емилиян Станев“ град Велико 
Търново работи по Проект “Координиране на съвместни политики 
и инвестиране в оборудване в областта на образованието в 
трансграничния регион“ финансиран по програма за Трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020. 

Партньори по проекта са Училищен инспекторат по 
образованието – гр. Кълъраш, Румъния,  СУ “Хр. Ботев“-Тутракан, 
ПМГ „Св. Климент Охридски“ – Силистра. 

Дейностите по проекта са адресирани към подобряване и 
осъвременяване на образователната инфраструктура в трите 
български и пет румънски училища. Включените училища ще бъдат 
оборудвани със специални кабинети за интердисциплинарно 
изучаване на математика, природни науки и информационни 
технологии. Ще бъде разработена интердисциплинарна учебна 
програма по математика, природни науки и информационни 
технологии и ще бъде предложена на национално ниво пред 
образователните министерства в Румъния и България. 

 Насърчаване 
образователната 
активност 

Подкрепа за създаване на 
стажантски програми в 
местни предприятия. 

2016-2019 Община Велико Търново има активни представители в съветите за 
устойчивост във взаимоотношенията училище-община-РУО-
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 2017/2018 година 

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 
РАСТЕЖ”2014-2020 

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование”
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През 2017 година СУ „Вела Благоева” продължи дейността като 
пилотно училище на територията на Община Велико Търново, 
където е сформиран екип от педагогически специалисти, който 
апробира модела за кариерно ориентиране на ученици в 12-те 
паралелки на учебното заведение. По проекта е открит клуб 
„Кариера”, където се провеждат обучения, срещи с родители и с 
представители на различните професии с цел откриване на 
индивидуалните способности на учениците, формиране на 
адекватна самооценка като основа за избор на образование и 
професия. 

  Създаване на стажантски 
програми в структурите на 
общинската администрация. 

2016-2019 Община Велико Търново успешно изпълнява проекти насочени към 
младежката безработица. През 2017 г. по програма „Старт на 
кариерата“ бе осигурена възможност за стажуване на един младеж 
до 29 г. в общинска администрация. По същата процедура на 
програмата се очаква  в  Община Велико Търново да бъдат 
назначени 4 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. Съгласно утвърдена процедура и сключен 
договор с Агенция по заетостта, Община Велико Търново осигури 
заетост на 15 безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. на 
следните длъжности: 
- 6 лица на длъжност „технически сътрудник“ в общинска 
администрация; 
-6 лица на длъжност „Портиер“ в детски учебни заведения. 
С младежите са сключени трудови договори за срок от 6 месеца, 
при 8-часов работен ден.  
-3 лица на длъжност „Помощник възпитател“ в ЦНСТ 

  Въвеждане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии във всички 
общински училища  

 2016-2019 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 системата на предучилищното и училищното 
образование оптимизира процеса на обучение и повишава неговата 
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ефективност. През 2017 година за първи път детските градини от 
Община Велико Търново имаха право да кандидатстват по НП 
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата 
на предучилищното и училищното образование“. Одобрените 
проекти по Компонент 3 „Внедряване на модерни технологии в 
институциите от системата на предучилищното образование“ 
възлизат на 23 722 лева. Общо получените средства през 2017 
година са 103 256 лева. 
В края на календарната 2017 г. ПМГ „Васил Друмев” град Велико 
Търново получи от Министерството на образованието и науката 
финансиране за компютърна техника в размер на 25 000 лева. С тях 
ще бъдат закупени 28 компютърни конфигурации и 17 преносими 
компютъра, с които в училището ще бъдат изградени дигитална 
класна стая и нова интерактивна зала. Новата компютърна техника 
ще осигури още по-високо качество на обучението на учениците, 
които традиционно заемат челните места по резултати от 
олимпиади, състезания и държавни зрелостни изпити. Изграждането 
на дигиталната класна стая е част от мащабен проект за 
реконструкция и модернизация на сградата на ПМГ. Предвижда се 
преоборудване и модернизиране на съществуваща кинозала в 
мултифункционална дигитална класна стая, която ще бъде 
използвана за обучение по природни и обществени науки, 
гражданско образование и чужди езици. За учебната 2018-2019 
година ПМГ „Васил Друмев” ще заяви в рамките на държавния 
план-прием една професионална паралелка с професия „приложен 
програмист“.  

  Активизиране дейността по 
програми за социално 
включване. Пълноценна 
интеграция на децата от 
различни етнически 
общности, с фокус върху 
граждани от ромски 
произход и създаване на 
условия за равен достъп до 

2016-2019 1. Национална Програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда” 
Модул „Подобряване на условията за лабораторна и 
експериментална работа по природни науки” -  насочен към 
придобиване на основни компетентности в областта на природните 
науки. Като задължителен елемент от общообразователната 
подготовка e необходимо да се подобрят условията за 
експериментална работа в българските училища с цел формиране у 
учениците на практически знания и умения.
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качествено образование 2. Национална програма „Без свободен час в училище” 
Програмата е свързана с необходимостта от засилване на 
механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение 
подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на 
условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес. 
Осигуряването на „несвободни” часове цели създаване на условия 
за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно 
учебно време за усвояването и осмислянето му. Общата цел на 
програмата е постигане на оптимална организация на 
образователно-възпитателния процес при отсъствие на 
учител/възпитател.  
3. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-

2020
Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”
През 2017 година в ОУ „Димитър Благоев” град Велико Търново 
се  реализира проект по Дейност 2 „Осигуряване на условия и 
ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща следа в детските 
градини и училищата за осъществяване на включващо обучение”. 
Той е насочен към повишаване на ролята на предучилищното и 
училищното образование за изграждане на приобщаваща 
образователна среда и за осъществяване на качествено образование, 
съобразено с индивидуалните потребности на всяко дете и ученик.  
4. Проект на Център „АМАЛИПЕ“ - „Заедно намираме 
решения: образователна интеграция в мултикултурна среда 
във Велико Търновска област“ 

От Община Велико Търново в проекта са включени СУ 
„Владимир Комаров“ град Велико Търново, ОУ „Христо 
Смирненски“ с. Самоводене и ОУ „П. Р. Славейков“ с. Церова 
кория. 

Целите на проекта са: Превенция на отпадането и постигане на 
пълен обхват на подлежащите на задължително образование; 
въвеждане на интеркултурно образование за възпитаване на 
учениците от различнитеетноси в дух на толерантност и запазване 
на културната им идентичност; повишаване качеството на 
образованието в училището; насърчаване на обучението в 
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етническисмесена среда;  ангажиране на родителите с 
образованието на децата и дейността на училището. 

  Стимулиране на 
извънкласни форми на 
заетост. 

2016-2019 1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади” - Ученическите олимпиади и 
състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват 
ключови компетентности и умения за живот, изключително 
необходими на учениците в съвременното общество. 
Организирането и провеждането на състезания по професионални 
направления са едни от начините за популяризиране възможностите 
на системата за професионално образование и обучение, за избор и 
усвояване на професии според желанията и интересите на младите 
хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на 
професиите. Осигуряването на допълнителни възможности за 
подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на 
училищното образование за участие в олимпиади е от 
изключително значение за по-високи постижения в националните 
олимпиади..През учебната 2016/2017 година участие в ученически 
олимпиади са взели участие 215 ученици под ръководството на 30 
учители. 
2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 
Проект „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, 
развиващи специфични знания, умения и компетентности – 
ТВОЯТ ЧАС” 
С дейностите, предвидени по проекта се създават условия за 
развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно 
завършване на средно образование, бъдеща социална, 
професионална и личностна реализация. За учениците, за които 
пълноценното развитие в училище е свързано с преодоляване на 
образователни дефицити, следва дейностите по процедурата да 
спомогнат и за решаване на този проблем. От Община Велико 
Търново в проекта са включени 20 училища.  

3. Център за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ 
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• ОУ „П. Р. Славейков“ село Церова Кория изпълнява 
проект „С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето“ ,
насочен към осигуряване на равен достъп до качествено 
образование на децата и учениците от етническите малцинства. 
През годината са реализирани различни извънкласни  дейности и са 
сформирани следните клубове по интереси – клуб 
„Пътешественик“, клуб „Арт студио „Пъстрия цвят“. През месец 
ноември 2017 г. бе организирана и информационна кампания и 
разпространение на информационни материали за приобщаване 
местното население към проблемите на образователната интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства. 

• ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново изпълнява проект 
„Винаги различни, но винаги заедно“ ,  насочен към развитие на 
дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за 
децата и учениците от етническите малцинства, включително и за 
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и 
учениците от етническите малцинства. Партньор по проекта е 

Обединено училище „П.Р. Славейков“ с. Джулюница.
 ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей  изпълнява проект 

„Пътят към по добро бъдеще минава през училището'' , насочен 
към осигуряване на равен достъп до качествено образование на 
децата и учениците от етническите малцинства. Целта е повишаване 
на мотивацията на учениците чрез извънкласни форми, подготовка 
за НВО и професионално ориентиране. През годината са 
реализирани различни извън класни дейности, сформирани в 
следните клубове по интереси – „Знанията са наша сила”-2 броя за 
учениците от ІV и VІІ клас, „Не на агресията, да на спорта”-3 клуба, 
„Сръчковци”, „Професионално ориентиране”. Преки участници в 
дейностите са 42 ученици и 10 родители. 

4. Програма „Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда” (ПУДОOС) 
ПМГ „Васил Друмев“ участва в Национална кампания „Чиста 
околна среда – 2017 г.“ с проект „Алея на познанието“ и с основни 
цели да се повиши екологичната култура на младите хора, като 
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екологични знания, ценностна система и поведенчески модели; да 
се осъществи връзка между теоретичната подготовка в часовете с 
реални практически задачи, предвидени в дейностите за 
реализиране на проекта; трайно да се залеси и обогати 
биологичното разнообразие в района на гимназията; да се изградят 
пространства за приятен, ползотворен отдих, намаляване на 
градския шум и прах, озеленяване на урбанизирания градски 
пейзаж. 
ОУ „П. Р. Славейков“ град Велико Търново участва в Национална 
кампания „Чиста околна среда – 2017 г.“ с проект „Училищна 
екозона“ с основан цел изграждане на кът за обучение и кът за 
отдих.   
ОУ „Неофит Рилски“ град Килифарево участва в Национална 
кампания „Чиста околна среда – 2017 г.“ с проект „Хвърчащата 
класна стая“ с основна цел на проекта създаване у детето модел на 
екологическо мислене, което да цени природата и природните 
ресурси, както и да е наясно, че тя е в услуга на хората, но не е 
тяхна собственост. Реализираните дейности по проекта са  изграден 
кът за провеждане на интерактивни уроци, теоретични и 
практически дейности, с екологична насоченост; монтирани 
фитнес уреди на открито; оформени цветни алеи, алея на билките, 
които освен, че  оказват естетическо въздействие върху учениците  
ще спомогнат за формиране на умения за отглеждане на растения и 
тяхното опазване; проведени уроци на открито, което са добър 
пример за интегриране на екологичното образование с предмети от 
различни културно –  образователни области. 

ДГ „Слънце” град Велико Търново участва в Национална кампания 
„Чиста околна среда – 2016” с проект „Слънчево зелено ателие” с 
основна цел - превръщане на част от двора на детската градина в 
„зелено ателие ” за обучение, възпитание, творчество, труд, игра и 
отмора, чрез създаване на нова организация на средата и дворното 
пространство с цел разгръщане на детската инициативност и 
въображение; максимално изнасяне на дейностите на открито, като 
се осъществяват задачите на здравното и екологичното възпитание 
на децата; формиране и възпитание на екологична култура към 
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лечебните растения /билки/ като природно богатство; залесяване и 
озеленяване на дворна площ; даване на знания и упражняване в 
практическа дейност на разделното събиране на отпадъци. 
ДГ „Надежда” град Килифарево участва в Национална кампания 
„Чиста околна среда – 2016 година” с проект за изграждане на 
цветно и красиво кътче на открито в двора на детското заведение, 
което ще създаде реална възможност за приобщаване на децата към 
природата и прородосъобразния начин на живот.  

Извънучилищни форми 
на заетост 

Насърчаване на  младежки 
дейности, инициирани от 
самите млади хора.  

2016-2019 С решение № 108 от 28.01.2016 на ВТОС е приета разработената от 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Програма за 
младежките дейности в Община Велико Търново за периода 2016-
2020 година.
В партньорство с Младежки дом – Велико Търново,  Център 
„Амалипе”, БМЧК, Градски ученически парламент, СНЦ 
„Младежки форум 21 век”, Start It Smart, I ESN, AIESEC и др. 
Младежката активност през 2017 година се разви в следните 
дейности:  
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие 
на младите хора– в 40 събития /информационни кампании, 
обучения, семинари, консултации, кръжоци, конкурси, инициативи, 
уъркшоп/ участваха общо над 5 760 млади хора 
2. Насърчаване на здравословния живот – 21 събития 
/информационни кампании, обучения, семинари, консултации, 
кръжоци, конкурси, инициативи, уъркшоп/ участваха общо над 9 
019 обхванати млади хора –информирани и/ или участници в 
събитията; 
3. Превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение – в 1 събитие / игри и обучения/ общо 30 
обхванати млади хора; 
4. Развитие на младежкото доброволчество – 22 събития /концерти, 
акции, кампании/ с участие на общо 1 025 млади хора; 
5. Повишаване на гражданска активност на младите хора – в 21 
събития /инициативи, игри, концерти, кампании/ участваха общо  
3628 млади хора; 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 49

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони – в 4 събития / творческа формация/ участваха 155 млади 
хора; 
7. Развитие на междукултурния и международния диалог –в 15 
събития /консултации, инициативи, проекти/ участваха деца от 
детски градини,  чуждестранни стажанти, и деца обучавани на 
английски език/  участваха общо  339 млади хора; 
8. Усъвършенстване на младежката работа – 1 събитие /дискусии и 
обучения/ участваха общо 20 млади хора; 
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на 
престъпността - 7 събития, в които участваха 960 младежи Темите 
на обучение са: прилагане на национални инициативи в региона при 
формиране култура за пътна безопасност , информационни 
кампании за борба с трафика на хора, трудова експлоатация и 
подкрепа на младежи правонарушители. 
Основните партньори в реализацията на посочените 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, 
Регионално управление по образование, ВТУ и др. 
През 2017 г. МКБППМН - Община Велико Търново е разгледала 
51 възпитателни дела по отношение на 60 малолетни и 
непълнолетни лица. От тях непълнолетните са 49 - 36 момчета и 13 
момичета; малолетните са 11 – 1 момиче и 10 момчета. Общият 
брой на наложените възпитателни мерки по отношение на 
малолетните и непълнолетните е 71. 
Наложени са следните възпитателни мерки: 
 „Предупреждение” - на 33 лица. 
 “Задължение да участва в консултации, обучения и програми за 

преодоляване на отклоненията в поведението” - на 6 лица. 
 „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа 

в полза на обществото” - на 17 лица 
 „Настаняване в социално-педагогически интернат”  - на 2 лица.
 „Предупреждение за настаняване във възпитателно училище-
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интернат /ВУИ/ с изпитателен срок до 6 месеца”  - на 2 лица. 
 „Настаняване във възпитателно училище - интернат”  - на 2 

лица.
Най-ефективните и работещи възпитателни мерки  са “Поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпитател” и 
„Задължаване да участва в консултации, обучения и програми 
за преодоляване на отклоненията в поведението”, тъй като 
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 11 лица. 

През 2017 г. Местната комисия за борба с трафик на хора
работи по следните приоритети:  
I. Превенция: 
1. Превантивно-информационни кампании 
 Ученическа кампания за безопасен интернет (февруари). 
Обхванати общо 344(основен етап на образование) ученика и 17 
души педагогически персонал от шест училища във В. Търново; (2) 
разпространени 344 бр. информационни листи „Правила за 
безопасен интернет” и 13 речника на най-разпространените 
Интернет-термини; проведени 11 прожекции на филма 
„Непростимо” 
 Превантивно-информационна кампания за борба с 
трафика на хора /ТХ/ с цел - трудова експлоатация (март – май). 
През месеците април и май се проведе превантивно – 
информационна кампания за борба с ТХ с цел трудова 
експлоатация. Кампанията бе насочена основно към две фокус 
групи – млади хора (студенти) и продължително безработни. В тази 
връзка, основни партньори на МКБТХ бяха ВТУ  „Св. Св. Кирил и 
Методий”, които се включиха в кампанията „Младите хора срещу 
съвременното робство” и Дирекция „Бюро по труда”. 
       Резултати: (1)Постигната информираност при целевите групи – 
безработни и млади хора (ученици и студенти), традиционно 
търсещи сезонна работа, включително и в чужбина по това време на 
годината за по-важните аспекти на трафика на хора с цел трудова 
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експлоатация, начините за предпазване, както  и институциите и 
организациите, които могат да помогнат при необходимост; (2) 
Разпространени над 700 бр. информационни материали, насочени 
към превенция на трудовата експлоатация.  

 Превантивно-информационна кампания „Синьо сърце”
във връзка с 30 юли –международен ден за борба с трафика на хора. 
През месеците юни – юли се организира кампания „Синьо сърце”, 
която протече с редица информационни срещи и събития в малките 
населени места от региона. Кампанията беше насочена към малките 
населени места, където има създадени ЦРДМ и където през летните 
месеци е пълно с деца и подрастващи. Период: юли – август. 
Дейностите по кампанията бяха провеждане на информационни 
беседи с децата, прожекции по темата, разпространение на 
информационни материали. Общо обхванати 200 деца, 20 
ръководителя ЦРДМ; разпространени 190 бр. инф. материала. 

 Превантивно-информационна кампания във връзка с 18 
октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. 
      Превантивно-инфомационна кампания бе проведена и във 
връзка с 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, 
като акцентът тази година беше „Трафикът на хора и/в Интернет. 
Кампанията стартира с прожекция на филми и видеоматериали по 
темата, която се състоя в Голяма зала на Община Велико Търново. 
Присъстваха над 250 ученика, учители и педагогически съветници. 
След прожекцията се състоя и информационна акция. 
2. Превантивна работа с рискови и уязвими 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. 
 Със студенти (съвместно с ВТУ); 
 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 продължително безработни (съвместно с Бюро по труда); 
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 С ромска общност (съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе”); 
II. Обучение и квалификация на кадри 
1. Обучение на ученици-доброволци към МКБТХ в 

„Академия за доброволци 2017” гр. Бургас – обучени 5 ученика-

доброволци. 

2. Проведено въвеждащо обучение на тема „Трафик на хора. 
Превенция сред ученици и подрастващи. Идентифициране на деца – 
жертви на трафик“, насочено към  ръководителите на Центровете за 
работа с деца и младежи в малките населени места в община  
Велико Търново с информация за основните аспекти на 
престъплението ТХ и рисковете от попадане в него. Основни 
акценти са превенцията сред деца и подрастващи. На обучението 
присъстваха и районни полицейски инспектори, отговарящи за 
малките населени места в общ. В. Търново – Полицейски участък 
Балван, Ресен, Килифарево, В. Търново.  
3.Проведено обучение на тема „Предизвикателствата по 
противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на 
деца чрез Интернет“, насочено към специалисти от различни 
институции и организации от Великотърновски регион, работещи с 
деца и подрастващи. Лектор бе инспектор от ГД БОП към МВР с 
участие на 40 души. 
4. Проведено обучение на тема „Идентификация и социална 
подкрепа на деца, жертви на трафик и насилие“, насочено към 
медицинските лица в здравните кабинети от училищата в община В. 
Търново с  присъствието на 24 души. 
Резултати от проведените обучения: (1) Обучени пет ученика – 
доброволци към МКБТХ за обучители на свои връстници, като по 
този начин продължава разширяването и надграждането на 
доброволческата мрежа от ученици във В. Търново и страната като 
цяло; (2) Обучени 25 души – експерти – ръководители на ЦРДМ, 
работещи с деца по темата „Трафик на хора – превенция и 
идентификация”; (3) Обучени 40 души – специалисти в различни 
области, работещи с деца и подрастващи, по темата 
„Предизвикателствата по противодействие на детската сексуална 
експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”; (4) Обучени 24 
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души – медицински лица в здравните кабинети от училищата във 
Велико Търново по темата „Идентификация и социална подкрепа на 
деца, жертви на трафик и насилие“. 

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.  

2016-2019 При стриктно спазване на утвърдените правила от МОН и ММС 
през 2017 година се проведоха ученическите игри в 8 вида спорт 
при много добра координация между Община, училища, 
медицински контрол и спортни педагози. Разходваните средства от 
бюджета на Община Велико Търново за ученически спорт са в 
размер на 29 452 лева. 

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

2016-2019
Община Велико Търново подпомогна инициативи и спортни прояви 
извън ученическите игри. Осигури условия за спорт, спортни 
пособия с цел популяризиране на спорта сред учениците. 
Разходените средства за масов спорт през 2017 година с а размер на 
24 416 лева. 
През 2017 година са получени 25 957 лева за изплащане на 
минимални диференцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата. 
Средствата са предназначени за осъществяване на учебно 
тренировъчна и/или спортно състезателна дейност 

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

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

2016-2019 През 2017 година бяха организирани спортни събития за хора с 
увреждания, също така се предоставиха и безплатни медицински 
процедури на хора с увреждане в МЦРМС- град Велико Търново. 
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Включване в 
национални инициативи 
за популяризиране 
активния спорт сред 
подрастващи и младежи 

Съвместни инициативи с 
БОК, ММС и други 
публични структури, 
инициирани във връзка с 
летните Олимпийски игри 

2016 Пpез 2017 г. Община Велико Търново подпомогна и бе 
съорганизатор на 91 спортни събития. Част от тях са проведени 
съвместно с лицензирани федерации и клубове към ММС - Спортен 
комплекс „Ивайло“ бе домакин на Държавно първенство по лека 
атлетика за мъже и жени, момичета и момчета до 16 години, както й 
на европейски квалификационен турнир по футбол U17. Дворецът 
на културата и спорта „Васил Левски“ прие Световна купа по 
хандбал за мъже. За поредна година Велико Търново бе домакин и 
на прояви от Европейската седмица на спорта #BeActive.
Друга част от спортните събития бяха организирани самостоятелно 
от Община Велико Търново. Спортната база е ползвана за 
подготовка на състезатели и е създала условия за постигане на 
високо спортно майсторство. Общинската спортна база е ползвана и 
от граждани за повишаване на физическата им активност. 

Грижа и 
отговорност за 
общественото 
здраве 

Подобряване 
материално-
техническата база на 
Детските ясли, Детска 
млечна кухня и 
Здравните кабинети в 
детските заведения и 
училища в Община 
Велико Търново. 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни 
дейности,адаптиране на 
детски площадки за игра на 
Детските ясли и обновяване 
на оборудване и 
обзавеждане на здравните 
кабинети в детските 
заведения и училищата в 
Община Велико Търново. 

2016-2019 През 2017 г. е закупен нов автомобил за нуждите на Детска млечна 
кухня на стойност 23 527 лв. 
През 2017 г. в детските ясли на територията на Община Велико 
Търново са извършени ремонтни дейности и доставка на 
оборудване на обща стойност 177 598 лв., както следва: 
Детска ясла „Слънце“, гр.Велико Търново:
-      ремонт на отводнителна инсталация – 20 393 лв.; 
- външен дренаж и ремонт на пропаднали настилки – 32 397 лв.; 
- доставка и оборудване на стопански инвентар – 20 705 лв. 
Детска ясла „Мечо пух“, гр. Велико Търново:
- ремонт на дворно пространство и детска площадка – 23 888 лв.; 
- ремонт на покрив и навеси– 53 495 лв.; 
- закупени и монтирани 2 бр. климатици – 3 352 лв. 
Детска ясла „Щастливо детство“: 
- компютърна конфигурация– 937 лв.; 
- система за електронни инвентаризации на активи – 22 431 лв. 
През 2017 г. за нуждите на Училищно здравеопазване е закупена 
компютърна конфигурация на стойност 655 лв. 

 Ефективно функциониране 2016-2019 С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата и 
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на детско и училищно 
здравеопазване. 

учениците в общинския център и в малките населени места на 
Община Велико Търново, са назначени 45 (четиридесет и пет) 
медицински лица на длъжност „медицински специалист” и 
четирима лекари в 34 здравни кабинета. 

Подготовка и обучение 
на здравни кадри за 
системата на 
здравеопазване и 
социалните услуги в 
Община Велико 
Търново. 

Разширяване  дейността на 
Филиал на Медицински 
унверситет „Проф. Параскев 
Стоянов” – Варна във 
Велико Търново 

2016-2019 През месец септември 2017 г. във  филиала на МУ „Проф. Параскев 
Стоянов” – Варна в гр. Велико Търново, започна обучението на 
Трети випуск студенти по специалностите  „медицинска сестра“ – 
20 бр. и  студенти по специалност „акушерка“ – 20 бр. Към 
настоящия момент  във филиала се обучават общо 110 студенти по 
двете специалности.  

Съвременно 
психиатрично 
обслужване на хора с 
остри и хронични 
психични заболявания. 

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

2016-2019 През 2017 г. в “Център за психично здраве – Велико Търново” 
ЕООД е 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. 

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

2016-2019 През 2017 г. 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”. 

Утвърждаване на модела Назначаване на „Здравен 2016-2019 В бюджета на Община Велико Търново за 2017 година бяха 
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„Здравен медиатор“, 
като работещ модел на 
ниво Община. 

медиатор” в Община Велико 
Търново с цел 
посредничество в процеса на 
осигуряване на достъп до 
здравни и социални услуги 
на представители на 
уязвими групи. 

одобрени средства за назначаване на 1 бр. „Здравен медиатор“ за 
посредничество в процеса на осигуряване  достъп до здравни и 
социални услуги на представители на уязвими групи. Проведена е 
конкурсна процедура, съгласно изискванията на КТ за назначаване 
на „Здравен медиатор“.  Явилите се кандидати не отговаряха на 
изискванията на обявата за конкурс. 
В бюджета на Община Велико Търново за 2018 година са  

разчетени средства за назначаване на 1 бр. „Здравен медиатор“ след 
провеждане на конкурсна процедура по КТ.   

Насърчаване на 
раждаемостта чрез 
определяне на конкретни 
мерки  

Подпомагане на семейства и 
двойки, живеещи на 
семейни начала с 
репродуктивни проблеми, 
чрез реализиране на 
Общинска програма за 
асистирана репродукция на 
Община Велико Търново. 

2016-2019 С Решение № 517/26.01.2017 г. на Великотърновски общински 
съвет, за Общинска програма за асистирана репродукция - 2017 бяха 
одобрени средства в размер на 71 605 лв., в това число и преходния 
остатък за предходните две години 2015 г. и 2016 г. 
През 2016 г. на традиционния благотворителен бал на Кмета на 
Община Велико Търново, за каузата бяха събрани средства в размер 
на 13 130 лв., с които беше допълнен бюджета на Общинска 
програма за асистирана репродукция на Община Велико Търново за 
2017 г. През календарната 2017 г. финансово подпомогнати са 26 
двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община 
Велико Търново, като са родени 3 бебета. 
През петгодишното реализиране на Общинската програма за 
асистирана репродукция са родени общо 47 бебета на територията 
на Община Велико Търново, от които 10 двойки близнаци.  
През 2017 г. Община Велико Търново съдейства на Фондация 
„Искам бебе“ за организирането на благотворителна театрална 
постановка „Йерма“, в която участие взеха студенти от 
Университетския театър към Нов български университет. 
Събраните средства от продадените билети и покани бяха дарени на 
фондацията и в частност – на двойка с репродуктивни проблеми от 
Велико Търново. 

Ефективно 
управление на 
общинската 
Стратегия за 

Общински стратегии и 
програми в системата на 
здравеопаз ането. 

Реализиране на заложените 
цели в Програма СИНДИ за 
профилактика на 
хроничните неинфекциозни 

2016-2019 С Решение № 549 от 23.02.2017 г. на Великотърновски Общински 
съвет беше приет Финансов план за дейностите по Детска 
компонента „Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ 
през 2017 година. За трета поредна година Община Велико 
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развитие на 
социални услуги 

болести (ХНБ)– детска 
компонента „Здрави деца в 
здрави семейства”. 

Търново, РЗИ - Велико Търново  и филиала на Медицински 
университет гр. Варна във Велико Търново организираха „Клиника 
на открито”. Целта на Клиниката е чрез профилактично 
направените безплатни изследвания да се обърне отново внимание 
към рисковите за здравето фактори. Инициативата бе посветена на 
превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, 
белодробни, диабет, затлъстяване) и Международния ден на 
сестринството - 12 май. Инициативата бе посетена от 342 човека 
(302 жени и 40 мъже) на възраст от 19 до 88 години. В „Кабинета за 
профилактика на диабета” 114 граждани изследваха кръвната си 
захар. Консултиране и изследване за носителство на вируса на 
СПИН беше осъществено на 53 желаещи. Кръвното налягане беше 
измерено на 87 „пациента”, като не бяха установени ексцесивни 
стойности. В „Кабинета за профилактика на белодробни 
заболявания” бяха извършени спирометрии на 41 лица (настоящи и 
бивши пушачи) - 31 жени и 10 мъже, на възраст от 19 до 76 години. 
При 11 от тях са установени отклонения от нормалните стойности 
на дишането. Измерване на ръст, тегло и определяне на индекса на 
телесна маса (ИТМ) беше извършено на 47 желаещи. 
През месец май в Професионална гимназия по моден дизайн – 
Велико Търново, се състоя изложба и модно ревю на победителите 
в конкурса за тоалети и/или аксесоари, изработени от или с 
помощта на тютюневи изделия – тютюневи листа, цигари, 
кутии/картон, запалки и други. В конкурса участваха общо 10 
дизайнери, които изработиха 13 тоалета и аксесоара. 
През месец юни 2017 г. традиционно за седма поредна година в 
парк „Дружба” бяха проведени образователни игри „Ние знаем как 
да бъдем здрави” по теми, свързани със здравословния начин на 
живот, посветени на майските дни на здравето (Световния ден за 
борба с хипертонията – 17 май,  Европейския ден за борба със 
затлъстяването – 19 май) и Международния ден за борба с 
наркоманиите – 26 юни). Инициативата имаше за цел да повиши 
нивото на здравните знания на учениците от горния курс на 
обучение и да съдейства за формиране на умения и навици за 
здравословен начин на живот (22 юни 2017 г.).В състезанието взеха 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 58

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

участие общо 18 отбора с по 3 участника на възраст 14 – 19 години 
от 8 училища в старата столица, както следва: СУ „Ем. Станев” (4 
отбора); СУ „Вела Благоева” и ПМГ „Васил Друмев” (с по 3 
отбора); ПГСАГ „А. Попов”, Старопрестолна гимназия по 
икономика и Спортно училище (с по 2 отбора); ПГ по моден дизайн 
и СУ „Вл. Комаров” (с по 1 отбор). 
Проведе се Промоция с дегустация на здравословни храни,
подходящи за деца до 3-годишна възраст в парк „Марно поле“ и 
парк „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново. Инициативата се 
организира от Детска млечна кухня към Община Велико Търново, 
Медицински университет – Варна - филиал Велико Търново, и 
Регионална здравна инспекция –Велико Търново. 
През месец  ноември 2017 г. беше открита изложба с рисунки на 
тема „Аз се движа безопасно”, като конкурсът бе организиран в 
рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” 
– Велико Търново, в партньорство със РЗИ – Велико Търново, 
сектор „Пътна полиция” и Регионално управление на 
образованието.  
На изложбата бяха представени общо 169 рисунки, изработени от 
144 деца и ученици – от 4 детски градини (ДГ „Соня”, ДГ „Райна 
Княгиня”, ДГ „Първи юни” и ДГ „Слънчев дом”) и 5 училища (ОУ 
„Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, ОУ 
„Христо Смирненски” и СУ „Ем.Станев) в община Велико Търново. 
На 22 ноември 2017 г. в ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново 
се проведе състезание по безопасност на движението под мотото 
„Аз зная и внимавам!” с над 40 ученика от 3 и 4 клас, които 
разпознаваха пътни знаци, редиха пешеходна пътека, светофар и 
пъзел, отговаряха на въпроси и др.  
Проведе се и  Фотоконкурс на тема „Нашата здравословна 
храна”, с участие на 21 ученици на възраст между 7 и 18 години от 
община Велико Търново, които представиха общо 53 творби. 
Дванадесетте най-добри снимки бяха  отпечатани на календар за 
2018 година.  
Традиционната за община Велико Търново кампания за 
подобряване и укрепване на здравето на населението „ДВИЖИ СЕ 
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И ПОБЕДИ” в два етапа - ПРОЛЕТЕН и ЕСЕНЕН и два Спортно-
туристически празника в парк Ксилифор,  беше организирана за 
седемнадесета поредна година от Община Велико Търново, РЗИ – 
Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и 
Младежки дом – Велико Търново под егидата на председателя на 
Великотърновския общински съвет. Броят на проведените кампании 
е 33, а общият брой на участниците – 17 648 души, в това число и 
379 семейства. 
В пролетния и есенния дял на „Движи се и победи 2017” по шестте 
туристически маршрути преминаха общо 733 души (441 жени и 292 
мъже), в т. ч. 385 деца и ученици, и 31 семейства.  
В спортно-туристическите празници в парк Ксилифор над 300 деца 
и ученици участваха в различни дисциплини – туристически 
щафети в три възрастови групи; спортни състезания; центрове на 
предизвикателството (въжен мост над реката, висяща въжена 
стълба, „тролей над езерото“, изкуствена катерачна стена, 
туристически каяк). 
През 2017 г. се реализираха и следните дейности от проект  „Назад 
към природата“ на учениците от III „г“ клас на ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий”, насочени към придобиване на умения, нагласи и 
поведение за природо-съобразно хранене и  здравословни 
хранителни навици: интерактивно обучение по темата 
„Здравословните храни“; тренинг „Пазарувам здравословно“; 
кулинарна изложба под надслов „Здравословно междучасие”, с 
дегустация на здравословни закуски, приготвени заедно от децата и 
родителите, и предоставяне на рецептите им на всички присъстващи 
на проявата. Проектът спечели първо място в страната във 
възрастовата група I – IV клас. 
В рамките на кампания за превенция на употребата на алкохол в 
СУ„Г. С. Раковски” – Велико Търново бяха осъществени: 
ученически конкурс за рисунка на тема „Вредата от употребата 
на алкохола”, в който се включиха 15 ученика със специални 
образователни потребности и изложба на творбите; интерактивно 
обучение с учениците – мултимедийна презентация по темата, 
викторина и забавни игри. Всички участници в конкурса получиха 
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грамоти и съответни награди, а най-добре представилите се ученици 
в обучението – приятни изненади. 
В партньорство с изградения клуб „Здраве“ в ПГЕ „А. С. Попов“ – 
Велико Търново и ученици от училището беше проведена 
кампания за превенция на затлъстяването, включваща: обучение 
на тема „Фактори на здравословния начин на живот“ за запознаване 
на учениците със съвременните препоръки за здравословен начин 
на живот, вкл. здравословно хранене;  дискусия „Затлъстяването“; 
тренинг „Затлъстяването – световна епидемия“, в рамките на който 
чрез обучителни и игрови методики бяха разиграни ситуации, 
свързани с пазаруването на здравословни храни, приготвяне на 
здравословна закуска за ученическата раница и други;  кръгла маса 
с литературно четене „Затлъстяването, отразено в българската 
литература“; антропометрични изследвания и определяне на 
Индекса на телесната маса на общо 77 лица, и безплатни 
консултации от диетолог по въпросите на здравословното и 
диетично хранене. 
Проведени обучителни дейности (беседи, тренинги, презентации, 
семинари) с деца, ученици, родители и професионалисти 
(медицински специалисти от здравни кабинети в детски и учебни 
заведения, директори на детски градини, детски ясли и кухни, 
педагози): общо 87 обучителни дейности (общ обхват 2 484 
участника) с тематика превенция на поведенческите фактори на 
риска и профилактиката на хроничните незаразни болести (ХНБ) – 
сърдечно-съдови и онкологични заболявания, затлъстяване, диабет 
тип 2 и други.    

 Реализиране на заложените 
цели в Стратегията за 
подобряване на психичното 
здраве на община Велико 
Търново (2013 – 2016 г.) 

2016-2019 С Решение № 642/27.04.2017 г. на Великотърновски Общински 
съвет е приета Програма на Община Велико Търново за 
подобряване на психичното здраве 2017 – 2020 г. и План за 
действие през 2017 г. в изпълнение на програмата. 
През 2017 г. продължи успешната реализация на дневните програми 
в специализираните кабинети на “Център за психично здраве – 
Велико Търново” ЕООД и Програма за лечение с опиеви агонисти и 
агонист-антагонисти на лица зависими към опиоиди. Използва се и 
капацитета на Превантивен информационен център по наркомании 
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за превенция, профилактика на психичното здраве, лечение и 
ресоциализация. Проведени са 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 „пробация” и 
лица, лишени от свобода. 

 Реализиране на Програмата 
за превенция на 
наркоманиите в Община 
Велико Търново 2013 – 2016 
г. 

2016-2019 С Решение № 593/30.03.2017 г. на Великотърновски Общински 
съвет беше приет План за действие през 2017 г., Отчет за дейността 
на Общински съвет по наркотични вещества за 2016 г. и Програма 
за повишаване на информираността на обществото за превенция на 
наркоманиите в Община Велико Търново 2017 – 2018 г.  
Проведено беше двудневно обучение на 25 медицински сестри, 
социални работници и психолози от "Център за психично здраве – 
Велико Търново". В обучение бяха включени и 15 курсанти от НВУ 
"Васил Левски" гр. Велико Търново. 
През м. юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална 
конференция по проблемите на превенцията на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества с участие на Общинските 
съвети по наркотичните вещества и Превантивно-информационните 
центрове от цялата страна. 

 Реализиране на „Програма 
за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН и СПИ” 

2016-2019 През месец Януари 2017 година в кабинета за анонимно и безплатно 
консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) към РЗИ – Велико 
Търново бяха изследвани и консултирани общо 38 души (19 мъже и 
19 жени, на възраст от 17 до 42 годишна възраст). От изследваните в 
кабинета лица серопозитивни няма. 
По повод 14 февруари 2017 г. - Деня на влюбените, стартира Втория 
етап на Националната АНТИСПИН кампания, провеждаща се за 
четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН” на МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба 
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срещу СПИН, туберкулоза и малария.   
Кампанията включи безплатно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново; безплатно 
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в СУ „ Емилиян Станев” 
– Велико Търново; информационна акция „Любовна лотария" пред 
Община - Велико Търново. 
Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 февруари, бяха 
организирани от Община Велико Търново в партньорство с 
Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето 
„Живей”, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, 
ЦМДТ „Амалипе” и учебни заведения. 

Програми за осигуряване 
на качествена и 
навременна 
профилактика на 
подрастващите и 
учащите в община 
Велико Търново. 

Реализиране на 
„Оздравителна програма за 
ограничаване на 
усложненията като 
хипертония и диабет, поради 
затлъстяване сред учениците  
в Община Велико Търново”.

2016-2019 През 2017 г. продължи реализацията на Оздравителната програма. 
Осъществени са консултативни прегледи, кинезитерапия, 
кардиодихателна гимнастика, общофизически упражнения, 
апаратни процедури, пресотерапия, термотерапия, процедури с 
инфрачервени и видими лъчи, кварц, общозакалителни процедури и 
водолечение на 23 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” 

2016-2019 Целта на Програмата е ранно откриване на начални гръбначни 
промени от патологичен тип, сред децата от 1-4 клас в Община 
Велико Търново. През 2017 г.,  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 41 деца и ученици 
от Община Велико Търново.   

 Кампании за отбелязване нa 
Световни и Международни 
дни, съобразно Здравния 
календар.  

2016-2019 По повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март       
В община Велико Търново за поредна година се организира 
кампания, посветена на профилактиката на туберколозата.  
Организатори на отделните прояви бяха: Община Велико Търново, 
РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, 
Младежки дом – Велико Търново, Регионално управление на 
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образованието, Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе” и Филиал на Медицински университет – Варна във 
Велико Търново. 
Кампанията включи следните дейности: Десетдневка на Отворени 
врати за безплатни профилактични прегледи и изследвания за 
туберкулоза в СБАЛПФЗ за всички желаещи лица; Интерактивни 
обучения в Спортно училище – Велико Търново (мултимедия, 
обучения, презентация, викторина, игри); Информационна кампания 
на СБАЛПФЗ на тема „Туберкулоза и хронични неинфекциозни 
заболявания, повлияващи имунната защита, или къде сред нас да 
търсим туберкулоза?“ ; Лекция за медицинските специалисти от 
детските градини и училища в община Велико Търново; Лекция за 
студенти от Филиала на Медицински университет – Варна във 
Велико Търново. 
По повод Международния ден на сестринството - 12 май 
За трета поредна година Община Велико Търново, РЗИ - Велико 
Търново и филиала на Медицински университет гр. Варна във 
Велико Търново организираха „Клиника на открито”. Целта на 
Клиниката е чрез профилактично направените безплатни 
изследвания да се обърне отново внимание към рисковите за 
здравето фактори. Инициативата беше посветена на превенцията на 
хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, 
диабет, затлъстяване) и Международния ден на сестринството - 12 
май. 
По повод Световния ден без тютюнев дим – 31 май, бе проведена 
кампания под мотото „Тютюнопушенето – заплаха за развитието”, 
която включваше следните инициативи:  консултации за отказ от 
тютюнопушене и функционално изследване на дишането 
(спирометрия) в рамките на разкритата клиника на открито в парк 
Марно поле; интерактивно обучение на деца от предучилищна 
възраст от ДГ ”Евгения Кисимова” във Велико Търново на тема 
„Тютюнопушене и здраве”; информационно-образователна 
кампания под мотото ”Стоп на тютюнопушенето” в центъра на град 
Дебелец включваща:  
- Изследване и анкетиране - консултации за отказ от 
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тютюнопушене и функционално изследване на дишането; 
-    Арт ателие - да нарисуваме или напишем послание по темата 
тютюнопушене. 
Кампания, посветена на Световната седмица на кърменето 1 - 7 
август 2017 г. 
Община Велико Търново в партньорство с РЗИ – Велико Търново, 
Център за родители „Happy mums“ и Младежки дом Велико 
Търново за осма поредна година проведе кампания в подкрепа на 
кърменето „Заедно за кърменето“. В парк „Дружба”, под мотото 
„Заедно за кърменето”, се състоя традиционния за старата столица 
Празник на открито. В рамките на празника присъстващите майки 
се включиха в: изработване и презентация на 4 колажа по темата 
„Кърменето – най-доброто начало”; интелектуална провокация „Кое 
е най-странното и невярно нещо, което сте чували за кърменето“; 
въпроси и отговори от медицинските специалисти по темата и 
забавна викторина. В подкрепа на инициативата участваха 53 
майки, 2 татковци и 64 деца.  
Акция „Сърдечни приятелки“ в помощ на жените с рак на 
гърдата 
През м. септември 2017 г. гр. Велико Търново бе посетен от Розовия 
кемпер, който е част от кампанията на Фондация „Една от осем“ – 
„Сърдечни приятелки“. Целта на инициативата е да се консултират 
жени, диагностицирани с „рак на гърдата“, за да им се помогне с 
трудностите, свързани с лечението. Над 50 жени получиха съвети от 
медицински персонал, психолог, арттерапевт и гримьор. Бяха им 
дадени насоки не само относно медицински въпроси, а също и 
относно подходящия начин на хранене, социални помощи, от които 
могат да се възползват, както и по други проблеми, произлизащи от 
терапията. 
По повод 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата
Съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза” се проведе 
информационна кампания „Запазете костите си – защитете Вашето 
бъдеще” и комбинирано измерване на костната плътност и телесен 
състав на желаещи граждани в салона на ДКЦ 1 – Велико Търново. 
По повод 14  ноември  – Световен ден на диабета
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В рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” се проведе 
„Клиника на открито”. Инициативата беше посветена на 
превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, 
белодробни, диабет, затлъстяване) и Световния ден на диабета – 14 
ноември.  
Международнен ден без тютюнопушене – 16 ноември 2017 г.   

По повод на Международния ден без тютюнев дим, над 200 
граждани на Велико Търново се включиха в инициатива за 
превенция на тютюнопушенето, на която бяха разпространени 
здравно-образователни материали. Бе проведено и обучение на тема 
„Вредата от тютюнопушенето и как да се справим с вредния навик” 
на потребители в Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. 
Велико Търново. Бе разработена и тиражирана дипляна „Аз приех 
това предизвикателство”, акцентираща върху ползите от спирането 
на вредния навик и предоставяща инструменти за помощ за 
отказване.  
По повод Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декемрви  
Проведени събития:  
- Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в рамките на 
инициативата „Клиника на открито”; 
- Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГ по 
строителство, архитектура и геодезия „А. Попов” – Велико 
Търново. 
- Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГ по 
туризъм „Д-р Васил Берон” – Велико Търново. 
- Информационна кампания с  участието на доброволци от Градския 
ученически парламент; 
- Беседа с ученици от 8 до 12 клас в Американски колеж Аркус – 
Велико Търново и безплатно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН. 
- Интерактивно обучение, викторина и презентация с ученици от 
ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново на тема „Какво представлява 
СПИН и как да се предпазим от него? 
Проведена Кръгла маса на тема „Здравословно хранене“, в 
работата на която активно участие взеха ръководители и 
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представители на общински администрации и Областната агенция 
по безопасност на храните, директори и педагози на детски градини 
и училища, производители на храни.  

Ефективно 
управление на 
социалните услуги  

Общински стратегии, 
програми и планове в 
сферата на социалните 
дейности. 

Изготвяне и реализиране  на  

Стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община 

Велико Търново 2016-2020 г. 

и Годишни планове към нея. 

Реализиране на Програма за 

детето. 

Изпълнение на План за 

действие за осигуряване на 

равни възможности на хората 

с увреждания 

Изпълнение на План за 

действие на Община Велико 

2016-2019

ежегодно 

ежегодно 

През 2017 г. с Решение № 641/ 27.04.2017 г. е приет Годишен план 
за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 
2018 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Велико Търново /2016 – 2020 г./, приета с Решение 
№ 280/26.05.2016 г. на Великотърновски общински съвет.  
В периода юли–август 2017 година студенти от престижни 
Британски университети проведоха едномесечно практическо 
обучение в социалните услуги за деца и възрастни в Община 
Велико Търново. През ноември 2017 година  финландски студенти 
по специалност «Социално предприемачество» проведоха работна 
среща с ръководството на Община Велико Търново и дирекция 
«СДЗ» на тема «Изследване на бизнес климата и социалните услуги 
в Община Велико Търново. Обмяна на опит.» През месец ноември 
2017 г. Община Велико Търново бе домакин на двудневно 
специализирано обучение за областните координатори по 
равнопоставеност на жените и мъжете в изпълнение на 
Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на 
жените и мъжете. 

През 2017 година с Решение № 591/30.03.2017 г. е приет отчет за 
изпълнение на Програма за детето за 2016 г. и Програма за детето за 
2017 год. 

През 2017 година с Решение № 592/30.03.2017 г. е приет Отчет на 
План за действие за 2016 г. за осигуряване на равни възможности за 
хората с увреждания в Община Велико Търново и План за действие 
за 2017 г. за осигуряване на равни възможности за хората с 
увреждания в Община Велико Търново. 

През 2017 година с Решение № 550/ 23.02.2017 г. е приет Отчет за 

2016 г. на Плана за действие на Община Велико Търново за 
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Търново за интегриране на 

българските  
граждани от ромски произход 
и други граждани в уязвимо 
социално положение, 
живеещи в сходна на ромите 
ситуация  към Общински план 
2014-2020  г. 

ежегодно интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./. 

 Реализиране на Проект 
„Приеми ме 2015“, 
бюджетна линия 
BG05М9ОР001-2.003, в 
партньорство с Агенция за 
социално подпомагане, в 
изпълнение на подписано 
Споразумение за 
партньорство BG 03-ПС01-
32 от 11.12.2015 г.  

2016-2018 През 2015 година между Агенцията за социално подпомагане и 
Община Велико Търново се подписа Споразумение за партньорство 
за изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“ - № BG05M9OP001-
2.002-0132-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. 
Цел на проекта е усъвършенстване модела на предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата й, 
както в страната, така и по отношение на целевите групи, чрез 
временно предоставяне на грижи в домашна среда на деца и юноши, 
които поради различни причини не могат да бъдат отглеждани в 
биологичното си семейство. 
И през 2017 г., продължи реализирането на етап 2 на изпълнение на 
Проект „Приеми ме 2015“, вследствие на което се въведе областния 
модел на социалната услуга „Приемна грижа“. Дейността си 
продължи и сформираният през 2016 г. областен екип по приемна 
грижа, разпределен в три изнесени работни места в гр. Велико 
Търново, гр. Павликени и гр. Полски Тръмбеш, които обслужват 
населените места в област Велико Търново. 
През 2017 г. в Област Велико Търново са подадени 10 нови 
заявления от кандидати за приемни родители, от които 6 са в 
Община Велико Търново. Броят на утвърдените професионални 
приемни семейства в областта са 7, от които 4 в Община Велико 
Търново.  
През 2017 г. по проекта бяха настанени 44 деца, от които 7 са 
настанените деца в Община Велико Търново. Тридесет и седем /37/ 
от настанените деца бяха изведени, в т.ч. 4 от приемни семейства от 
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Община Велико Търново. От тях: 
- реинтигрирани - 11 деца;  
- осиновени в страната - 18 деца, от които 3 деца са от приемни 
семейства в Община Велико Търново; 
- осиновени в чужбина – 1 дете; 
- отпаднали от проектните дейности поради навършване на 
пълнолетие – 1 лице от приемно семейство в Община Велико 
Търново; 
- настанени в социална услуга от резидентен тип – 3 деца; 
- настанени в семейство на близки и роднини – 3 деца.  
За 2017 г. в Област Велико Търново утвърдените приемни 
семейства са 139, от които 26 са утвърдените приемни семейства в 
Община Велико Търново. 46 са приемните семейства на 
територията на Област Велико Търново, в които няма настанени 
деца, в т.ч 8 в Община Велико Търново. 

 Реализиране на Проект 
«Общностин център за деца и 
родители «ЦАРЕВГРАД» по 
Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схема: 
BG05M9OP001-2.004 „Услуги 
за ранно детско развитие“  

2016-2018 П,ез 2017 год. Община Велико Търново стартира изпълнението на 
Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и 
родители „ЦАРЕВГРАД”” по процедура BG05M9OP001-2.004 
«Услуги за рано детско развитие» по Оперативна програма 
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020. Проектът е с 
продължителност 27 месеца, до  м. октомври 2018 год. Обща 
стойност на БФП за изпълнението на проекта е 653 401, 29 лв. 
През 2017 г. услугата „Ранна интервенция на уврежданията и 
индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ е 
предоставяна на общо 57 деца и 19 родителски двойки. Екипът на 
услугата „Формиране и развитие на родителски умения и семейно 
консултиране и подкрепа“ е провел индивидуални консултации с 59 
деца и с 98 бъдещи и настоящи родители. Проведени са и 62 
групови работи с деца, бъдещи и настоящи родители, в които са 
взели участие 400 лица.  
Услугата „Семеен център за деца от 0 до 3 години“/СЦД/ е ползвана 
от 45 деца. СЦД се налага като място, където децата с изоставане в 
една или няколко сфери на своето развитие усвояват нови навици за 
ежедневието си, получават индивидуално внимание с акцент върху 
конкретна потребност.  
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Екипът на Услугата „Здравна консултация за деца“ е осъществил 
838 консултации на 605 деца от детските заведения в общината, 
където има концентрация на деца от рискови групи. Осъществени са 
педиатрични и стоматологични консултации, дадени са насоки на 
родителите за допълнителни грижи.  
Изпълнява се услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в 
училище“. Общо 23 заявления са подадени за ползване на услугата, 
като същата е ползвана от 21 деца от гр. В. Търново, с. Ресен, с. 
Шереметя, с. Балван и с. Ново село. Организирани и проведени 
изнесени извън ОЦДР занятия – в парк „Св. гора“, „Асеневци“, 
„Марно поле“, АИР „Царевец“ и Детски отдел „Славейче“ на 
Регионална библиотека „П. Р. Славейков“. Посочените социални и 
здравни услуги се предоставят в създадения по Проект „Инвестиция 
в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и 
семействата в Община Велико Търново”, Общностен център за деца 
и семейства в град Велико Търново, бул. „България” № 24. 

 Реализиране на Проект 
„Подкрепа за независим 
живот“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Подкрепа 
за независим живот“, 
процедура BG05M9OP001-
2.002 „Независим живот“,  

2016-2018 През 2017 г., Община Велико Търново продължи реализирането на 

Проект „Подкрепа за независим живот” в изпълнение на Договор 

BG05M90OP001-2.002-0152-С001 по процедура BG05M90OP001-

2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, чрез създадения Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда.  

Проект „Подкрепа за независим живот“ приключи на  30.11.2017 г, 

като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в 

размер на 499 599,45 лв. По проекта са предоставени интегрирани 

социално-здравни услуги и психологическо консултиране. 

Потребители на социалните услуги са лица с увреждания, в т.ч. и 

деца с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., 

които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване 

или в риск от социална изолация. 

При реализиране на дейностите по Проект  „Подкрепа за независим 
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живот“ са предоставяни социалните услуги „Личен асистент“ и 

„Домашен помощник“ на общо 108 лица от целевата група, в т.ч. 17 

деца с трайно намалена възможност за социална адаптация. На 68 

лица е предоставяна социалната услуга „Личен асистент“, а 40 лица 

са ползвали социалната услуга „Домашен помощник“, 292 са лицата 

от целевата група заявили желание да ползват социалните услуги 

„Личен асистент” и „Домашен помощник”, предоставяни по Проект 

„Подкрепа за независим живот”. 

С Решение 868/30.11.2017 г. Великотърновски общински съвет даде 

съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите за социално 

включване в общността, предоставяни по Прооект „Подкрепа за 

независим живот“, чрез разширяване на Звено за услуги в домашна 

среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново. 

 Кандидатстване по 
предстоящи схеми по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014- 2020 г. и 
други програми и проекти 

2016-2019 През 2017 г. в сферата на социалните услуги не бяха отворени 
схеми по ОП РЧР2014-2020, по които Община Велико Търново да 
предложи свои проектни предложения. 
Община Велико Търново представи проектно предложение по 
процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 
деинстинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 за разкриване на 
услугите Дневен център за покрепа на деца с тежки множествени 
увреждания и техните семейства с капацитет 30 места, Преходно 
жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места и 
разширяване на Център за обществена подкрепа. Очаква се 
решението за финансиране. 

Разкриване, закриване и 
промяна в капацитета на  
социални услуги, 
съобразени с анализа на 
потребностите от 
социални услуги в 
общината съгласно 

Увеличаване на капацитета на 
Център за социална 
рехабилитация и интеграция 
за деца и младежи с 
увреждания и техните 
семейства гр. Велико 
Търново, бул. България № 24 

2016-2019 С Решение № 1473/ 26.03.2015 г. на ВТОС е разрешено увеличаване 
капацитета на социалната услугата. Със Заповед № РД 01-870/ 
22.05.2015 г. на изпълнителния директор на АСП гр. София е 
отказано увеличаване на капацитета, считано от 01.01.2016 г. През 
2016 година е изпратено писмо изх. № 24-232-4/ 09.12.2016 г. до 
РДСП – Велико Търново за увеличаване на капацитета на Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с 
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Стратегия за развитие на 
социалните услуги в 
Община Велико Търново 
2016 – 2020 година и 
Годишните планове към 
нея 

от 40 на 50 места. увреждания и техните семейства гр. Велико Търново, бул. България 
№ 24, считано от 01.01.2017 год. Със Заповед № РД 01-
0027/11.01.2017 г. на изпълнителния директор на АСП гр. София е 
отказано  увеличаване на  капацитета на Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и 
техните семейства гр. Велико Търново, бул. България № 24, считано 
от 01.01.2017 год. 

 Увеличаване на капацитета на 
Център за обществена 
подкрепа за Деца и семейства 
гр. Велико Търново, бул. 
България № 24 от 60 на 80 
места. 

2016-2019 С Решение № 1474/ 26.03.2015 г. на ВТОС е разрешено увеличаване 
капацитета на социалната услугата. Със Заповед № РД 01-0504/ 
27.04.2017 г. на изпълнителния директор на АСП гр. София е 
разрешено увеличаване на капацитета, считано от 01.06.2017 г. от 
60 на 75 места. Във връзка с разрешеното увеличаване на 
капацитета е подписан Анекс към Договора от 2016 г. за възлагане 
на социалната услуга между Община Велико Търново и Фондация 
„Международна социална служба – България“. 

 Разкриване на Дневен център 
за деца и/или възрастни с 
увреждания в град Велико 
Търново, като продължаваща 
социална услуга за деца с 
увреждания след навършване 
на пълнолетие към разкрития 
„Дневен център за деца с 
увреждания“ в град Велико 
Търново.  

2016-2019 През 2017 г. Община Велико Търново подаде проектно 
предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 
деинстинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 за разкриване на 
услугата Дневен център за покрепа на деца с тежки множествени 
увреждания и техните семейства. Очаква се решението за 
финансиране. 

 Разкриване на 3 бр. Защитено 
жилище за хора с умствена 
изостаналост, всяко с 
капацитет по 10 места в гр. 
Велико  Търново, зона с 
преобладаващ социален 
характер ж.к. „Чолаковци“, ж. 
к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“  

2016-2019 През 2017 г.  са проведени консултации и работни срещи със 
заинтерисованите страни за изготвяне на Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. Община Велико Търново заяви готовност за 
реализация на предвидени дейности по план за действие 2018-2021 
за Изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. 
Предстои изготвяне на Карта за услугите, в която  Община Велико 
Търново е включена за закриване на специализираната институция 
за социални услуги – Дом за пълнолетни лица с умствена 
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изостаналост с. Пчелище, община Велико Търново. 

 Разкриване на 3 бр.Център за 
настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост, всеки с 
капацитет по 15 места в гр. 
Велико  Търново, зона с 
преобладаващ социален 
характер ж.к. „Чолаковци“, ж. 
к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“  

2016-201
9

През 2017 г.  са проведени консултации и работни срещи със 
заинтерисованите страни за изготвяне на Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. Община Велико Търново заяви готовност за 
реализация на предвидени дейности по план за действие 2018-2021 
за Изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. 
Предстои изготвяне на Карта за услугите, в която  Община Велико 
Търново е включена за закриване на специализираната институция 
за социални услуги – Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост с. Пчелище, община Велико Търново. 

 Изграждане на Кризисен 
център за лица  

2016-2019  През 2017 г. стартира изпълнението на проект „Изграждане на 
кризисен център за лица”, финансиран по ОП „Региони в 
растеж“2014-2020. Избрани са изпълнителите на всички дейности 
по реда на ЗОП за реализиране на проекта. Проектът е част от 
Инвестиционната програма на община Велико Търново по ПО1 на 
ОПРР2014-2020, а стойността на инвестицията е 2 169 123,77 лв. 
безвъзмездна финансова помощ. 

 Разкриване на Защитено 
жилище за хора с психични 
разстройства с капацитет  6 
места в гр. Велико Търново 
ул. „Бузлуджа“ № 1 

2016-2019 През 2017 г.  са проведени консултации и работни срещи със 
заинтерисованите страни за изготвяне на Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. Община Велико Търново заяви готовност за 
реализация на предвидени дейности по план за действие 2018-2021 
за Изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. 

 Изграждане на 
специализирана  институция 
за социални услуги за 
възрастни хора и хора с 
увреждания с капацитет 130 
места,  

2016-2019 През 2017 г.  са проведени консултации и работни срещи със 
заинтерисованите страни за изготвяне на Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. Община Велико Търново заяви готовност за 
реализация на предвидени дейности по план за действие 2018-2021 
за Изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. 
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 Осигуряване на помещение за 
магазин „Работилница на 
мечтите” 

2016-2019 През 2017 г. беше отворена процедура за подбор на проекти 
„Развитие на социалното предприемачество“ по ОП РЧР 2014-2020, 
по която общината не бе допустим кандидат. 

Подобряване на 
материално-
техническата база на 
социалните услуги 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни 
дейности, обновяване на 
оборудване и обзавеждане 
на социалните услуги в 
Община Велико Търново. 

2016-2019 През 2017 год. в сферата на социалните услуги на територията на 
Община Велико Търново са извършени следните дейности: 
- Ремонт на покривна конструкция на корпус Д на СОУ „Г.С. 

Раковски“ на Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ гр. 
Велико Търново на обща стойност  47 992, 00 лв. с ДДС; 

- Ремонт на Клуб на пенсионера и инвалида с. Присово на обща 
стойност 699,76 лв. с ДДС; 

- Ремонт на Център за работа с деца и младежи с. Присово на 
обща стойност 1 165,90 лв. с ДДС; 

- Ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за 
възрастни гр. Велико Търново на обща стойност 736,12 лв. с 
ДДС; 

- Ремонт на Дом за пълнолетни лицас умствуна изостаналост 
с.Пчелище на обща стойност 3 638,80 лв. с ДДС. 

 Доизграждане на 
отоплителна инсталация на 
Дом за стари хора „Венета 
Ботева” в гр. Велико 
Търново.

2016-2017  Обектът е  предмет на финансиране по Програма BG04 „Eнергийна 
ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова 
схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи”  с общ бюджет 
на проекта 413 029.87 лв. Внедрените мерки за енергийна 
ефективност касаят преустройство на вътрешните отоплителни 
инсталации и прилежащи съоръжения. На 18.03.2017 проектът е 
приключил с искане за окончателно плащане. Инвестицията в обект 
Дом за стари хора „Венета Ботева“ е на стойност 122 422, 32 лв.;  

Активно включване на 
възрастни хора в 
дейностите на общината 

Провеждане на Песенен 
празник „Цветница”, 
Общинска изложба, Празник 
на художественото слово, 
театрален преглед „Театрално 

2016-2019 През април 2017 г. в село Ресен, общ. Велико Търново се проведе 
28-мият песенен празник „Цветница” на Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на общината. През м. септември 2017 г. се 
организира Общинска изложба на фотографии – „Моята прекрасна 
родина” с фотоси на членове на Клубовете на пенсионера и 
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вълшебство“, Коледно-
Новогодишен концерт на 
Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на 
общината и други 
инициативи. 

инвалида на територията на Община Велико Търново по повод 1 
октомври – Международен ден на възрастните хора. Десетият 
празник на художественото слово под надслов „И малката Родина е 
голяма, защото е единствена“ в Клуба на пенсионера и инвалида, с. 
Самоводене, общ. Велико Търново се проведе през м. октомври.  
В Голяма зала на Община Велико Търново се проведе Коледно–
новогодишен концерт на Клубовете на пенсионера и инвалида на 
територията на Община Велико Търново.

Общински дейности в 
сферата на социалните 
услуги, предоставяни на 
деца/младежи и 
възрастни хора.  

Участие на Община Велико 
Търново в мрежата „Община 
– приятел на детето“ 

2016-2019 На 08.02.2017 г. приключи стартиралата през 2016 г. осма 

„Работилница за родители – да пораснем заедно”, организирана от 

Община Велико Търново и финансирана със средства от УНИЦЕФ 

България. Кметството на гр. Дебелец проведе девета „Работилница 

за родители“. През м. октомври 2017 г. стартира десета поредна 

сесия в с. Ресен.Обхванати са над 30 бъдещи родители и родители 

на деца на възраст от 0 до 4 години. През програмата до настоящия 

момент в деветте приключили сесии са преминали около 90 

родители. Поради големия интерес към програмата се проведе и 

първи „Клас за успешни родители“. Програмата представлява 

своеобразно продължение на реализираните „Работилници за 

родители – да пораснем заедно“ и е насочена към подкрепа на 

родители на деца на възраст от 5 до 9 години. 

 Разширяване на дейността на 
Центровете за работа с деца и 
младежи на територията на 
Община Велико Търново 

2016-2019 Към 31.12.2017 г. на територията на община Велико Търново са 

разкрити и функционират 20 Центъра за работа с деца и младежи. 

През 2017 г. беше разкрит 20-тият Център за работа с деца и 

младежи в гр. Дебелец. Целта на центровете е осигуряване на 

възможност за организиране на свободното време на децата и 

младежите от малките населени места с дейности, които отговарят 

на интересите им и способстват за развиване на техните умения.  

По повод Mеждународния ден на детето- 1-ви юни се организира и 

проведе модно ревю-конкурс „Децата на Община Велико Търново – 
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отговорни към природата” с участието на повече от 100 деца и 

младежи от Центровете за работа с деца и младежи и социалните 

услуги за деца и младежи, функциониращи на територията на 

общината.  

За седми пореден път през 2017 г. се проведе Лятна детска 

полицейска академия в партньорство с Областна Дирекция на МВР 

– Велико Търново, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – Велико Търново и Дарителско сдружение 

„Св. Ив. Рилски“. 

През 2017 г. Община Велико Търново продължи участието си в 

кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. В с. 

Балван продължава дейността на първият в страната Център за 

превенция и спорт. Центърът е съвместна инициатива на Община 

Велико Търново, Областна дирекция на МВР – Велико Търново, 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван 

Рилски“, Сдружението на кметовете и кметските наместници 

„Янтра 2001“, Национален военен университет „Васил Левски“ и 

Съюзът на пивоварите в България.  

Кметство, с. Ново село и Българска федерация по риболовни 
спортове, в партньорство с Община Велико Търново, Сдружението 
на кметовете и кметските наместници и Центровете за работа с деца 
и младежи, функциониращи на територията на Община Велико 
Търново организираха турнир по улов на риба на плувка за деца под 
надслов:  „Компютър загърби и плувката следи!”  В състезанието 
взеха участие над 40 деца от единадесет Центъра за работа с деца и 
младежи в Община Велико Търново, деца от гр. Велико Търново, 
както и от общините Габрово и Севлиево.  
 Бе организирана първата Коледна изложба с участието на децата и 
младежите от 20-те Центъра за работа с деца и младежи, 
функциониращи на територията на община Велико Търново, под 
надслов „Малки сръчковци“.  
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 Продължаване на дейността 
на Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на 
Община Велико Търново. 

2016-2019 На територията на Община Велико Търново са разкрити и 
функционират 34 Клуба на пенсионера и инвалида в съответствие с 
приетата от Великотърновски Общински съвет Наредба за 
организацията и дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида. 
В тях  членуват над 2000 лица в пенсионна възраст и хора с 
увреждания. 

 Разширяване дейността на 
Домашен социален патронаж 
гр. Велико Търново, база 
Дебелец,  като Общински 
комплекс за хранене. 
Ремонтиране и разширяване 
на помещенията в сградата на 
патронажа и осигуряване на 
ново оборудване. 
Оптимизиране на работата на 
ДСП и ДМК 

2016-2019 През 2017 г. Домашен социален патронаж – Велико Търново остана 
с непроменен капацитет спрямо предходната година. Основната 
база, намираща се в гр. Дебелец, разполага с капацитет за 
приготвяне на храна за 300 потребители, а филиалите в с. Ново село 
и с. Балван могат да приготвят храна съответно за 80 и 50 
потребители, или  общо за 430 потребители.  През 2017 г.  от 
услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 486 
потребители от 14 населени места:  гр. Велико Търново, гр. 
Дебелец, гр. Килифарево, с. Велчево, с. Леденик, с. Присово, с. 
Церова Кория, с Балван, с. Ново село, с. Ветринци, с. Пушево, с. 
Момин сбор, с. Беляковец и с. Русаля. За 2 от населените места (с. 
Беляковец и с. Русаля), 2017-та е първата година, в която жителите 
им получават услуги от домашен социален патронаж. В допълнение, 
кухненският блок на ДСП обезпечава нуждите от приготвена храна 
за 135 лица –  потребители на следните социални услуги на 
територията на Община Велико Търново: Обществена трапезария 
(75 лица); Дневен център за деца с увреждания, гр. Велико Търново 
(25 лица); Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“, с. Балван (20 лица) 
и Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от 
насилие (15 лица). 
През годината Община Велико Търново, чрез Домашен социален 
патронаж, участва в редица дарителски кампании и инициативи - 
второ издание на дарителската акция „Великден за всеки – Дари 
празник на баба и дядо“ с партньори Български Червен кръст, 
Българска православна църква, Национален алианс за работа с 
доброволци (НАРД), Национално сдружение „Младежки глас“, 
Българска хранителна банка, „Български пощи“ ЕАД и др. Община 
Велико Търново се включи и в отбелязването на 16-ти октомври – 
Международния ден за борба с глада /Международен ден на 
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прехраната/, подпомагайки реализацията на редица 
благотворителни акции, организирани от местната организация на 
Български червен кръст. 75 социално-слаби и крайно нуждаещи се 
лица – потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ 
получиха топъл обяд;  доброволци от Дарителско сдружение „Св. 
Иван Рилски“ предоставяха пакети с храна на жителите от 
населените места: Габровци, Въглевци, Големаните и Балван, а 
студенти от специалност „Медицинска сестра“ във 
Великотърновския филиал на Медицински университет – гр. Варна, 
извършваха безплатни замервания на кръвната захар и кръвното 
налягане на възрастните хора. 
През 2017 г., като финансирана от бюджета на Община Велико 
Търново социална услуга, продължава дейността си „Звено за 
услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – 
Велико Търново.  Към Звеното работят 18 служители на длъжността 
Домашен санитар, които предоставят почасови социални услуги в 
домашна среда на потребителите – лица с частична или пълна 
невъзможност за самообслужване. През 2017 г., 81 потребители са 
получавали почасови социални услуги в домашна среда. Почасови 
услуги в домашна среда чрез ЗУДС са предоставяни на лица от 6 
населени места: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. 
Къпиново, с. Ресен и с. Шереметя. Към 29.12.2017 г. 18 Домашни 
санитари обслужват 54 потребители на социалната услуга, а 
одобрените кандидати, включени в списъка с чакащи са общо 59 
лица от следните населени места на общината: гр. Велико Търново 
– 54 лица; гр. Дебелец – 2 лица; гр. Килифарево – 1 лице; с. Ново 
село – 1 лице; с. Къпиново – 1 лице.   
Звеното функционира от 01.03.2013 г., създадено в изпълнение на 
Проект „За по-добър живот“, финансиран със средства на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 
г., а след приключване на проектните дейности продължава да 
функционира като социална услуга, изцяло финансирана от 
бюджета на Община Велико Търново. 
През 2017 г., Община Велико Търново продължи да предоставя, 
доразвива и надгражда социалната услуга в общността „Обществена 
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трапезария”. Дейностите по реализиране на социалната услуга са 
насочени към подобряване качеството на живот на лица от най-
уязвимите социални групи и задоволяване потребностите от храна 
на хора, които не могат да си я осигурят сами. 2017-та е първата 
година, от както доставчик на услугата е Община Велико Търново, 
през която е осигурена целогодишна непрекъснатост при 
предоставянето й. През годината, от социалната услуга са се 
възползвали общо 99 лица от следните целеви групи: Самотно 
живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – 69; 
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за 
тях – 14; Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане – 10; Скитащи и бездомни деца и лица – 6. 

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

2016-2019 През 2017 година са издадени 579 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, като 227 от тях са с пожизнен срок на валидност. 

Притежатели на карта за паркиране на хора с трайни увреждания са 

375 мъже, 173 жени и 31 деца. 

 Ежегодно организиране на 
благотворителни изложби 
базари на потребителите на 
социални услуги и приятели: 
„Баба Марта бързала – 
мартенички вързала“, „Ние 
можем“ и др. 

2016-2019 През месец март 2017 г. за шеста поредна година се организира 
благотворителна изложба базар на мартеници и сувенири под 
надслов „Баба Марта бързала и мартеници вързала”.  
За единадесета поредна година Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ организира Благотворителна Коледна изложба 
базар „НИЕ МОЖЕМ XI“  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“, АРКУС – гр. Велико Търново, 
Работилница по занаяти. 

Създаване на Осигуряване на трудова Реализиране на Програми и 2016-2019 През 2017 г. са реализирани редица проекти, имащи директно 
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трудова заетост на 
пазара на труда за 
жителите на 
Община Велико 
Търново. 

заетост  на безработни 
лица от община Велико 
Търново 

проекти, чрез създаване на 
заетост за безработни лица, 
и чрез подобряване 
качествата и 
конкурентоспособността на 
лицата, ангажирани в тях. 

влияние върху пазара на труда, като 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. По програми и проекти за заетост, финансирани 
със средства от Държавния бюджет и от ЕС, посредством ОП РЧР 
2014-2020 г., през 2017 г. е осигурена възможност за трудова 
реализация на общо 28 безработни лица. 
В подкрепа преодоляване на младежката безработица, през 2017 г. 
Община Велико Търново реализира Проект „Обучения и заетост за 
младите хора“ – етап 2 по ОП РЧР 2014-2020 г. Основната цел на 
проекта е интеграция на безработни младежи до 29 г., регистрирани 
в Дирекция „Бюро по труда“, чрез заетост при работодател или 
посредством осигуряване на обучения и субсидии за продължителна 
заетост.  
Съгласно сключен договор с Агенция по заетостта № ОЗМ-2-04-01-
1907#10 от 19.04.2017 г., Община Велико Търново осигури заетост 
на 3 безработни лица до 29 г. Лицата са назначени на длъжност 
„Помощник-възпитател“ в ЦНСТ за деца/младежи без увреждания, 
на пълно работно време и срок на заетост – 6 месеца (за 2 от лицата) 
и 9 месеца (за 1 лице, съгласно сключения договор). 
В изпълнение на Договор № ОЗМ-3-04-01-1396#15 oт 08.09.2017 г. с 
Агенция по заетостта, по проект „Обучения и заетост за младите 
хора“ Община Велико Търново разкри 20 работни места за младежи 
до 29 г. на следните длъжности:  
- 6 лица на длъжност „Технически сътрудник“ в общинска 
администрация; 
-   7 лица на длъжност „Портиер“ в детски учебни заведения; 
-   7 лица на длъжност „Работник озеленяване“ в 3 населени места 
от общината– с. Водолей, с.Леденик, с. Никюп. 
През ноември 2017 г. са сключени трудови договори с 12 от лицата 
– 6 технически струдника и 6 портиера, за срок от 6 месеца и при 8-
часов работен ден.  
През 2017 г. Община Велико Търново продължи реализирането на 
Национална програма „Активиране на неактивни лица“, 
компонент 1 „Работа с неактивни лица“, 1.2. Младежки 
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медиатори. Програмата стартира през 2015 г. като Община Велико 
Търново бе една от пилотните общини в страната. 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. В Дирекция „Социални 
дейности и здравеопазване“ е назначен служител на длъжност 
„Младши специалист, младежки медиатор“. През 2017 г.  
младежкият медиатор е осъществил информиране, консултиране и 
насочване към ДБТ на младежи от 15 населени места от Община 
Велико Търново. 
- Брой идентифицирани младежи – 123; 
- Брой активирани младежи – 64, от тях: 
регистрирани в ДБТ – 61, като 37 от тях са започнали работа; 
започнали работа без посредничеството на ДБТ – 3. 
Реализацията на дейностите по Компонент 1. „Работа с неактивни 
лица”: 1.2. „Младежки медиатор“ по НП „Активиране на неактивни 
лица“ е до м. декември 2020 г. 
През 2017 г. продължи изпълнението на Регионална програма за 
заетост – 2016 г. в съответствие със Закона за насърчаване на 
заетостта, В резултат на сключения с Дирекция „Бюро по труда” – 
гр. В. Търново  договор се осигури заетост на 7 безработни лица от 
уязвими групи на пазара на труда. Лицата са назначени на длъжност 
„Общ работник“ в 5 населени места на общината за срок от 5 
месеца.  
През 2017 г. се разработи и проект Регионална програма за 
заетост – 2017, който бе одобрен и включен в Проект за 
регионална програма за заетост и обучение на Област Велико 
Търново. В резултат на сключения с Дирекция „Бюро по труда“ – 
гр. Велико Търново договор се осигури заетост на 3 безработни 
лица в гр. Дебелец, гр. Килифарево и с. Водолей, на длъжност „Общ 
работник“ за период от 6 месеца.  
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През 2017 г. се  проект “Шанс за работа – 2017 г.”, чиято 
приоритетна целева група са безработни младежи до 29 г. и 
безработни лица над 50 г., регистрирани в Дирекция “Бюро по 
труда”. Проведени са 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 “Помощник-възпитател” 15 безработни лица – за срок 
от 38 дни (300 учебни часа), организирани  по групи по обекти – 
ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания, приключили с полагане на 
изпит.Съгласно сключения договор с Дирекция „Бюро по труда“ – 
гр. Велико Търново, са назначени 2 безработни лица на длъжност 
„Помощник-възпитател“ в ЦНСТ III за деца/ младежи без 
увреждания – гр. Велико Търново. С безработните лица бяха 
сключени трудови договори за срок от 3 месеца на пълно работно 
време. 

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 Изпълнение 

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 

Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
път – VTR 1036 “път І-5 /Русе - 
Велико Търново/ - Никополис 
Ад Иструм - Никюп“ от км. 
0+000 до км. 2+024 

2017-2019 Поради недостиг на финансов ресурс, дейностите по проекта не 

са стартирали. Община Велико Търново търси възможности за 

алтернативно финансиране. 
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и развитие на 
второкласната пътна 
мрежа в общината 

Поддръжка и развитие 
на  уличната мрежа на 
територията на 
общината 

Ремонт на улици в  населените 
места извън общинския център 

2016-2019 І. По Инвестиционна програма 2017 г. на община Велико 

Търново - извършени ремонтни дейности на уличната мрежа в 

35 населени места на територията  на общината. Дейностите 

включват направа на трошенокаменна настилка за пътна 

основа, машинно полагане на плътна асфалтова смес, 

изкърпване на повредени участъци от пътната настилка с 

плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см. Общата 

стойност на изпълнените СМР е в размер на  344 365 лв. с ДДС. 

С извършените видове строително монтажни работи се 

подобрява експлоатационното състояние на основната част от  

уличната мрежа по населени места на територията на 

общината. 

ІІ. По Програма “Инициативи на местните общности - 

2017“

1. Извършен  ремонт на уличната мрежа в 15 населени 

места в т.ч.: изкърпване на дупки и деформации в 

настилките с плътна асфалтова смес,  направа на 

трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно 

полагане и/или фрезоване на отделни участъци от 

улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна 

асфалтова смес с дебелина     на пласта 4/ 5 см. Обща 

стойност  -163 866 лева. 

2. Извън дейностите по т.1 е извършен  ремонт на 

уличната мрежа в 13 населени места в т.ч.: изкърпване 

на   дупки и деформации в  настилките  с плътна 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 83

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

асфалтова смес,  направа на трошенокаменна настилка 

за пътна основа, машинно полагане и/или фрезоване на    

отделни участъци от улична асфалтова настилка и 

асфалтиране с  плътна асфалтова смес  с дебелина  на 

пласта 4/ 5 см. Обща стойност - 173 570 лева. 

ІІІ. Ремонт общински пътища 

       През 2017 г. се извърши текущ ремонт на следните 

общински пътиша:  

1. общински път VTR 1012  “/път ІІІ-504/ - с.Водолей – 
с.Дичин - (граница с община Павликени)“: изкърпване 
на пътната настилка  – 2 350 м2 с плътна асфалтова 
смес с дебелина на пластовете          4/5 см, направа на 
изравнители от плътна асфалтова смес – 16 т, машинно 
полагане на плътна асфалтова смес – 3 239 м2, на обща 
стойност 119 862 лв. 

2. общински път VTR 2002 "/път ІІІ-303/ - с.Пушево - 
с.Шемшево": изкърпване на пътната настилка  – 1 411 
м2 с плътна асфалтова смес с дебелина 4/5 см, на обща 
стойност 36 852 лв. 

3. общински път VTR 1006  " / път  І-4 / - депо строителни 

отпадъци - с.Леденик": изсичане на храсти и млада 

гора – 600 м2, вертикално планиране и ландшафтно 

оформяне на съществуващ път – 198 м3, подравняване 

пътни банкети  – 2 680 м2, изкопи за оформяне на 

пътни окопи – 188 м3, стабилизиране на пътни банкети 

с каменна фракция – 124 м3 , изкърпване на пътната 

настилка – 350 м2 и машинно полагане на плътна и 

неплътна асфалтова смес на пластове – 159 м2, на обща 

стойност 29 995 лв. 

4. През 2017 г. от ОП „Зелени системи“ е извършено 

просветляване на 870 дка ( косене и изсичане на   
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храсти и млада гора) по пътища от общинската пътна 

мрежа.  

Изграждане на улици в       град  
Велико Търново; Подобряване 
на градската среда в Централна 
градска част чрез реконстркция 
на уличната мрежа и 
прилежащата инфраструктура 

2017-2019  През 2017 г. са извършвани текущи ремонти за подобряване  

на експлоатационното  състояние на улична мрежа на гр. 

Община Велико Търново,  като част от дейностите включват - 

текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на 

уличното  отводняване  - ремонт на дъждоприемни шахти и 

улични оттоци, направа на пътна маркировка, поставяне на 

нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт и 

монтиране на пешеходни предпазни парапети, ремонти на 

тротоарни настилки, ремонти на стълбищни    улици, 

поддръжка на светофарните уредби в гр.Велико Търново и др. 

 След приключване на зимния експлоатационен сезон,    през м. 

март и м. април 2017 г. са  изкърпени  5 305 м2 от уличните 

асфалтови настилки в град Велико Търново, на стойност 142 

058 лв.   

 Довършена ул.“Сан Стефано“ ( кв.“Чолаковци“) от моста над 

р.Янтра до фирма „Карат Електроникс“ АД –направена 

трошено-каменна настилка за пътна основа и пътни банкети ( 

138 м3) и машинно полагане на плътна асфалтова смес ( 1 296 

м2). Извършените СМР са на стойност 34 945 лв. 

 За периода юни-юли 2017 г. са  изкърпени  с плътна асфалтова 

смес - 3 780 м2 от уличните асфалтови настилки  на   град 

Велико Търново, на стойност 97 777 лв. Фрезованият материал 

при ремонтните дейности на улиците в гр.Велико Търново (942 

т) , беше предоставен на кметствата за направа и ремонт улици 

по населени места. Извърши се основен ремонт на ул.“Васил 

Левски“ в гр.Велико Търново , вкл. следните основни видове 

СМР - изкърпени  с плътна асфалтова смес - 424 м2,  фрезоване 
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съществуваща асфалтова настилка– 4029 м2, машинно полагане 

на плътна асфалтова смес на пластове за изравнители – 169 т; 

преасфалтиране  на цялата улица -  машинно полагане на 

плътна асфалтова смес – 5 804 м2, доставка и монтаж на 400 

гунени решетки за дъждоприемни шахти.  Извършените СМР  

са на обща стойност 176 052 лв., с което съществено се 

подобри нейното експлоатационно състояние.  

За периода септември-ноември 2017 г. е извършен текущ 

ремонт на уличната асфалтова настилка на ул.“Бузлуджа“, като 

бяха изкърпени 234 м2, на стойност 6 136 лв., както и 

реконструкция  на участък от ул.“Георги Бакалов“ – с направа 

на пътна основа от несортиран трошен камък – 51 м3 и полагане 

на пластове на плътна асфалтова смес на площ 380м2, на 

стойност 10 347 лв.. Изградена е и подпорна стена на 

ул.“Панайот Типографов“ с ОК 961 - ОК 962 – ОК 963 по ПУП, 

на стойност 11 163 лв. 

Извършен частичен ремонт по част от уличната мрежа с цел 

подготовка за зимния сезон, като бяха изкърпени 1 405 м2 на 

стойност 34 728 лв. 

 Ремонт тротоарни настилки 

 През 2017 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на 

тротоара до НЧ “Искра“, полагане нова тротоарна настилка от 

вибропресовани павета с площ 176 м2 на стойност 9 899 лв.                              

Извършен е и текущ ремонт на тротоарни настилки в гр.Велико 

Търново, с обща площ 90 м2. Извършен основен ремонт и 

реконструкция на тротоара на ул.“Симеон Велики“ от        МОЛ 

- Велико Търново до ул.“Георги Бакалов“, полагане    нова 

тротоарна настилка от вибропресовани павета с площ 279 м2  и 

градински бордюри - 76 метра на обща стойност 19 324 лв.  

 Изграден е нов тротоар на ул.“Серес“ от магазин ЛИДЛ до 

ул.“Толедо“ от вибропресовани паветас площ 68 м2 на 
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стойност 4 613 лв., както и на ул.“Толедо“ от ул.“Колоня 

товар“ до ул.“Полтава“ от вибропресовани павета с площ 71 м2 

на стойност 5 948 лв.                 

 Ремонт подлези 

 През 2017 г. е извършен честичен ремонт на подлезите в града, 

вкл. обезопасяване, ремонт на дъждоприемни шахти и др. на 

стойност 3 433 лв. 

 Съгласно ПМС № 260 от 24 ноември 2017 г.  са изградени 

улици в кв. 7, УПИ ІІ, V  и  кв. 14, УПИ І , кв.“Чолаковци“ и е 

направена канализация за повърхностни води за отводняване на 

уличната настилка и асфалтиране  на обща стойност 223 885 лв.   

За 2017 год. общо извършените строително ремонтни дейности 

са в размер на 900 хил. лв. 

За подобряване на градската среда в Централна градска част, 

чрез реконструкция на уличната мрежа и прилежащата й 

инфраструктура е разработен и одобрен инвестиционен проект

„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. 

Велико Търново”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-

2020. Стойността на инвестицията в тази част е в размер на 

6 355 421 лева. Предстои изпълнението му през 2018 год. 

През пролетта на 2017 
г. се извърши честичен 
ремонт на подлезите в 
гр.Велико търново – 
обезопасяване ,ремонт 
на дъждоприемни 
шехти и др. 

 Реконструкция на обществени 
паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. 
реконструкция на пешеходни 
стъпала 

2016-2018 За обекта е изготвен инвестиционен проект, част от  проект 

„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. 

Велико Търново”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-

2020. Стойността на инвестицията е в размер на 315 798 лева. 

Предстои изпълнението му през 2018 год. 

 Ремонт на стълбища и 
стълбищни подходи в 
централна градска част  

2016-2019 Ремонт стълбищни улици 

През 2017 г. са извършени ремонтни дейности на стълбищните 

улици, както следва: ул.“Мургаш“ в участъка от ул.“Зеленка до 

ул.“Панорамна“, на стойност 3 967 лв.; ул.“Мария Кирова“ и 
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ул.“Константин Кисимов“, на стойност 45 620 лв.; ул. “Мария 

Кирова“, на стойност 10 249 лв. 

 Реконструкция на обществена 
тоалетна на ул. "Георги Сава 
Раковски" 29 

2016 -2018  За обекта е изготвен инвестиционен проект, част от  проект 

„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. 

Велико Търново”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-

2020. Стойността на инвестицията е в размер на  9 732 лева. 

Предстои изпълнението му през 2018 год. 

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

Изготвяне на нова транспортно-
комуникационна система на  
град Велико Търново  

2017-2019  Предвиденият  за реализация проект за интергиран градски 

транспорт през настоящия програмен период 2014-2020 год. 

включва набор от мерки и дейности като: развитие на 

инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации; 

разработване и подобряване на системи за обществен градски 

транспорт в т.ч. и закупуване на нов екосъобразен подвижен 

състав; изграждане/обновяване и реконструкция на улични 

мрежи и транспортна инфраструктура и съоръжения към нея; 

изграждане и реконструкция на зони за паркиране и други 

мерки по организация на паркирането; разработване на планове 

за управление на движението и въвеждане на интелигентни 

транспортни системи.                                                                        

 Прогнозната стойност на проекта е над 10 805 000 лева, като 

средствата са одобрени по Инвестиционната програма на 

общината по ПО 1 на  ОП „Региони в растеж” 2014-2020.  

 Проектът дава възможност на общината да изготви и внедри 

един завършен продукт в областта на транспорта.  

 Въвеждане на интегриран 
градски транспорт с изграждане 
на модерна информационна и 
транспортна  инфраструктура; 
закупуване на съвременен 

2017-2019 Предвижда се изпълнението на проекта за Интегриран градски 

транспорт да бъде представен за оценка от УО на ОП «Региони 

в растеж» 2014-2020 през 2018 год., а изпълнението на 

компонентите му – през 2019-2020 год.  
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подвижен състав, разработване 
на генерален план за 
организация на движението.  

През 2017 год. са разработенои прединвестиционно проучване 

/ПИП/ и финансов анализ за системата на градския транспорт 

на град Велико Търново, както и представен Окончателен 

доклад по ПИП. Същите са задължителна част от техническата 

документация по подготовката на проектното предложение. 

Прединвестиционното проучване изследва и отчита 

въздействието на всички мерки, предприети на територията на 

Община Велико Търново за управление на транспорта, 

включително такива, които се изпълняват със собствени 

средства или частни инвестиции. В ПИП са разгледани 

предложения за няколко компонента и техни варианти, които 

се анализират и обосновават като най- подходящи за 

решаването на основните проблеми и постигането на 

заложените целите на интегриран градски транспорт на гр. 

Велико Търново. ПИП съдържа и препоръка за избор на най-

добрия и възможен вариант за развитието на обществените 

транспортни услуги в град Велико Търново. 

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 

2016-2019 През 2017 год. общината е част от инициативата WiFi4EU. 
Проектът предвижда висококачествен интернет да е по-
достъпен за много граждани и дава възможност на местната 
общност, библиотеки и други публични институции да 
популяризират своите цифрови услуги. 
Предвиден е безплатен интернет достъп до всички паркове на 
територията на град Велико Търново, библиотеки и други 
обществени места, представляващи част от идеите за зелени 
площи и публични пространства като място за почивка, 
разходка и средище за социални контакти и забавление. 

 Осигуряване на съвременна 
офис техника и възможност за 
директна работа в 
комуникационната среда на 

2016-2019 Изградена специализирана оптична връзка между сградите на 
дирекция „Местни данъци и такси“ и общинска 
администрация. 
Реализирана криптирана VPN мрежа между изнесените 
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общинската администрация за 
кметствата и кметските 
наместничества. 

центрове за услуги и информация на гражданите, кметства на 
територията на Община Велико Търново и общинска 
администрация, гарантираща още по-голяма сигурност при 
обслужване на гражданите и бизнеса. 

Изграждане, 
рек нструкция и 
поддържане на 
водоснабдителната и 
канализационна система 
и свързаната 
инфраструктура 

Доизграждане,   
реконструкция   и   
модернизация   на   
канализационни   мрежи   
и съоръжения; 

Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ– гр 
Килифарево   

2019 Разработен в идейна фаза проект за изграждане на ПСОВ 
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  
се търси и алтернативен източник на финансиране. 

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

2017-2019 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 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. Включването на проекта се очаква да бъде 

част от Регионалното прединвестиционно проучване на 

консолидиран регион Велико Търново и да бъде финансиран по 

ОП Околна среда 2014-2020. 

 Реконструкция на ГПСОВ – гр. 
Велико Търново 

2017-2019 С Решение № 379/ 30.08.2013 год. на ръководителя на 
управляващия 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”.  
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Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която 

ще бъде предоставена за реализация на проекта е в размер на 

38 153 162,68 лв. Включването на проекта се очаква да бъде 

част от Регионалното прединвестиционно проучване на 

консолидиран регион Велико Търново и да бъде финансиран по 

ОП Околна среда 2014-2020. 

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

Укрепване на свлачища в 
населените места на общината 

2016-2019 През 2017 година са извършени следните мероприятия: 

1. Инженерно-геоложки проучвания и  изготвен работен 

проект за укрепителни мероприятия на свлачище № VTR 

04.10447.28 над улица ”Трапезица” в гр.Велико Търново. 

Улицата е част от общински път VTR 1027 “/път ІІІ-514, 

Горна Оряховица - Велико Търново/ - манастир “Св. 

Троица“.  През 2017 г. са завършени в голям обем 

неотложните аварийно-възстановителни работи и 

укрепителните мероприятия на обекта съгласно одобрения 

работен проект. Улица „Трапезица“, в обхвата на 

свлачището,   е възстановена и асфалтирана. По този начин 

се осигурява нормално автомобилно движение към 

Патриаршеския манастир. През 2018 г. предстои да се 

завърши цялостно възстановяване и укрепване на обекта – 

анкериране и изграждане на дренажна система. 

2. „Укрепване на свлачище в гр.Дебелец (при стадиона) на 

общински път VTR 1010 “/I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец – 

Велико Търново, кв.“Чолаковци“ – Велико Търново, 

ул.Сан Стефано /GAB 3110/“. 

Извършени са инженерно-геоложки проучвания и е 

изготвен работен проект за укрепителни мероприятия на 

свлачище и възстановяване на общинския път. Предстои 

обявление на ПУП, съгласуване на работния проект с 

МРРБ и последващо укрепване на свлачището. 
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Прилагане на ефективни 
системи за управление 
на отпадъци и 
изграждане на 
инфраструктурата: 

Изпълнение на 
Регионалната програма 
за управление на 
отпадъците в регион 
Велико Търново 2014-
2020

Изпълнение мерките, заложени 
в плана за действие на 
Програмата 

2016-2020 Общинска администрация своевременно изпълнява заложените 
мерки в плана за действие към „Регионална програма за 
управлвние на отпадъците в регион Велико Търново 2014 – 
2020“. Ежегодно до 31 март във ВТОбС се внася отчет за 
предходната година на „Програма за опазване на околната 
среда 2015 – 2020“, като в този отчет се отчита и изпълнението 
на мерките заложени в „Регионалната програма за УО в регион 
В. Търново 2014-2020“ . През 2017 година: 

- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за 
опазване на околната среда на територията на Община 
Велико Търново  

- Изготвен е отчет за изпълнението на Общ устройствен 
план на Община Велико Търново. 

- Изготвен е отчет за изпълнението на Комплексно 
разрешително за Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново. 

- Изготвени са годишни отчетни документи за дейността 
на РСУО. 

Саниране на 
нерегламентирани 
сметища и поетапното 
им ликвидиране 

Рекултивация на ТБО – 
с.Шереметя  

2016-2019 Налице е разработен проект за рекултивация на ТБО. С вх.№ 
ДТБО-40/09.02.2017г. проектът е внесен в ПУДООС за 
финансиране. Очаква се решението на комисията. 

 Стимулиране въвеждането на 
домашно компостиране в 
селските райони 

2016-2019 По проект „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Велико Търново“ в големите населени 
места на територията на Общината е изградена система за 
разделно събиране на зелени отпадъци, от които се получава 
компост. 
Изготвен е проект за разширяване на изградената система за 
разделно събиране на зелени отпадъци.  С освободените 
средства от отчисления са закупени допълнителни съдове за 
отпадъци, както и сметосъбираща техника за обслужването  им.
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 Въвеждане на система за 
разделно събиране на отпадъци 
в държавни и общински 
учреждения/администрации, 
училища, детски заведения и 
др./ 

2016-2019 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;.  Въведена е система за разделно събиране на 
отпадици от ИУЕЕО в детски градини, кметства и държавни и 
общински учреждения. 

Отреден е терен и изготвен ПУП за инжинерно техническа 
инфраструктура в УПИ III-7, кв. 569 в ПЗ Дълга лъка, с площ 
1927 м2.
Към момента такъв вид отпадъци могат да се предават  в 
Регионалната система за управаление на отпадъците в с. 
Шереметя.  

 Изграждане на площадка за 
безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 

2016-2019

 Изграждане на съоръжения за 
оползотворяване на 
строителните отпадъци 

2016-2019 Част от необходимите съоръжения са закупени, а останалите - 
наети. Подготвена е промяна в нормативната уредба, касаеща 
управлението на строителните отпадъци. 

Провеждане на 
инициативи за 
повишаване съзнанието 
на гражданите във 
връзка със стремеж към 
намаляване на общото 
количество отделени 
битови отпадъци на 
глава от населението; 

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

2016-2019 Кампаниите са организирани три пъти годишно с цел постигане 
на обществена информираност за ползите от рециклиране. 

Програма за намаляване 
на емисиите и достигане 
на установените норми 
за вредни вещества и 
управлението на 
качеството на 

Изпълнение на мерките за 
подобряване на качеството на 
въздуха, заложени в 
Програмата 

2016-2019 Общинска администрация своевременно изпълнява заложените 
мерки в плана за действие към актуализираната „Програма за 
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 – 
2020. За програмата има издадено положително становище от 
03.01.2017 г от РИОСВ – В. Търново и същата е приета от 
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атмосферния въздух в 
община Велико Търново 
2014-2020

Великотърновски общински съвет.  
Ежегодно до 31 март във Великотърновски общински съвет се 
внася отчет за предходната година на „Програма за опазване на 
околната среда 2015 – 2020“, като в този отчет се отчита и 
изпълнението на мерките заложени в „Програма за намаляване 
на емисиите и достигане на установените норми за фини 
прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 – 
2020“.
През 2017 год. е проведена  процедура за избор на изпълнител 
и е сключен договор с предмет “Разработване на предпроекгно 
проучване за реализиране на мерки за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново”. 
Мерките ще бъдат заложени в проектно предложение по ОП 
„Околна среда“ 2014-2020 по процедура 
„Разработване/Актуализация на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“, като крайният срок за 
кандидатстване е 30 януари 2019 г. 

Развитие на зелената 
система на общината 

Програма за устойчиво 
управление на зелените 
зони на територията на 
общината 

Поддържане на публичен 
регистър на зелените площи, 
който да е достъпен на 
Интернет страницата на 
Общината. 

2016-2019 Публичният регистър на зелените площи е достъпен на 
интернет страницата на Община Велико Търново.  
Извършва се постоянен 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. 

 Картотекиране на дървесната 
растителност в парковете на 
Велико Търново 

2016-2020 Картотеката на дълготрайната дървесна растителност е 
достъпна на интернет страницата на Общината, информацията 
регулярно се актуализира и разширява. 

 Залесяване на опожарени 
терени 

2016-2019 Община Велико Търново извърши инвестиции за залесяване 
върху терени: ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636 
– храсти с площ на частта 339,04 дка. по КВС на землище с. 
Русаля.  Съгласно договора, се изпълнява 5-годишно 
отглеждане на залесения терен. 
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Поетапно намаляване 
популацията от 
бездомни животни 

Увеличаване капацитета на 
приюта за безстопанствени 
кучета 

2016-2019 Изграден е общински приют за безстопанствени кучета в 
землището на с. Шемшево. Същият е с капацитет 80 броя 
животни, като при необходимост капацитета ще се увеличава 
поетапно. 
Подготвени са строително-ремонтни работи, позволяващи 
извършването на кастрации на територията на приюта от 
служители на Общината, имащи необходимата квалификация. 

Създаване на безопасна и 
сигурна среда за живот 

Опазване на общинската 
собственост и 
сигурността на жителите 
на общината 

Надграждане резултатите по 
Програма “Полицията в 
близост до обществото”  

2016-2019  През 2017 г. общината в партньорство с РУ - Велико Търново, 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Велико Търново, гражданското общество и 
неправителствения сектор, продължиха дейностите по местната 
политика за сигурността на жителите на общината като 
продължение и надграждане на приключилата програма 
„Полицията в близост до обществото“.  
През 2017 год. дейностите за превенция са извършени в две 
направления - престъпността срещу възрастните хора и 
превенция за престъпността сред децата и младежите от 8-29-
годишна възраст. Целта бе изследване на обществените нужди 
и нагласи и ниво на сигурност на територията на общината. 
През 2017 г. проектът „С грижа за възрастните хора” на 
Община Велико Търново в партньорство с Дарителско 
сдружение „Св. Иван Рилски“, спечели конкурс за добри 
практики в тематична област 3: Социални иновации и 
партньорства, на Програмата за добри практики в местното 
самоуправление в България 2016/2017. Програмата е 
разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното 
самоуправление към Съвета на Европа, като в България се 
реализира с подкрепата на МРРБ и НСОРБ.   
През 2017 г. разкритите в малките населени места „Училища за 
възрастни” с цел превенция, самоотбрана и самозащита 
продължиха своята дейност. За 7-ма поредна година е 
проведена Лятна детска полицейска академия, която разгъна 
своята дейност в 20 от малките населени места на общината в 
партньорство с РУ – Велико Търново и с РД „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Велико Търново. През 
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2017 г. е разкрит двадесетия Център за работа с деца и 
младежи. Центъровете за работа с деца и младежи „Отвори 
очи”  фокусират своята дейност върху проблемите на децата и 
младежите от 8 до 29-годишна възраст. 
Първият за страната Център за превенция и спорт, с. Балван, в 
който се обучават децата от малките населени места по темите 
за превенция на престъпността, предотвратяване на бедствия и 
аварии и оцеляване в природата, продължи дейността си и през 
2017 г.  
През 2017 г. бяха разкрити Центрове за превенция и спорт в гр. 
Елена и в гр. Павликени по модела на Община Велико Търново 
за добро междуинституционално партньорство между местна 
власт, полиция, пожарна и други отговорни за сигурността 
институции. 

 Доизграждане на система за 
видеонаблюдение на 
обществени места и обекти 
общинска собственост. 

2016-2019 През 2017 година изградените 150 камери за видеонаблюдение 
в населените места, в това число 36 бр. на  територията на град 
Велико Търново продължават да функционират, както и 
поддържането и обновяването на устройствата.

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. 

2016-2019 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. На база на анализа от 
предходния планов период, същата е заложена в Общинския 
план за развитие на община Велико Търново 2014-2020, като 
при осигурено финансиране ще се изпълнява поетапно. 

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

2016-2019 Поетапното изграждане на липсващата тротоарна мрежа в град 
Велико Търново и населените места на общината е заложено 
като дейности в одобрения ИПГВР в трите зони за въздействие. 
Изготвени са 6 инвестиционни проекта с издадени разрешения 
за строеж, които са включени в Инвестиционната програма на 
общината по Приоритетна ос 1“Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. В 
инвестиционен приоритет „Градска среда“ е предвидено 
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изграждане на техническа инфраструктура в т.ч. и тротоари, 
изгледни площадки и др. Същите ще бъдат реализирани по 
одобрения за финансиране проект «Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново». 

Гарантиране нормалния 
ритъм на живот при  
бедствени и аварийни 
ситуации 

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

2016-2019 В изпълнение на Решение № 493/20.12.2012 г. на 
Великотърновски общински съвет се изпълнява  процедура по 
сформиране и регистриране на доброволно формирование 
«Велико Търново». Към 2017 год. са регистрирани 12 
доброволци, разпределени, както следва: 
Спасителна група В.Търново  -  9 
Спасителна група  – Килифарево  -  3 
Предстои регистрация на доброволчески отряди и в селата 
Ресен, Шемшево и Пчелище. Формированието е екипирано 
съгласно действащата наредба за дейността. 

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

2016-2019 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 достига до по-широк кръг от граждани на 
общината.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 
съвременни практики за 
устойчиво развитие 

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 

2016-2019 За обекти общинска собственост: 
-През 2017 г. са монтирани 119 осветителни тела, от които 87  

нови, а 32 – заменени съществуващи с нови, енергоспестяващи 
и LED, осигуряващи по-ниска консумация и икономия на 
електроенергия. 
За обекти от уличното осветление: 
 1.Изградени  нови обекти от уличното, парковото и 
художествено-архитектурното осветление и поетапна подмяна 
на съществуващите осветителни тела с високо  ефективни LED 
източници. 
Основни предимства на LED осветлението: 
Изключително ниска консумирана енергия.  
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Дълъг живот -LED-източниците притежават технически живот 
100 000 h като за улична LED-лампа реалният живот е 25 
години). 
Висока надеждност -Светодиодите са най-надеждният известен 
източник на светлина. 
Висок КПД –над 0.9. 

2.Подобрено е управлението на системата на уличното 
осветление, чрез разширяване обхвата на действащата система 
за радио-командно управние и включване на допълнителни 
трафопостове.   Икономическия ефект от развитието на тази 
система е:  

 права за локален, мрежови и отдалечен достъп за 
настройки и контрол на работата на уличното 
осветление. 

 Отчитане броя неработещи осветителни тела.  
  Анализ  на потреблението 
  Алармени събития – кражба на ток, повреди и др.  

Прилагане на МЕЕ в 
образователната мрежа 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност  ЦДГ 
"Соня" и ОДЗ «Ивайло», ДСХ 
«В.Ботева» - гр. Велико 
Търново 

2016-2017 Обектите са предмет на финансиране по Програма BG04 
„Eнергийна ефективност и възобновяема енергия“ на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки 
за повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи”  с общ бюджет на проекта 413 
029.87 лв. Внедрените мерки за енергийна ефективност касаят 
преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и 
прилежащи съоръжения. На 18.03.2017 проектът е приключил с 
искане за окончателно плащане. Инвестициите в трите обекта, 
са на стойности, както следва: ДГ „Соня“ - 97 785,20 лв.; ДГ 
„Ивайло“ - 104 552,65 лв.; Дом за стари хора „Венета Ботева“- 
122 422, 32 лв.;  
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Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Евтимий" -гр.В.Търново  

2016-2017 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. 
Инвестиционните проекти за обектите  са преминали 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 г. е проведена процедура по ЗОП, приключила с 
избран изпълнител за СМР. В периода октомври –декември 
2017г. са изпълнени 80% от общите дейности по проекта, а 
именно: положена е на 80% от изолацията на външни стени. 
Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. Очаква 
се всички дейности по проекта да приключат в срок до края на 
месец януари 2018г. Стойността на инвестицията от НДЕФ е 
369 311,12 лв. 

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

2016-2017 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 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 99

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

„П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, ПМГ „Васил 
Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. 
Инвестиционните проекти за обектите  са представени за 
предварителен контрол от страна на НДЕФ, преминали са 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 осигуреното финансиране от страна на НДЕФ не бе 
достатъчно за всички пет обекта, предмет на проекта. За ОУ 
"П.Р.Славейков" –гр. Велико Търново се очаква финансиране 
през 2018 г. 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"Н.Рилски" –гр. Килифарево 

2016-2017 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. 
Инвестиционните проекти за обектите  са представени за 
предварителен контрол от страна на НДЕФ, преминали са 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 осигуреното финансиране от страна на НДЕФ не бе 
достатъчно за всички пет обекта, предмет на проекта. За ОУ 
"Н.Рилски" –гр. Килифарево се очаква финансиране през 2018 
г. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в СОУ 
«Г.С.Раковски» и спортно 
училище 

2016-2018 Обектът е част от проект „ Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за 
финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: 
BG16RFOP001-1.009. Договорът за БФП е подписан на 
04.10.2017 год. на стойност 8 694 068,16 лв. В процес е 
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провеждането на процедури за избор на изпълнители по реда на 
ЗОП. Одобрената стойност на инвестицията за СМР за 
обектите е 2 040 391 лв. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОДЗ 
«Пролет», ОДЗ «Ален мак», 
ОДЗ «Рада войвода» –гр. 
В.Търново 

2016-2018 Обектите са част от проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново“, 
одобрен за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 
Процедура: BG16RFOP001-1.009. Договорът за БФП е 
подписан на 04.10.2017 год. на стойност 8 694 068,16 лв. В 
процес е провеждането на процедури за избор на изпълнители 
по реда на ЗОП. Одобрената стойност на инвестицията за СМР 
за обектите е 2 784 341 лв. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ПМГ 
"Васил Друмев" –гр. В.Търново

2016-2017 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. 
Инвестиционните проекти за обектите  са представени за 
предварителен контрол от страна на НДЕФ, преминали са 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 г. е проведена процедура по ЗОП, приключила с 
избран изпълнител за СМР. В периода октомври –декември 
2017г. са изпълнени 80% от общите дейности за обекта, а 
именно: положена е на 80% от изолацията на външни стени. 
Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. 
Изградена е на 80% отоплителната инсталация. Очаква се 
всички дейности по проекта да приключат в срок до края на 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   
/ОТЧЕТ ЗА 2017ГОДИНА/

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 101

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

месец януари 2018г. Стойността на инвестицията от НДЕФ е 
417 766,52 лв.  

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

2016-2017 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. 
Инвестиционните проекти за обектите  са представени за 
предварителен контрол от страна на НДЕФ, преминали са 
техническа оценка и са одобрени от Договарящия орган. 
През 2017 г. е проведена процедура по ЗОП и бе избран 
изпълнител за обекта. През 2017 не бе осигурено достатъчно 
финансиране от страна на НДЕФ за него. За СУ "Емилиян 
Станев" се очаква финансиране през 2018 г. 

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

Изпълнение на ИПГВР за 
територията на гр. Велико 
Търново 

2016-2019 От 2014 год. община Велико Търново изпълнява  Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три 
зони в гр. В. Търново. Резултатът от изпълнението до момента 
е разработването на 13 инвестиционни проекта с издадени 
разрешения за строеж, включени в Инвестиционната програма 
на общината по Приоритетна ос 1“Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Стойността й възлиза на 43 882 874 лв., явяваща се 
безвъзмездна финансова помощ със срок на усвояване до 2020 
год. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството одобри Инвестиционната програма на 
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Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за 
реализация на Инвестиционната програма е подписано на 
23.03.2016 г.  Инвестиционната програма включва списък с 
индикативни основни проекти, разпределени в четири 
инвестиционни приоритета: 
1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. 
бюджет 10 805 767,50 лв.  
2. „Градска среда“–два проекта с инд. бюджет 13 014 862,50 лв; 
3. „Социална инфраструктура“       – четири проекта с 
индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ; 
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта 
/шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 
869,16 лева. 
Подадени и оценени са 4 проектни предложения, както следва: 
1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на 
град Велико Търново“, по ИП „Градска среда”; 
2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална 
зона“, по ИП „Градска среда”, Група дейности „Зони с 
потенциал за икономическо развитие“; 
3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в 
град Велико Търново“, по ИП „Образователна 
инфраструктура”; 
4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП 
„Социална инфраструктура”.  
През 2017 год. за същите са подписани договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които се 
изпълняват. 

Разработване на 
концепция за развитие 
на район Старо военно 
училище 

1.Обявяване на международен 
конкурс за Концепция  за 
развитие на район Старо 
военно училище; 
2.Изработване на ПУП – ПРЗ и 
специфични правила и норми за 

2018-2019 Концепцията за развитие на район Старо военно училище 
предстои да се разработи през 2018 г., чрез организиране на 
международен конкурс. Във връзка с организирането и 
провеждането му през 2017г. бяха възложени следните 
дейности: 
 Съгласувателни процедури с експлоатационните 
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територията на СВУ 
2. Регенерация на 187 дка терен 
в центъра на града,  
3. Създаване ново градско 
културно пространство за 
провеждане на различни 
международни, национални, 
регионални и местни културни 
събития. 

дружества, във връзка с коректното нанасяне на 
подземните трасета върху геодезическата основа. 

 Геодезическо заснемане на територията, с цел придобиване 
на ясна и точна представа за плановото и височинното 
разположение на елементите на съществуващата 
инфраструктура, имотните граници, сгради и други 
ситуационни подробности, имащи отношение към 
бъдещото проектиране, заснемане на съществуващата 
дървесна растителност и изработване на ортофотоплан и 
георефериран *.tiff в координатна система; 

 Дендрологична паспортизация и фитосанитарна оценка на 
съществуващата растителност, с цел картографиране на 
растителността с номериране по вид,  фитосанитарна 
характеристика и оценка за всеки дървесен индивид, 
придружена с фотографска снимка 

 Предпроектно урбанистично проучване и анализ, 
необходими за съставяне на конкурсно задание за 
провеждане на международен конкурс за територията на 
Старо военно училище, гр. Велико Търново. 

 Закупуване на домейн и хостинг за интернет сайт за целите 
на конкурса. 

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

Управление на 
културно-историческото 
наследство 

Изграждане на съвременна 
информационна система за 
обектите на КИН 

2016-2019 През април 2017 г. приключи съвместния 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” с НРБ”П.Р.Славейков” по БГ08 
„Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското  икономическо 
пространство, в резултат на който се дигитализира част от 
архива на КИН в общината.  

Паспортизиране на 
недвижимите културни 
ценности и ценните 

Инвентаризация и 
паспортизация на обектите на 
КИН на територията на 

2016-2019 На базата на извършена инвентаризация и изготвени  проекти 
за ”Фасадна реставрация, ремонтно–възстановителни работи и 
цветово решение” са обновени над 20 сгради от ансамбъла 
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обществени 
пространства 

общината ул.”Независимост” и ул.”Ст.Стамболов” за подобряване облика 
на уличните ансамбли от територията Стария град. 

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/ 

2017 Заданието за изработване на План за опазване и управление на 
Стария град е в процедура за съгласуване в НИНКН и МК. 
Общината съвместно с експерти от НИНКН и МК текущо  
изготвя протоколи с предложения и предписания по повод 
проблемите с опазването на старите сгради-НКЦ. 

 Стимулиране на 
партньорството с НПО, 
експерти и бизнеса при 
управление на КИН 

2016-2019 През 2017г. е извършен етап от програмата за консервация и 
реставрация на стенописите на църквата „Св.Преоражение 
Господне” в Преображенския манастир с финансиране от 
фондация „Интелектуални проекти”-София. 

Реставрация, 
консервация и 
съвременно експониране 
на обекти на КИН 

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

2016-2019 След приключването на проекта по договора с Фондация 
„Хейдар Алиев” за предвидените консервационно-
реставрационни и ремонтни работи и след етапните 
археологически проучвания – 2017 г.  предстои подготовката 
на по-атрактивното представяне на АМР”Трапезица”. 

Реставрация и експониране на 
обект„Цар Шишманова баня”     

2016-2017 През 2017 г. са приключили дейностите по проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на 
Европейското културно многообразие“ по програма BG08 
„Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското  икономическо 
пространство 2009-2014. Обектът е завършен и въведен в 
експлоатация. С решение на ВТОбС е предаден за 
стопанисване и управление на РИМ – Велико Търново. 

Публични зони с 
обществени функции 

Развитие на зони за 
отдих и рекреация –
поддържане на паркове, 
градини, зелени площи 

Подобряване на бизнес средата 
в Западна промишлена зона 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 

реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 

растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедурата,  

BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново -

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
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финансиран проект „Подобряване на бизнес средата в Западна 

индустриална зона на град Велико Търново“ на стойност 2 000 

000 лева. Предвидено е подобряване и реконструкция на 

съществуващата техническа инфраструктура, свързана с 

бизнеса, чрез изграждане и рехабилитация на кратки участъци 

от общинската пътна мрежа, които осигуряват достъпа до ЗПЗ, 

поставяне на пътни знаци и указателни табели. През 2017 г. 

всички договори с изпълнители са сключени по реда на ЗОП. 

СМР предстоят да се извършат през пролетта и лятото на 2018 

г.  

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

2016-2019 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и  реконструкция на  ул. Крайбрежна. 
През 2017 г. всички договори с изпълнители са сключени по 
реда на ЗОП. СМР предстоят да се извършат през пролетта и 
лятото на 2018 г. 

Реконструкция на обществен 
паркинг на ул. Крайбрежна, 
вкл. реконструкция на 
пешеходни стъпала 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и  реконструкция на  обществен паркинг 
на ул. Крайбрежна. През 2017 г. всички договори с 
изпълнители са сключени по реда на ЗОП. СМР предстоят да се 
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извършат през пролетта и лятото на 2018 г. 

 Реконструкция на пешеходна 
пътека между кв. Бузлуджа и 
кв.Чолаковци 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и   реконструкция на пешеходна пътека 
между кв. Бузлуджа и кв.Чолаковци. През 2017 г. всички 
договори с изпълнители са сключени по реда на ЗОП. СМР 
предстоят да се извършат през пролетта и лятото на 2018 г. 

 Реновиране на пешеходни 
пространства в централна 
градска част - Площад 
"Съединение" 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и  реконструкция на пл. „Съединение“. 
През 2017 г. всички договори с изпълнители са сключени по 
реда на ЗОП. СМР предстоят да се извършат през пролетта и 
лятото на 2018 г. 

 Реконструкция и 
рехабилитация на изгледните 
площадки на ул. "Стефан 
Стамболов" 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и   рехабилитация на изгледните 
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площадки на ул. "Стефан Стамболов". През 2017 г. всички 
договори с изпълнители са сключени по реда на ЗОП. СМР 
предстоят да се извършат през пролетта и лятото на 2018 г. 

 Подобряване на градската 
среда в кв.Чолаковци, 
гр.В.Търново 

2016-2018 Община Велико Търново изпълнява Споразумение за 
реализация на Инвестиционната програма по ОП „Региони в 
растеж“, подписано на 23.03.2016 г.  По процедура  
BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново - 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 
финансиран проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на гр. В.Търново“.  Проектът е с бюджет 11 010 
062, 50  лв., включващ и   подобряване на градската среда в 
кв.Чолаковци, гр.В.Търново. През 2017 г. всички договори с 
изпълнители са сключени по реда на ЗОП. СМР предстоят да се 
извършат през пролетта и лятото на 2018 г. 

 Подновяване на уличното 
озеленяване 

2016-2019 Подновяването  на уличното озеленяване  се изпълнява 
ежегодно през пролетния и есенния сезон. 

 Развитие на зони за отдих в 
населените места извън 
общинския център 

2016-2019 Програма „Инициативи на местните общности” е програма, 
финансираща инициативи на местните общности в населените 
места на община Велико Търново. През 2017 фондът бе с общ 
бюджет 450 000 лв., като с част от средствата са изградени  
детски площадки, както и са ремонтирани площадни 
пространства.

Стимулиране на 
гражданите за създаване 
и опазване на общински 
озеленени площи 

Разширяване на проект „Моята 
градинка“ 

2016-2019 Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2017 г. 
за 27 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен 
материал. 

Ремонт и рехабилитация 
на гробищни паркове 

Рехабилитация на гробищни 
паркове в населени места извън 
общинския център 

2016-2019 През 2017 год. в над 85% от населените места през месеците 
март, април, октомври и ноември е извършвана естетизация на 
гробищните паркове чрез косене на тревните площи от ОП 
„Зелени системи”, като общата площ възлиза на близо 930 дка . 

Възстановяване на Ремонт и изграждане на детски 2016-2019 В съответствие на "Наредба № 1 за условията и реда за 
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детски площадки;  площадки  в откритите 
пространства на територията на 
гр. В. Търново  

устройството и безопасността на площадките за игра" от 
12.01.2009 година се извършва периодичен контрол и ремонт 
на детските съоръжения чрез фирми избрани по реда на ЗОП.5 

 Изграждане и възстановяване 
на съществуващи детски 
площадки в населени места на 
общината 

2016-2019 В съответствие на "Наредба № 1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра" от 
12.01.2009 година се извършва периодичен контрол и ремонт 
на детските съоръжения, чрез фирми избрани по реда на ЗОП. 

 Подновяване и поддържане 
зоните за разхождане на 
домашни любимци 

2016-2019 Изградените зони за разхождане на домашни любимци в парк 
«Дружба» и парк «Колю Фичето» се поддържат в добро 
състояние. Изградена е зона за разхождане и тренировка на 
кучета в парк „Света гора“ 

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

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

2016-2019 Изграждането  предстои да стартира 

 Модернизация на стадион 
„Ивайло” гр. Велико Търново  

2016-2017 През 2017 година е извършен основен ремонт на две 
съблекални от северната страна на стадиона. Възстановени са 
два санитарни възела на трибуните.  Реконструиран и обособен 
е още един сектор за гостуваща публика, изградена е модерна 
зала за пресконференции. Извършен е ремонт на  осветлението 
на стадион „Ивайло“, което отново е в експлоатация след 20-
годишно прекъсване. Същото отговаря на изискванията на 
УЕФА за провеждането на срещи от груповата фаза на 
Шампионска лига. Възстановен е и трафопостът, захранващ 
осветлението. 

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

2017-2019 Въвеждането на МЕЕ предстои да стартира през 2018 г. 

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

2016-2018 Дейностите предстоят да стартират. 
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етап  

 Изграждане на централна 
отоплителна система  и 
газифициране на целия СК 
„Ивайло”,  

2016-2019 Предстои изпълнението на дейностите по изграждане на 
централна отоплителна система  и газифициране на останалите 
сектори на СК „Ивайло“ след осигуряване на финансов ресурс. 

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 Изпълнение 

Развитие на 
културните 
институции в 
общината

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

Инвентаризация на състоянието 
на общинските културни 
институции. 

2016-2019 През 2017 година в АМР „Царевец“ бе проведен ІІ Летен 
фестивал на българските оперни театри „Сцена на 
вековете“. За целта бяха обновени и модернизирани 
сцената и пространствата под нея, като се изгради склад и 
нови гримьорни и гардеробни. Текущо се поддържат ИЗ 
„Рафаел Михайлов“ и Летния театър в парк „Марно 
поле“. 

Развитие на 
съвременни 
културни дейности 

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

Проучване и прилагане на добри 
практики за развитие на 
традиционните дейности на 
културните институции с 
пазарна ориентация. 

2016-2019 Партньорствата в областта на културата включват 
споделена инициатива и отговорност при организирането 
на иновативни културни събития. Пазарно ориентираните 
културни оператори като партньори на Общината, 
позволяват планиране и провеждане на мащабни събития 
с висока художествена стойност. През 2017 година такива 
са реализирани по проект „Арт лято“ съвместно с 
Фондация „Арт лято“ и „Мелон клуб“, София филм фест, 
Софийска градска художествена галерия, клуб ТАМ и 
Клуб 7 – Велико Търново, отделни концерти, изложби и 
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др. 

  Провеждане на ежегодни 
пленери за архитекти, артисти, 
музиканти  

2016-2019 През 2017 година Общината бе партньор при 
организирането на два пленера: Младежка скулптурна 
колония „В света на приказките“ с ТД „Трапезица“ и 
„Изкуство-природа“ в с. Габровци, организиран от група 
„Дупини“. Подкрепата беше финансова и в 
предоставянето на експозиционни пространства в ИЗ 
„Рафаел Михайлов“. В резултат на пленерите се 
обособяват експозиции на открито в м. „Ксилифор“ и с. 
Габровци, които влизат в туристическите маршрути и 
привличат творци и гости. 

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

2016-2019 В организирането и провеждането на събития от 
Културния календар са участвали ученици и студенти – 
доброволци в: ІІ Летен сезон на българските оперни 
театри „Сцена на вековете“, Международен фестивал на 
историческите възстановки, Международен фолклорен 
фестивал, честване на 140-та годишнина от 
Освобождението на Търново, годишнини на исторически 
събития и личности, традиционни и други културни 
събития. 

 Естетизация на градската среда 
съвместно с Факултета по 
изобразително изкуство на ВТУ 

Сключване на рамков договор с 
ВТУ–Факултет по 
изобразително изкуство 

2016-2019 Проведени са предварителни консултации и уточнения за 
рамковия договор и Програмата за съвместни проекти. 
Договорът е подписан на 18.10.2017 г. Основната цел е 
естетизацията на градската среда чрез създаване на нови 
художествени произведения, експонирани на открито, 
както и партньорства при провеждане на съвместни 
културни събития. В духа на договора през 2017 г. са 
реализирани общо 23 съвместни събития, най-значими от 
които са V Международното биенале на църковните 
изкуства, Международното биенале на стъклото, изложби 
на абсолвенти, литературни проекти и др. 

 Създаване на концепция за 
светлинен климат на града 

Експониране на знакови сгради, 
площади и туристически обекти 
чрез художествено осветление, 

2016-2019 Знаковите исторически и архитектурни обекти във 
Велико Търново са с изградено художествено осветление, 
което създава неповторимо красив светлинен климат на 
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отговарящо на съвременните 
стандарти 

града. През 2017 година е направено художествено 
осветление на Шишмановата баня. 

Привличане на 
авторитетни 
национални и 
международни 
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. 

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

2016-2019 Община Велико Търново развива традиционни 
партньорства и разработва нови. През 2017 г. е 
реализирано успешно такова с оперните театри в Бургас, 
Варна, Ст. Загора, Пловдив и Русе и МДТ „К.Кисимов“ – 
В.Търново за реализиране на  ІІ Летен сезон на 
българските оперни театри „Сцена на вековете“, в който 
мениджърските функции бяха поети изцяло от дирекция 
„Култура, туризъм и международни дейности“.
Партньорството  с оперните театри доведе до „зимен 
сезон“ – гостуване с оперни и балетни спектакли и през 
зимния сезон. Продължават успешно партньорствата с 
Чешкия културен център, Института „Сервантес“, 
Френския културен институт в София, Австрийското 
посолство и др., в резултат на които се разработват 
мениджърски програми и се реализират културни 
събития. През 2017 г. се развиват партньорствата с 
местни независими културни оператори – Клуб ТАМ и 
Клуб 7. 

 Организиране на идентични 
и/или паралелни международни 
културни прояви в рамките на 
мрежи от партньорски градове в 
и извън България; 
Създаване на нови фестивални 
продукти – Рокфест, 
Международен фестивал на 
сценичните изкуства на открито 
м. май – м. октомври със 
съпътстваща програма на 
събития вкл.  разработване 
сцената в АМР „Царевец“, 
осигуряване на необходимата 
инфраструктура

2016-2019 През 2017 г. Велико Търново е домакин на общо 27 
фестивала, от които регионални – 6, национални – 11, 
международни – 10. В изпълнение на проекта 
„Европейска столица на културата 2019“ в партньорство с 
градовете-финалисти София и Варна са проведени 
филмовия фестивал „В дворците на старата, новата и 
морската столица на България“ и Кинофестивал за 
късометражно кино „48 часа“. 
През 2017 година бе проведен ІІ Летен сезон на 
българските оперни театри „Сцена на вековете“, като 
надграждане и продължение на едноименния летен 
оперен фестивал, с участието на оперните театри от 
Бургас, Варна, Пловдив, Русе и Стара Загора и МДТ 
„К.Кисимов“-В.Търново. Фестивалът е проведен на 
сцената в АМР „Царевец“ в периода 08.07 – 08.09.2017 г. 
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с 10 спектакъла. В АМР „Царевец в периода 30.06–
02.06.2017 г. бе проведен ІІ Международен фестивал на 
историческите възстановки „Ежедневието на 
средновековен Търнов – Възходът на цар Калоян““ с 
участници от Румъния, Русия, Украйна, Сърбия, клубове 
от НД „Традиция“ и реанакторски клубове от цялата 
страна. Ново събитие е проведеният Национален 
фолклорен събор „Болярска среща“, който привлече над 
3 000 любители-изпълнители на фолклор от цялата 
страна. 

 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 

2016-2019 В общината функционират 38 народни читалища, към 
които работят общо 66 самодейни формации и 31 клуба 
за любителско изкуство  - фолклор, музика, театър и др. 
Ежегодно се провеждат Майски празници на 
любителското изкуство за 6 различни жанра с домакини 6 
различни читалища. Продължава практиката за 
провеждане на обучения и семинари за председателите и 
секретарите на читалищата.  
Проведен е пътуващ семинар на тема „Добрата 
материална  база –предпоставка за развитие на богата 
читалищна дейност“. 
1. Посещение на НЧ „Напредък“  гр. Килифарево; 
Тема: „Оптимизация на работната среда с цел икономии в 
бюджета и инвестиране в културен продукт от 
национален характер“; 
2. Посещение в НЧ „Просвета -1870“ – гр.Свиленград 
Тема: „Усвояване на средства по проекти от 
европрограми за обновяване читалищната база“. 
Към читалищата работят общо 32 библиотеки, които са 
оборудвани с интернет, компютри и копирна техника. 
Библиотечният фонд се попълва ежегодно с нови 
заглавия с подкрепата на Общината. 

 Създаване на нов художествен 
продукт в гр.Велико Търново –
Нов спектакъл „Звук и 

Разработване на концепция, 
техническо и технологично 
проектиране. 

2016-2019 Разработена е концепция и сценарий на аудио-визуален 
спектакъл „Асеневци“ от Фондация „Пчелен кошер“ – 
София. Написана е музика за спектакъла – симфоничната 
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светлина-II“ поема „Асеневци“; изработен е филм с музиката и  
рисунките към сценария на спектакъла. През 2017 е 
извършена подготовка на съществуващата и нова 
хардуерна част от съоръженията на АВП "Звук и 
светлина" за излъчване на новия художествен продукт. 
Подготвена и реализирана е и подмяна на звуковата 
инсталация на площад "Цар Асен I“. 

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

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

2016-2019 Община Велико Търново подпомага логистично и 
финансово всички любителски формации, като 
събитията, организирани от тях са включени в Календара 
на културните събития за годината. Предварително се 
представят финансов и технически план за съответното 
събитие, осигурява се подпомагане от бюджета на 
дирекция „Култура,туризъм и международни дейности“, 
а след приключването му се представя отчет.  

Въвеждане на програмен 
принцип за финансиране на 
дейностите, включени в 
общинския културен календар 

Статут на Културния календар 
/Културна програма/ на  Община 
Велико Търново. 

2016-2019 От 03.10 до 31.12.2017 година Община Велико Търново 
приема предложения от всички културни институти и 
оператори в областта на културата за събития, които да 
бъдат включени в календара на културните събития за 
2018 година. Предложенията включват описание на 
партньорствата, логистична и финансова подкрепа, която 
се очаква от Общината. Календарът на културните 
събития е неразделна част от бюджета на Общината, като 
за всяка година в преамбюла се извеждат приоритетите и 
акцентите в културния живот. 

 Мониторинг на проявите, 
включени в календара.

2016-2019 Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ 
извършва вътрешен мониторинг на всички културни 
събития, включващ техническо и финансово 
обезпечаване, програми, целеви публики, медийно 
позициониране, партньорства. 

 Изпълнение на програма за 
привличане на подкрепящи 
организации и допълнителен 
финансов ресурс. 

2016-2019 Програма „Изкуство и култура“ е насочена към 
привличане на партньори за реализиране на иновативни 
културни събития, чието финансиране е споделено 60:40 
с партньорите. През 2017 г. са реализирани следните 
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проекти: 
1. „Пространства-скулптурни обекти и пластика в 

екстериорна среда-В.Търново 2017“ 
Кандидатстваща организация: Представителство на СБХ-
В.Търново; 
2. Глобален номадски Арт проект Габровци-2017 
Кандидатстваща организация: Сдружение с нестопанска 
цел „Дупини“; 
3. GuitArt Festival-Veliko Tarnovo
Кандидатстваща организация: Сдружение Фюжън Уей; 
4. Младежка скулптурна колония „Светът на 

приказките в скулптура“ 
Кандидатстваща организация: ТД „Трапезица-1902“; 
5. „Топ джаз в старата столица“ 
Кандидатстваща организация: „Фабер“ ЕООД; 
6. „Арт лято 2017“ 
Кандидатстваща организация: Фондация „Арт лято“; 
7. 48-Hours Tsarev Grad Film Challenge
Кандидатстваща организация: Фондация „Формат СФФ“; 
8. 3D Street Painting Festival
Кандидатстваща организация: Фуул-Спектра. 

 Ефективен маркетинг за 
културните дейности в община 
В.Търново 

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

2016-2019 Дейността се изпълнява от „Царевград Търнов“ ЕООД и 
РИМ – Велико Търново. Туристическите обекти се 
презентират на националните  и международните 
туристически борси и изложения, където се сключват и 
предварителни договори за всеки туристически сезон с 
туроператори и туристически агенти. Обръща се 
специално внимание на индивидуалните туристи, за 
които се предлагат специални комбинирани билети за 
музейните обекти и туристически пакети съобразно 
индивидуалните предпочитания за културен туризъм. 

Изпълнение маркетингови 
планове за утвърдените 
културни прояви на територията 

2016-2019 Дейността се изпълнява в партньорство с „Царевград 
Търнов“ ЕООД. Чрез организираните 454 културни 
събития и подходящото им представяне на 
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на общината. туристическите борси в София, Букурещ и др. и медийно 
позициониране, са привлечени повече потребители на 
продуктите на културния туризъм, които прекарват 
повече от един ден във Велико Търново.  

С уважение: 

Инж. Даниел Панов 
Кмет на Община Велико Търново 


