
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена градска среда на град 
Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 
 

 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПРИВЛЕКАТЕЛНА И 

СЪХРАНЕНА АВТЕНТИЧНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 
 

 На 15.07.2019 г. от 10,00 ч. в хотел „Алегро“ се проведе финална пресконференция по 
проекта, в рамките на която, пред гости и медии бе представен успешният завършек на 
проекта, както и постигнатите цели и резултати от реализираните проектни дейности.  
 Проектът „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново“ е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 
Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, по 
Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-С01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 
г.). Общата стойност възлиза на 11 010 062,50 лв., от които 9 358 553,12 съфинансиране 
от ЕФРР и 1 651 509,38 лв. съфинансиране от националния бюджет. 
 В рамките на проекта бе подобрена  градската среда в ж.к. „Чолаковци“ чрез 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари, като се изгради и 
алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“. Наред с това бе облагородено  пространството на пл. 
„Съединение“, извършен бе ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“, 
както и реконструкция на паркинг на ул. „Крайбрежна“ и   на обществената тоалетна на 
ул. „Г.С. Раковски. В обхвата на проекта бе извършена и  реконструкция и рехабилитация 
на 38 улици в старата градска част. 
 С изпълнението на този проект се подобри привлекателността на град Велико Търново 
като градски и туристически център, който осигурява адекватно качество на живот. 
Реализираните проектни дейности осигуряват свободен достъп до обновена и 
благоустроена инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо 
екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда. 
 

 
 


